امام خامنه ای( مد ظله العالی ) :

سرمقاله

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان از جهت تاریخی« ،جنبش دانشجویی در کشور
تاریخ ثبتشده و شناختهشده خود ،همیشه
ما در
ِ
دو شنبه  22آذر ماه 1400
ضداستکبار ،ضدسلطه ،ضداستبداد ،ضداختناق و
 8جمادی االولی  13 - 1443دسامبر  2021بهشدتعدالتخواهبودهاست.اینممیزاتجنبش
دانشجویی ما از روز ا ّول است تا امروز» چنانکه
سال سیزدهم  -شماره 509
«اگر کسی مدعی جنبش دانشجویی باشد ،ا ّما این
ممیزاترانداشتهباشد،صادقنیست».
 8صفحه قیمت  2000 :تومان

مسئوالنبایدپیامدهای
تصمیمات خود را بپذیرند/
امید و اعتماد جامعه را
بازیچهدعوایسیاسینکنید

امید داشتن افراد یک جامعه منوط به این است که
نخست میل به تغییر وضع موجود داشته باشند .دوم
تصوری از آن وضع مطلوب هم داشته باشد و سوم
اینکه تصور اینکه میتوان از وضع موجود به وضع