رییس ستاد انتخابات استان:

اهمیت انتخابات
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منوط بر سالمت ،امنیت
و مشارکت باالی مردم است
متن در صفحه دوم
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چهار صفحه  1000تومان

گزارش «کرمان امروز» از خیز جدید و شدید کرونا با تعداد بستری بیسابقه روزانه مبتالیان در بیمارستانهای کرمان؛

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان :

برای انتخابات شوراهای اسالمی روستاها

وضعیت سیاه کرونایی در یکقدمی کرمان

 16هزار و  828داوطلب ثبت نام کردند
2
معرفی کتاب

 با رسیدن آمار مبتالیان جدید به بیش از  325نفر و در پی کمتوجهی به رعایت نکات بهداشتی شعلههای ویروس کرونا در شهرهای مختلف استان یک بار دیگر زبانه کشیده است .در حال حاضر در استان کرمان

مرگ ناشی از کرونا افزایش  4برابری یافته و حدود  40درصد تختهای بیمارستانی اشغال شده است .با این تفاسیر روزهای سیاهی برای کرمان در پیش خواهد بود و باید بدانیم که در این بیتدبیری و سهلانگاری

جانهای بسیاری از دست میرود و هزینه و فشار سنگینی بر کادر درمان وارد آمده که سبب خستگی ،فرسودگی و افزایش احتمال اشتباه از سوی کادر درمان استان می شود و...

در رهگذار باد و نگهبان الله

4

متن کامل در صفحه سوم

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان کرمان:

سرپرست معاونت گردشگری

روایت «کرمان امروز» از یک اتفاق ضدفرهنگ در ایام محدودیتهای کرونایی

ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی استان :

و بیتوجهی به جان همنوعان؛

مساجد از هفته دوم
ماه رمضان
بازگشایی می شوند

با صاحبان خانهمسافرهای

ی نیمه!
جانهای کامل و کرکرهها 

غیرمجاز در کرمان

2
چه کسانی بسته حمایتی رمضان میگیرند؟

3
2

برخورد می شود
صفحه دوم

انفجار ،دو واحد
مسکونی در کرمان
را تخریب کرد
متن در صفحه چهارم

ستاد استهالل
امروز را
اول ماه مبارک رمضان
اعالم کرد

3
2
تمامی اماکن ورزشی استان کرمان
تا اطالع ثانوی تعطیل است

صفحه دوم

فروش ،نصب و سرویس آسانسور و باالبر
فروش و نصب انواع درب های برقی
کرمان -خیابان احمدی غربی
نبش کوچه 27
32263134
09307186654
مهندس ارساالن
دیوان بیگی زند

(کرکره ،جک ،اتوماتیک)
فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر
انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات
آب (ساختمان)

ﻣﯿﺪوﻧﻰ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﻰ ﮐﺪوﻣﻪ؟!
www.teetr.ir
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رییس ستاد انتخابات استان:

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد :

اهمیت انتخابات منوط بر سالمت ،امنیت و مشارکت باالی مردم است
رییس ستاد انتخابات استان کرمان اهمیت
انتخابات را منوط بر سالمت ،امنیت و مشارکت
باالی مردم دانست و افزود :ماحصل تمامی
تالش ها ،تجهیزات و فرآیند انتخابات ،منوط
به بازرسی و نظارت است.
محمدصادق بصیری در نشست اعضای هیات
نظارت بر انتخابات در استان کرمان اظهار کرد:
نظارت و بازرسی از انتخاباتی که مردم پدید
آورنده آن بوده و نشان دهنده دموکراسی و
مردم ساالری در کشور است ،از اهمیت باالیی
برخورداراست.
وی اهمیت انتخابات را منوط بر سالمت ،امنیت

و مشارکت باالی مردم دانست و افزود :ماحصل
تمامی تالش ها ،تجهیزات و فرآیند انتخابات،
منوط به بازرسی و نظارت است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
کرمان گفت :بازرسان انتخابات ضامن حفاظت
و حراست از انتخابات هستند.
در ادامه این نشست رییس هیات بازرسی
انتخابات استان کرمان با اشاره به اینکه
اعمال نظر مردم در حاکمیت یکی از اصول
دموکراسی است ،گفت :میزان مشارکت مردم و
نقش آفرینی مردم در انتخابات عامل تضمین و
تقویت نظام است.

تاج الدین صالحیان افزود :نهاد انتخابات در
کشور باید پا برجا بماند و هر شخصی که
ایران را دوست دارد ،باید برای برگزاری هرچه
باشکوهتر این امر مهم ،تالش کند.
وی با بیان اینکه مجریان و بازرسان انتخابات
بر اساس قانون ،شرع و عرف باید بدون در
نظر گرفتن گرایشات سیاسی و با رعایت
قانونمداری و قانوندانی در برگزاری انتخابات
سالم کمک کنند ،خاطر نشان کرد :تعامل
خوب و مفید با همه دستاندرکاران برگزاری
انتخابات سرلوحه هیئت های بازرسی انتخابات
خواهد بود.

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان :

برای انتخابات شوراهای اسالمی روستاها 16 ،هزار و  828داوطلب ثبت نام کردند
رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان
کرمان گفت :با پایان مهلت قانونی ثبت نام ششمین
دوره انتخابات شوراهای اسالمی روستاها آمار ثبت
نام شدگان به  ۱۶هزار و  ۸۲۸رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه
اطالعرسانی استانداری کرمان ،عباس تقیزاده اظهار
کرد :با پایان مهلت قانونی ثبت نام ششمین دوره
انتخابات شوراهای اسالمی روستاها آمار ثبت نام
شدگان به  ۱۶هزار و  ۸۲۸رسید که از این تعداد

ثبت نام  ۱۵هزار و  ۲۳۱مورد نهایی شده و ثبت نام
هزار و  ۵۹۷نفر در حال بررسی مدارک ثبت نام و
نهایی شدن است.
وی گفت :از تعداد داوطلبانی که ثبت نام آنها نهایی
شده است  ۱۱هزار و  ۹۹۷نفر از طریق مراجعه
حضوری به بخشداریها ثبت نام کردند.
تقی زاده افزود :هزار و  ۵۸۹داوطلب از طریق دفاتر
پیشخوان ۶۶۰ ،داوطلب از طریق تلفن همراه (اپ
موبایل) و  ۹۸۵داوطلب از طریق رایانههای شخصی

(اپ دسکتاپ) ثبت نام کرده اند.
وی اظهار کرد ۱۴ :درصد ثبت نام کنندگان را زنان
و  ۸۶درصد را مردان تشکیل میدهند.
به گفته تقی زاده شهرستان جیرفت با ثبت نام هزار
و  ۸۴۹داوطلب در صدر لیست ثبت نام کنندگان
انتخابات شوراهای روستا در بین  ۲۳شهرستان قرار
دارد.
تقی زاده تعداد ثبت نام شدگان نهایی در
شهرستانهای عنبرآباد  ،۵۲۹رودبارجنوب ،۸۶۹

فاریاب  ،۲۷۱بردسیر  ،۵۷۲فهرج  ،۵۱۶انار ،۱۳۹
سیرجان هزار و  ،۱۸۴بافت یک هزار و  ،۱۵رابر
 ،۴۵۴راور  ،۳۴۵کرمان هزار و  ،۲۲۸کهنوج ،۳۴۶
بم  ،۶۴۴ریگان  ،۶۳۳جیرفت یک هزار و ،۸۴۹
کوهبنان  ،۱۰۰نرماشیر  ،۵۲۹رفسنجان هزار و ،۲۲
شهربابک  ،۶۹۳قلعه گنج  ،۸۰۰ارزوئیه  ،۴۳۳زرند
 ۵۷۰و منوجان  ۴۹۰داوطلب اعالم کرد.
تقی زاده اظهار کرد :تا کنون هیچ داوطلب ثبت
نامی ،انصراف نداده است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان کرمان:

مساجد از هفته دوم ماه رمضان بازگشایی می شوند
مدیرکل تبلیغات اسالمی کرمان به اینکه برنامه
شبهای احیا در مساجد برگزار میشود،گفت:از هفته
دوم ماه رمضان برنامهها به صورت حضوری در مساجد
ی شود.
با رعایت شیوه نامههای بهداشتی برگزار م 
حجت االسالم غالمحسین حقانی در گفتگو با
خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای مبارک رمضان

بر اساس محدودیتهای کرونایی اظهار کرد :از
زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون همواره گروهها و
هیاتهای مذهبی همراهی خوبی با ستاد مقابله با
کرونا داشتهاند کمااینکه سال گذشته این موضوع
نمود داشت و امسال و در آستانه ماه مبارک نیز این
همکاری ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد :هرچند که برنامههای اجتماعی مسجد
فع ً
ال تعطیل است اما کارکردهای مسجد تعطیل
نخواهد بود که مصداق آن طرح شهید سلیمانی است
که خاستگاه و پایگاه آن مسجد بوده است و البته این
طرح در ماه مبارک رمضان به صورت ویژهتر برگزار
میشود.

سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان :
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان کرمان گفت :با
صاحبان خانهمسافرهای غیرمجاز که اقدام به پذیرش
مسافر در این استان می کنند ،برخورد قانونی می
شود.
به گزارش ایرنا ،معین افضلی در جمع خبرنگاران
افزود :کارشناسان این ادارهکل با همراهی بازرسان
اداره اماکن نیروی انتظامی از خان ه مسافرهای استان

کرمان بازدید می کنند و با توجه به روند صعودی
شمار مبتالیان به کرونا با خان ه مسافرهایی که
بهصورت پنهانی در شهر و روستاها فعالیت میکنند
برخورد میشود.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته  ۱۰اخطار کتبی
و شفاهی به خانه مسافرهای متخلف و غیرمجاز داده
شده است ،اظهارکرد :این استان دارای  ۲۷خانه مسافر
است که بیشترین آنها در شهرستانهای بافت ،بردسیر

و همچنین شناسایی و جلوگیری از فعالیت اماکن
اقامتی فاقد مجوز صادر میشود.
افضلی تصریح کرد :ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی استان کرمان به منظور بهبود وضعیت
و کیفیت خدماترسانی خانه مسافرها و همچنین
ساماندهی و کنترل فعالیت تمامی مراکز اقامتی در
سطح استان ،نظارت مستمر از این اقامتگاهها را در
اولویت کار قرار داده است.

کشف سالح شکاری غیرمجاز در کرمان  35درصد افزایش یافت
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از افزایش35
درصدی کشف سالح غیرمجاز در سال گذشته نسبت
به سال  98توسط ماموران پلیس امنیت عمومی
استان خبر داد.
سرهنگ عبدالعلی روانبخش در تشریح جزئیات این
خبر اظهار کرد :ماموران پلیس امنیت عمومی با بسیج
کلیه امکانات و با همکاری سایر رده ها و در راستای
ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با قاچاقچیان ،حامالن

و عامالن نگهداری سالح های غیرمجاز به صورت
شبانه روزی در طول سال  99فعالیت مجاهدانه داشته
و طرح های مختلفی توسط رده های پلیس امنیت
عمومی در سراسر استان به مرحله اجرا گذاشته شد.
وی افزود :با تالش بی وقفه در سال  99و در عملیات
های مختلف پلیسی  825قبضه سالح جنگی و
 1254قبضه سالح شکاری غیرمجاز کشف شده که
در مقایسه با سال  98در سالح جنگی با  33درصد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
مناقصه واگذاری امورخرید خدمت پزشکان عمومی بیمارستان خاتم االنبیا(ص)
شهرستان بافت
دستگاه مناقصه گزار
موضوع مناقصه
برآورد یکساله (ریال)
تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
دریافت اسناد
آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران
بازگشایی پیشنهادها

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مناقصه واگذاری امورخرید خدمت پزشکان عمومی
بیمارستان خاتم االنبیا(ص) شهرستان بافت
 5/148/000/000ریال
 257/400/000ریال
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت  14:30روز سه شنبه
مورخ 1400/01/31
تا ساعت  14:30روز شنبه مورخ 1400/02/11
از ساعت  12:00روز یکشنبه مورخ 1400/02/12

شماره مناقصه:
6/12/2/1400
دریافت اسناد :
الف)سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت
www.setadiran.ir
ب) پایگاه ملی مناقصات
http://iets .mporg.ir
(صرفاً جهت مشاهده)

ضمناً جلسه توجیهی در ساعت  10:00روز دوشنبه مورخ  1400/02/6در محل بیمارستان خاتم االنبیا(ص) شهرستان بافت برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ( تضمین شرکت در مناقصه) :کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی ،معاونت غذا و دارو ،اداره حراست
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد).

2845م/الف

تا اطالع ثانوی تعطیل است
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان کرمان از تعطیلی اماکن ورزشی
استان کرمان اعم از خصوصی و دولتی تا اطالع ثانوی خبر داد.
میثم پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در گفت و گو با
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،گفت :در
پی تغییر شرایط کرونایی استان کرمان از نارنجی به قرمز و به منظور
پیشگیری و کنترل ویروس کرونا ،بنا به دستور ستاد ملی کرونا ،کلیه
فعالیتهای باشگاههای ورزشی دولتی و خصوصی در استان کرمان تا
اطالع ثانوی تعطیل است.
او ابراز امیدواری کرد :با تعامل و همکاری باشگاههای ورزشی سطح
استان و نظارت دقیق عوامل مربوطه نسبت به پیگیری محدودیتهای
جدید اقدام شود.
پاریزی تصریح کرد :تا زمانی که به صورت مجدد اعالم نشود ،امکان
بازگشایی هیچ مکان ورزشی وجود ندارد.
او بیان کرد :زمان شروع فعالیت اماکن ورزشی مجددا ً از سوی روابط
عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان اطالع رسانی میشود.

انفجار ،دو واحد مسکونی
در کرمان را تخریب کرد
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از
انفجار یک منزل مسکونی و مصدوم شدن پنج نفر خبر داد.
«رضا میرزایی» در گفت و گو با ایسنا ،در تشریح این خبر گفت :عدم
رعایت نکات ایمنی و بی احتیاطی باعث انفجار یک منزل مسکونی در
شهر کرمان شد.
وی زمان رخداد این حادثه را ساعت 17و 10دقیقه  23فروردین ماه
در خیابان فلسطین اعالم کرد و افزود :بالفاصله بعد از اطالع از این
حادثه آتشنشانان ایستگاه های شماره یک و شش در محل حادثه
حضور یافتند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان گفت :علت
این حادثه به احتمال زیاد انتشار گاز بوده که توسط کارشناسان آتش
نشانی این موضوع در در دست بررسی است.
وی افزود :این انفجار باعث تخریب دو منزل شده است که در این انفجار
ساکنین دو منزل مسکونی در مجموع هفت نفر بودند و توسط آتش
نشانان نجات یافتند و با حضور به موقع آتشنشانان اقدامات ایمنی
انجام شد.
وی اظهار کرد :پنج نفر مصدوم این حادثه بر اثر ریزش آوار مجروح شده
بودند که دو نفر از آنها توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند
و سه نفر در محل مورد درمان قرار گرفتند.
میرزایی خطاب به شهروندان گفت :با بررسی وسایل گازسوز محل
زندگی خود و اطمینان از سالمت لوازم گازسوز از حوادث این چنینی
جلوگیری کنید.

بر حریف پیروز شد

جانشین فرمانده انتظامی استان :

افزایش و در سالح شکاری با  35درصد افزایش
کشفیات روبه رو بوده ایم.
روانبخش بر تشدید برخورد با حامالن انواع سالح
غیرمجاز تاکید و بیان کرد :نگهداری هرگونه سالح
غیرمجازکه امنیت مردم را به خطر بیندازد خالف
قانون بوده و به نوعی خط قرمز پلیس است و نیروی
انتظامی در برخورد با دارندگان اینگونه سالح ها و
مقابله با قاچاق اسلحه عزم راسخ دارد.

تمامی اماکن ورزشی استان کرمان

گل گهر در خارج از خانه

با صاحبان خانهمسافرهای غیرمجاز در کرمان برخورد می شود
و کرمان راهاندازی شده است.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان کرمان تاکید کرد:
همچنین خانههای شخصی که اقدام به اسکان مسافر
میکنند شناسایی و با معرفی آنها به اداره اماکن
نسبت به پلمب و برخورد با مالک اقدام میشود.
وی گفت :در حال حاضر مجوزها بهمنظور ساماندهی
و نظارت هرچه بیشتر بر خانه مسافرها در شهرستانها

خبر

وی همچنین به عمل نادرست تیراندازی در مجالس
جشن و شادی اشاره کرد و گفت :این مسئله نیز
که متاسفانه باعث مجروحیت و قتل برخی افراد در
مجالس جشن و عروسی شده و شادی مردم را به
عزا تبدیل می کند از مواردی است که با جمع آوری
سالح های ممنوعه و البته در کنار آن با فرهنگ
سازی باید تالش کنیم از فرهنگ مردم برخی مناطق
حذف شود.

در هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور ،تیم گل گهر سیرجان
در تهران از سد پیکان گذشت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،
در چارچوب رقابتهای هفته بیستم لیگ برتر فوتبال کشور ،تیم گل
گهر سیرجان ،در استادیوم بدون تماشاگر شهدای شهرقدس میهمان
پیکان تهران بود.
این دیدار با نتیجه  ۲بر صفر به سود گل گهر سیرجان پایان یافت.
مرتضی تبریزی و سعید صادقی در دقایق  ۲۱و  ۷۳بازی برای سیرجانی
ها گلزنی کردند.
از حواشی این دیدار میتوان به اعتراض اعضای کادر فنی پیکان بعد از
گل نخست گل گهر اشاره کرد که معتقد بودند توپ به دست مهاجم
تیم حریف برخورد کرده است.
با تداوم اعتراضات شدید ،مهدی تارتار ،داور بازی در دقیقه  ،۲۶بازی را
متوقف و سرمربی تیم پیکان را با کارت زرد جریمه کرد.
گل گهریها با این برد ۲۹ ،امتیازی شدند و به رده چهارم جدول صعود
کردند.
مس رفسنجان دیگر نماینده استان کرمان نیز در چارچوب رقابتهای
هفته بیستم ،دیروز مقابل سایپا با نتیجه یک بر صفر به پیروزی دست
یافت.
هم اکنون رفسنجانیها با  ۲۸امتیاز و یک بازی بیشتر از گل گهر در رده
پنجم جدول رده بندی قرار دارند.

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)
شرکت بیمه دانا در نظر دارد انجام بخشی از امور خسارت درمان هر یک از استان های کرمان ،خراسان رضوی ،فارس و اصفهان را
برای مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی به شرکت  /شرکت های ارزیاب خسارت درمان حقوقی واجد شرایط که صالحیت آن/
آنها جهت ارائه خدمات مذکور مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا بوده و در استان های مذکور دارای پروانه معتبر فعالیت ارزیابی خسارت
درمان باشند براساس اسناد مناقصه (دستورالعمل تکمیل و ارسال اسناد مناقصه ،قرارداد خام و پیوست های مربوط) واگذار نماید .از
متقاضیان دعوت می شود برای دریافت اوراق مناقصه از روز چهارشنبه مورخ  1400/1/25لغایت روز دوشنبه مورخ  1400/02/06به
پورتال بیمه دانا به آدرس اینترنتی  https://www.dana-insurance.comمراجعه و پس از ثبت اطالعات مورد نیاز و دریافت
شماره رهگیری و درج آن در فرم پیشنهاد قیمت اسناد مناقصه (در صفحه  2دستورالعمل تکمیل و ارسال اسناد مناقصه «مربوط به
پاکت حاوی اسناد») و همچنین بر روی پاکت ارسال اسناد مناقصه ،نسبت به تکمیل و تحویل حضوری کلیه اسناد مناقصه (پاکات
دربسته ممهور به مهر متقاضیان شرکت در مناقصه و درج شماره رهگیری مربوط) و اخذ رسید ،تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ
 1400/02/18به نشانی تهران  :خیابان مالصدرا ،ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی ،پالک  63و کدپستی  1991713531اقدام
فرمایند.
در همین راستا و به منظور پاسخگویی به هر گونه ابهام احتمالی از متقاضیان دعوت می گردد تا با در دست داشتن معرفی نامه ممهور
به نام و نام خانوادگی و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور و مهر شرکت در جلسه توجیهی روز سه شنبه مورخ 1400/02/07
ساعت  10صبح به نشانی :خیابان سعدی ،نرسیده به سه راه اکباتان ،کوچه کامکار ،طبقه هفتم سالن جلسات حضور یابند.
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گزارش «کرمان امروز» از خیز جدید و شدید کرونا با تعداد بستری بیسابقه روزانه مبتالیان در بیمارستانهای کرمان؛

وضعیت سیاه کرونایی در یکقدمی کرمان
گزارش :مهدیه السادات
میر مهدی حسینی

اشاره:
تداوم افزایش شمار مبتالیان و بیماران بستری و قرمز
شدن وضعیت کرونایی در استان سبب شد محدودیت
های سفت و سختی در راستای حفظ سالمت شهروندان
اعمال شود به طوری که بازار بزرگ کرمان نیز به جز
واحدهای صنفی قرار گرفته در گروه یک از روز شنبه به
مدت ده روز تعطیل شوند.
شیب صعودی مبتالیان و افزایش میزان بستری بیماران
کرونایی در بیمارستان ها را می توان در کنار کاهش
رعایت پروتکل های بهداشتی و بی توجهی به فاصله
گذاری اجتماعی از نتایج دورهمی ها و دید و بازدیدهای
نوروزی و مسافرت ها در این ایام دانست.
با رسیدن آمار مبتالیان جدید به بیش از  325نفر و
در پی کم توجهی به رعایت نکات بهداشتی شعله های
ویروس کرونا در شهرهای مختلف استان یک بار دیگر زبانه
کشیده است که نشان می دهد عادی انگاری ها پیامدهای
جبران ناپذیری به همراه خواهد آورد.
آخرین خبرها از ستاد ملی مقابله با کرونا در استان
کرمان حکایت از قرمز شدن وضعیت کرونایی شهرها یکی
پس از دیگری دارد .هم اکنون هشت شهر در وضعیت
قرمز قرار دارند .هفت شهر در وضعیت نارنجی و هشت
شهر هم در وضعیت زرد هستند.
بر اساس آخرین اخبار از وضعیت شهرستان ها،

 با رسیدن آمار مبتالیان جدید به بیش از  325نفر و در پی کمتوجهی به رعایت نکات

بهداشتی شعلههای ویروس کرونا در شهرهای مختلف استان یک بار دیگر زبانه کشیده

است .در حال حاضر در استان کرمان مرگ ناشی از کرونا افزایش  4برابری یافته و حدود 40
درصد تختهای بیمارستانی اشغال شده است .با این تفاسیر روزهای سیاهی برای کرمان

در پیش خواهد بود و باید بدانیم که در این بیتدبیری و سهلانگاری جانهای بسیاری
از دست میرود و هزینه و فشار سنگینی بر کادر درمان وارد آمده که سبب خستگی،

فرسودگی و افزایش احتمال اشتباه از سوی کادر درمان استان می شود و...

شهرستان های کرمان ،رفسنجان ،سیرجان ،شهربابک،
بم ،بافت ،زرند و کوهبنان در وضعیت قرمز کرونایی قرار
دارند .همچنین وضعیت کرونا در شهرستان های انار،
بردسیر ،جیرفت ،منوجان و نرماشیر عنبر آباد و رودبار
جنوب نارنجی است و در شهرستان های ریگان ،فهرج،
کهنوج ،ارزوئیه ،رابر،راور ،قلعه گنج و فاریاب زرد است.
اشغال  40درصد تخت های بیمارستانی
در همین زمینه رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از
افزایش چهاربرابری مرگ ناشی از کرونا در مقایسه با چند
ماه اخیر در استان خبر داد و افزود :در حال حاضر حدود
 40درصد تخت های بیمارستانی ما اشغال شده است در
حالی که این آمار در گذشته  20درصد بوده است لذا
تقاضا داریم که همه اقشار مختلف جامعه واقعا دستور
العمل های بهداشتی را رعایت کنند.
سخن آخر
پیش از آغاز تعطیالت نوروزی به عنوان یک رسانه
مردمی با نگارش گزارش هایی هشدار دادیم که اگر جلوی
مسافرت های نوروزی و برگزاری مراسم عزا و عروسی به
صورت جدی گرفته نشود می تواند شرایط بحرانی و فوق
حاد کرونای انگلیسی در استان رقم بخورد .اما متاسفانه
اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفت و با انجام
سفرها ویروس به سراسر استان منتقل شد.
هر چند در حال حاضر با توجه به قرمز شدن اکثر
شهرستان های استان از همین محدودیت جدی هم
خبری نیست و این یعنی عالج پیش از وقوع نشده و با
این تفاسیر روزهای سیاه کرمان در پیش خواهد بود و در
این بی تدبیری و سهل انگاری جان های بسیاری از دست
می رود و هزینه و فشار سنگینی بر کادر درمان وارد آمده
است که سبب خستگی و فرسودگی کادر درمان استان
می شود.

تیراندازی کابویی در دوئل عشقی!
خراسان نوشت :عامالن تیراندازی به شیوه جاهالنه کابویی
ها در دو نقطه از غرب مشهد ،در حالی با صدور دستورات قاطع
قضایی دستگیر شدند که بررسی ها نشان داد این تیراندازی ها
به دلیل رقابت عشقی بر سر دوستی خیابانی با دختری جوان
رخ داده است.
بامداد هفتم فروردین بود که صدای شلیک گلوله مقابل یک
مجتمع مسکونی در بولوار شهید صیاد شیرازی ،اهالی محل
را وحشت زده کرد .جوان  26ساله ای که سوار بر خودروی
پژو  207به خیابان شهید صیاد شیرازی رفته بود ،با چهره ای
خشمگین قصد ورود به یکی از مجتمع های مسکونی را داشت
که با ممانعت نگهبان مجتمع روبه رو شد.
جوان عصبانی از خودرو بیرون پرید و در حالی که سالح
وینچستر را مسلح کرد با غضب ماشه را فشرد و سه تیر هوایی
شلیک کرد تا قدرتش را به رخ بکشد و ترس و وحشتی را در
دل ساکنان مجتمع بنشاند اما او ناگهان لوله سیاه سالح را به
سمت نگهبان گرفت و گلوله دیگری شلیک کرد که خوشبختانه
این گلوله سربی از بیخ گوش نگهبان گذشت و شیشه های
اتاقک نگهبان را فرو ریخت!

گزارش خراسان حاکی است ،همزمان با فرار پژوسوار
خشمگین از محل ،مردم هراسان و وحشت زده با پلیس 110
تماس گرفتند و ماجرای تیراندازی را اطالع دادند .با حضور
ماموران در محل مشخص شد که جوان مذکور با یکی از
ساکنان مجتمع مذکور اختالف حساب شخصی داشته و برای
گرفتن زهرچشم به آن محل آمده است .از سوی دیگر با توجه
به اهمیت و حساسیت ماجرا ،قاضی دکتر اسماعیل رحمانی
(معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) وارد عمل شد و با صدور
دستوراتی قاطع از نیروهای انتظامی خواست هر چه سریع تر
برای دستگیری عامل اخالل در نظم و امنیت شهر اقدام کنند.
این گونه بود که با دستور محرمانه سرهنگ عباس صارمی
ساداتی (رئیس پلیس مشهد) رسیدگی به این پرونده حساس
بر عهده نیروهای کارآزموده عمیات ویژه مشهد گذاشته شد و
به این ترتیب گروه ورزیده ای از نیروهای باتجربه با نظارت و
هدایت مستقیم سرگرد جواد بیگی (رئیس عملیات ویژه مشهد)
رصدهای اطالعاتی را آغاز کردند .بررسی های مقدماتی بیانگر
آن بود که تیراندازی دیگری نیز ساعاتی قبل از آن در نقطه
دیگری از غرب مشهد رخ داده است که ارتباط مستقیمی با

تیراندازی مقابل مجتمع مسکونی دارد به همین دلیل گروه
ویژه عملیاتی ،دامنه تحقیقات خود را با کسب مجوزهای
قضایی به نقطه دیگری از شهر کشاندند تا این که پس از
چند روز فعالیت های اطالعاتی ردپایی از یک دوئل عشقی
به میان آمد.
بنابرگزارش خراسان ،نیروهای پلیس عملیات ویژه مشهد در
نهایت پس از هفت روز اقدامات پلیسی و اطالعاتی موفق شدند
عامل تیراندازی مقابل مجتمع را که جوانی  26ساله و دارای
سابقه شرارت است در بولوار اندیشه مشهد شناسایی کنند .از
این متهم خطرناک که در یک عملیات غافلگیرانه و هماهنگ
به دام افتاد ،یک قبضه سالح وینچستر به همراه تعدادی فشنگ
کشف و ضبط شد.
او که «علی -ش» نام دارد در بازجویی ها انگیزه تیراندازی
مقابل مجتمع مسکونی را اختالف شخصی با جوان دیگری به
نام «ایمان» ذکر کرد و گفت :به خاطر یک دختر با «ایمان»
به صورت تلفنی جر و بحث کردیم که او به در منزل ما آمد و
تیراندازی کرد من هم به تالفی تیراندازی او سالحم را برداشتم
و به محله آن ها رفتم که نگهبان از ورودم جلوگیری کرد و آن

حادثه رخ داد .گزارش خراسان حاکی است در پی اعترافات
این جوان سابقه دار و با صدور دستوری ویژه از سوی قاضی
دکتر رحمانی ،بی درنگ نیروهای عملیات ویژه عازم محل
سکونت «ایمان پ» شدند و او را در حالی به همراه مقادیری
مشروبات الکلی و قمه و شمشیر به دام انداختند که دارای دو
فقره سابقه کیفری است.
متهم پرونده تیراندازی به شیوه کابویی ها نیز ماجرای
تیراندازی ها را به یک دوئل عشقی ربط داد و گفت :چند ماه
قبل با دختری در یک مجلس جشن تولد آشنا شدم و قصد
ازدواج با او را داشتم چرا که با همسرم در کشاکش طالق
بودیم ولی آن دختر از چند وقت قبل به تماس هایم پاسخ
نمی داد و مرا «بالک» کرده بود تا این که با یک شماره تلفن
ناشناس با او تماس گرفتم که پسر جوانی تلفن او را پاسخ داد
و همین موضوع به یک مشاجره و کل کل تلفنی کشید و قرار
دعوا گذاشتیم!
بررسی های بیشتر درباره زوایای تاریک این دوئل عشقی بر
سر دوستی خیابانی با یک دختر جوان ،توسط افسران ورزیده
عملیات ویژه پلیس مشهد همچنان ادامه دارد.

ایمیل جوان مشهدی به پلیس واشنگتن دردسر شد
همشهری :جوان مشهدی با ارسال ایمیلی به مرکز
بحران واشنگتن مدعی شد بهدلیل مشکالت روحی قصد
خودکشی دارد و همین ایمیل برایش دردسرساز شد.
چند روز قبل مأموران مرکز بحران واشنگتن ایمیلی را
دریافت کردند که در آن پسری جوان مدعی شده بود

بهدلیل مشکالت روحی تصمیم گرفته به زندگی خود
پایان دهد .مأموران این مرکز با این فرضیه که پسر جوان
جانش در خطر است ماجرا را به اینترپل گزارش کردند
و گزارش اینترپل به پلیس فتای استان خراسانرضوی
فرستاده شد و مأموران در کمتر از 2ساعت توانستند این

جوان را شناسایی کنند.
وقتی پسر جوان در پلیس فتا حاضر شد مأموران پی
بردند او از مشکالت روحی رنج میبرد و ایمیل را برای
سرگرمی فرستاده و فکرش را هم نمیکرد که مرکز بحران
واشنگتن ایمیلش را جدی بگیرد .به گفته سرهنگ جواد

جهانشیری ،رئیس پلیس فتای خراسان رضوی در
تحقیق از این فرد مشخص شد که او پیش از این هم
اقدام به برقراری تماسهای غیرواقعی و مزاحمتآمیز با
اورژانس فوریتهای پزشکی و سازمان آتشنشانی کرده
بود.

دوست
دوست یعنی معنی عشق وصفا
واژه دلدادگی رسم وفا
دوست یعنی عاشقی درس ادب
همدلی دیوانگی رسمی عجب
دوست یعنی وادی دلبستگی
کوچه باغ عاشقی وابستگی
دوست یعنی فارغ از من ها شدن
در پی هم با هم و چون ما شدن
دوست یعنی معنی وارستگی
در کنار هم پر از همبستگی
دوست یعنی همدم بی ادعا
از برای تو پر از مهرو ثنا
دوست یعنی هردمی خالی شدن
از برای دیدنت جاری شدن
دوست یعنی خالی ازنیرنگ ها
از برای تو تمام رنگ ها
دوست یعنی وصف حال عاشقی
از برای دوست چون دیوانگی
این رها گر دوستی با َکس کند
تا ابد رسم وفا با دوستان خود کند

جواد رادمنش

ستاد استهالل ،امروز را اول

ماه مبارک رمضان اعالم کرد
براساس گزارش گروههای رصدی ستاد استهالل دفتر
مقام معظم رهبری در سراسر کشور هالل ماه رمضان در
غروب روز دوشنبه رؤیت نشد .بنابراین ماه شعبان ۳۰
روزه بوده و چهارشنبه ۲۵فروردین ۱۴۰۰اولین روز از
ماه مبارک رمضان خواهد بود.

چه کسانی بسته حمایتی

رمضان میگیرند؟

بیش از یک سال است که از شیوع کرونا در کشور میگذرد؛

از همان ابتدای شیوع کرونا ،چند طرح حمایتی به
افرادی که از کرونا آسیب دیده بودند تعلق گرفت؛
حال بسته حمایت معیشتی ماه مبارک رمضان ،از
دیگر طرحهای جدیدی است که جهت حمایت از
اقشار ضعیف و آسیبپذیر پرداخت خواهد شد.
براساس این طرح ،سازمان هدفمندی یارانهها ،به
60میلیون نفر از افرادی که مشمول طرح هستند،
25هزار میلیارد ریال پرداخت خواهد کرد .فهرست
این افراد توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و با همکاری دستگاههای ذی ربط اعالم میشود.
دریافت بسته حمایتی رمضان دارای شروطی است
و همه افراد شامل این طرح نخواهند شد؛ براساس
اطالعات اعالمشده ،خانوارهایی که دارای واحد
مسکونی ،شغل و خودرو به طور همزمان نباشند،
این بسته حمایت معیشتی را دریافت میکنند.
چه کسانی بسته حمایت معیشتی رمضان را
دریافت نمیکنند؟
گفتنی است؛ افرادی که دارای دو واحد ملکی
باشند و یا خانوادهایی که ارزش ملکشان در تهران
و کالنشهرها بیش از یک میلیارد و 200میلیون
تومان و در سایر شهرستانها بیش از 900میلیون
تومان باشد ،این یارانه معیشتی را دریافت نمیکنند.
همچنین خانوارهایی که ارزش خودرو سواریشان
بیش از 300میلیون تومان باشد و یا خودروی
عمومی با ارزش بیش از 400میلیون تومان داشته
باشند ،مشمول بسته معیشتی نخواهند شد.
افرادی که بیش از 3سفر خارجی غیر زیارتی
رفته باشند ،یارانه نمیگیرند
دریافت بسته حمایتی رمضان ،شروط دیگری را
نیز داراست؛ کارفرمایانی که بیش از سه بیمهپرداز
داشته باشند و خانوارهایی که بیش از سه بار به سفر
خارجی غیر زیارتی رفته باشند ،این کمک معیشتی
را دریافت نمیکنند .همچنین افرادی که تسهیالت
بانکی با مبلغ بیش از سیص میلیون تومان گرفته
و در حال بازپرداخت اقساط باشند ،منتظر دریافت
این بسته حمایتی نباشند.
درآمد؛ شاخص مهم دیگر برای دریافت بسته
معیشتی
درآمد نیز شاخص دیگری است که در پرداخت
سبد حمایت معیشتی تاثیرگذار است؛ بر این
اساس ،خانوارهای یک نفره با درآمدی بیش از
4میلیون تومان ،خانوارهای دونفره با درآمدی
بیش از 5میلیون تومان ،خانوادههای 3نفره با
درآمد بیش از 6میلیون تومان ،خانوارهای چهار
نفره با درآمد بیش از 7میلیون تومان و خانوارهای
5نفره با درآمد بیش از هشت میلیون تومان،
مشمول این طرح نمیشود.
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ی نیمه!
جانهای کامل وکرکرهها 
به قلم

محمد فتح نجات

قطعا همه این روزها درباره کرکره ها و درب های نیمه
باز مغازه های کرمان شنیده اید و حتی طنزی که در این
باره منتشر می شود را هم خوانده باشید .اما آیا به نتیجه
این رفتار هم تا به حال اندیشیدهایم؟ آیا آن مغازه دار و
مدیر فروشگاه که با درب نیمه باز در مغازه اش مشتری
پذیرش می کند متوجه هست که چه ظلمی را به جامعه
و حتی خانواده خود روا می دارد؟ امروز استان کرمان
در وضعیتی است که به قول وزیر بهداشت دیگر حتی
نشود به آن گفت قرمز و اوضاع سیاه به نظر می رسد.
در چنین شرایطی که پیش بینی کشته شدن بیش از
یکصد نفر در روز از سوی کارشناسان مطرح است ،آیا
انسانی است که ما به این ویروس منحوس آدم کش
کمک کنیم؟ در کدام سلول ژنتیک ما آفت جنایت نهفته
است که اینگونه رفتار می کنیم؟ عکس هایی که از مغازه

های نیمه باز این چند روز منتشر می شود به راستی در
چنین وضعیتی غیر قابل باور است .اینکه جان کامل یک
انسان به دلیل درب نیمه باز یک مغازه نابود شود فعلی
غم انگیز است.
تمامی مدیران و مسئوالن بهداشت در کشور و استان
ما به این موضوع اشاره دارند که نوع انگلیسی ویروس
کرونا احتمال ابتالی چهار برابری دارد .این گفته به
معنای کشته شدن حداقل  100نفر در روز در استان
کرمان است که با توجه به جمعیت این استان چنین
عددی را می توان یک فاجعه انسانی دانست .فاجعه ای
که همه سهل انگاران در آن معاونت دارند و در قتل
هم نوعان خود دستشان آلوده است .آیندگان یقینا در
کتاب تاریخ رصد خواهند کرد پدرانشان در ایامی که
مرگ هم نوعانشان بسیار محتمل بود چه رفتاری از خود
بروز دادند و چگونه نان خویش را در خون مردم زدند و
خوردند.امیدواریم که چنین آینده ای در هیچ کتابی رقم
زده نشود .امید داریم که آینده را زیباتر از اینکه به نظر
می رسد ترسیم کنیم و فعل هم نوع دوستی به گونه ای
صحیح صرف شود.

یاد ایام

بخش دوم

پیکار با بی سوادی در مدارس عشایر
به قلم

محمد تقی راهپیما

در سال  1350شمسی که در روستاهای شهرستان
داراب فارس به شغل آموزگار سپاهی مشغول بودم .به
خاطر اینکه از حداکثر ایام اقامتم در آن شهرستان
استفاده ببرم موتور سیکلتی خریدم و عصرها بعد
از تعطیلی مدرسه به گردش در اطراف روستاهای
شهرستان داراب می پرداختم و با آموزگاران آنها
آشنا می شدم .متوجه شدم که برخی از روستاهای
شهرستان داراب معلم عشایری دارند .مدارس عشایری
میز و صندلی دانش آموزان و تخته سیاه و گچ تحریر
آن با مدارس روستاهای معمولی که من در آنها به
تدریس اشتغال داشتم خیلی فرق می کرد.
بیشتر تخته سیاه های مدارس روستایی معمولی
کیفیت خوبی نداشتند و با وجود اینکه هر ساله آنها را
رنگ سیاه می زدند ولی به زودی رنگ آنها پاک می

شد و گچ ها هم کیفیت خوبی نداشتند و به سختی
می شد با آنها روی تخته سیاه نوشت .برعکس آن در
مدارس عشایری تخته سبز آنها ساخت کشور آلمان
بود و خیلی شفاف و نرم بودند و گچ مورد استفاده
عشایری از گچ استاندارد تحریر پلیکان بود که بهترین
گچ تحریر در آن زمان بود و خیلی نرم و راحت روی
تخته نوشته می شد .میز و نیمکت دانش آموزان
عشایری هم از بهترین وسایل ممکن تهیه شده بود و
من که خود را برای شرکت در کنکور آماده می کردم
با چند نفر از معلمان عشایری دوست و آشنا شدم که
آنها جمعه ها در ده می ماندند و من هم به علت بُعد
مسافت با کرمانشاه مجبور بودم که از ا ّ ِول مهر ماه تا
آخر اسفند ماه هر سال در محل خدمت خود حاضر
باشم.
روزهای جمعه با موتور سیکلتم پیش دوستانم به
مدارس عشایری می رفتم و همراه هم درس های
فیزیک ،شیمی و ریاضی را روی تخته سبز به وسیله
گچ های پلیکان برای یکدیگر شرح و توضیح می دادیم.
در این مدارس با مدیر کل مدارس عشایری ایران که

در شیراز مستقر بود آقای محمد بهمن بیگی آشنا
شدم که روزهای جمعه خودش با ماشین عشایری و
بدون راننده برای بازدید مدارس به روستاهای داراب
می آمد و چنان با مردم عشایر خودمانی و اُخت بود که
به محض امدن آقای محمد بهمن بیگی به مدرسه با
وجود اینکه روز جمعه بود تمام عشایر روستا از زن و
مرد و دانش آموزان در مدرسه حاضر می شدند و آقای
محمد بهمن بیگی با یکایک آنان خوش و بش می
کرد و برای آنها وقت می گذاشت و از وضع اجتماعی
همه آنان با خبر میشد و مشکل گشای کارهای سخت
عشایر در روستا بود.
به طوریکه با آمدن آقای محمد بهمن بیگی ساز و
دهل عشایر هم می آمد و جلسه به یک مجلس جشن
همگانی تبدیل می شد و پس از صرف ناهار که به
طور خودجوش و به وسیله عشایر با ساده ترین تغذیه
های عشایری آماده می شد همه در کنار هم به صرف
ناهار می پرداختند و پس از اینکه مشکل آخرین نفر
عشایر روستا را می شنید و ترتیب اثر می داد وسایلی
که برای مدرسه عشایری با خود آورده بود به متصدی

مدرسه تحویل می داد و مدرسه عشایری را ترک می
کرد .بارها در حضور آقای محمد بهمن بیگی وقتی
جلسه ما خصوصی میشد و من و معلم عشایری و آقای
محمد بهمن بیگی تنها می ماندیم به او می گفتم شما
انسانید یا فرشته اید که اینطور بی ریا با همه مردم
عشایر مأنوس می شوید.
می گفت من هم عشایری هستم مثل بقیه عشایر ولی
خدا به من لطف کرده و دانشگاه رفته ام و مسئولیت
مدارس عشایری به من سپرده شده است .من هم تا
آخرین لحظه ای که در این پست هستم سعی میکنم
هم نوع خودم را تا آنجا که می توانم راهنمائی کنم
و به جلو ببرم تا همه ما ترقی کنیم .ما از یکدیگر در
این روستای عشایری درس می گیریم .خدایش او را
بیامرزد که در دل عشایر جا داشت و از  11اردیبهشت
 1389که در شیراز در گذشت و این زندگی خاکی را
ترک گفت بیشتر در دل عشایر و مردم فرهیخته ایران
جای گرفته است و زندگی جاودانی او تازه شروع شده
است .خدایش او را بیامرزد که آمرزیده است.
ادامه دارد...

دانلود نــرم افزار
تلفن همراه شــما:

روزانهم
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معرفی کتاب

در رهگذار باد
و نگهبان الله

یادداشتی از سیده
فریبا روحاالمینی

نویسنده :مصطفی ملکیان
این کتاب دو جلدی
مجموعهای تنظیم شده از
سخنرانیهای موفقترین
فیلسوف ایرانی معاصر،
ملکیان
مصطفی
میباشد .کتاب حاضر
با استداللهایی فلسفی،
دینی ،اجتماعی و روانی
سعی در پاسخگویی و
تبیین سواالتی دارد که
هم فکر نسل امروز را
درگیر کرده و هم خاطر
نسل دیروز را.
از آنجایی که حکومت کشور ما فرم دینی دارد و تعلیم فراگیر این
رشته ،به خصوص در مراکز تحصیلی جزء الینفک نظام آموزشی
به حساب میآید به اعتقاد نگارنده ،مطالعهی کتاب حاضر بر
هر مربی و مسئول در وهلهی نخست و بر هر فرد تحصیلکرده
و متفکری در درجهی دوم ،ضروری و بایسته به نظر میآید .چرا
که پرچمداران تعلیم و تربیت ،امروزه به روشنی متوجه کمرنگ
شدن فزاینده و رو به رشد آموزههای دینی در سطح جامعه شده
و بر موضوع دینستیزی و دینگریزی متربیان ،حیرتمندانه چاره
میاندیشند .چه بسا که در این تدبیرجویی به علت جزماندیشی
و دگماتیسم ،مطالعهی اندک در عرصههای گوناگون و متاثر
از اندیشهها و سالیق شخصی ،صالحدیدهای سیاسی ،اجتماعی
و  ....گمراه شده و نتیجههایی نابخردانه ،متعصبانه و سطحی نیز
گرفتهاند .تصمیمهایی که به دنبال خود آسیبهای شکننده و
جبرانناپذیری هم داشته و دارند.
ملکیان با نگاه عمیق و دقیق به پیرامون خود ،مطالعه و واکاوی
اندیشههای صاحبنظران و دانشمندان رشتههای متنوع علومانسانی
قدیم و جدید ،و شرق و غرب ،همچنین تمامی بایدها و نبایدهای
همهی ادیان آسمانی ،مکاتب بشری و نحلههای سیاسی ،اخالقی
و معنوی و نیز ،آثار بسیاری از ادبا و عرفای دنیای غرب و
شرق ،و مضافاً تاریخ در قلمروهائی بسیار ،پاسخهایی مستدل بر
پرسشهایی آورده که تعداد بیشمار آنها بیجواب ماندهاند!
فیلسوف شهیر که شاید روزگاری پدر اخالق ایران معاصر
نام بگیرد ،ضمن تفکیک مستقالنهی *دین** ،معنویت* و
*اخالق* ،به ارتباط این سه مولفه ،البته نه الزم ،شرحی مفصل
میآورد.
سرفصلهایی که عالقه مندان و پژوهشگران در مجموعهی مذکور
با آن مواجه میگردند ،عبارتند از:
_ دینداری در عصر جدید
_ دینداری در دنیای معاصر.
_ مشکالت تعلیم و تربیت دینی در جهان امروز.
_ دین و بحران معنا در جهان جدید.
_ تدیّن متعقالنه.
_ عقالنیّت(نظری و عملی).
_ سن ّت و تجدّد در جهان متغیّر.
_ معنویت و انسان متجدد.
_ معنویت :گوهر ادیان.
_ ویژگیهای انسان معنوی.
_ زندگی اصیل(جستاری فلسفی ،اخالقی).
_ زندگی اصیل و مطالبهی دلیل.
_ معنویّت و آزادی.
_ آزادی در کالم امام علی.
_ انسانشناسی و چند پرسش.
_ اگزیستانسیالیسم.
_ عشق ،تنهایی و سکوت.
_ پشت پنجرهی دیگران بایستیم و شهر را دیگرگونه ببینیم.
_ اصالح فرد و بهسازی آینده.
_ هویّت و معنویّت ایرانی در قرن بیست و یکم.
_ تاثیر دین بر منش آدمی.
_ ایمان و کارکردهای شریعت.
_ الگوهای ارتباطی علم و دین.
_ طبقهبندی شبهات دینی.
_ بایستههای حوزهی دینپژوهی.
_ مشکالت اجتماعی ناشی از فهم نادرست دین.
_ اصالحگری در دین به چه معناست؟
_ آیا ایدئولوژیک شدن دین ممکن و مطلوب است؟
_ نسبت دین و سیاست.
_ معناداری حکومت دینی.
_ فلسفهی فقه.
_ حسینبنعلی(ع)؛ قدیس و قهرمان اخالقی.
_ اجتماعی زیستن و اخالقی عمل کردن.
_ نیاز مردمساالری به معنویت شهروندان.
_ اخالق باور یا اخالق تفکر.
_ آرای اخالقی و سیاسی مکاینتایر.
_ اولویتهای پژوهشی در حوزهی دینپژوهی.

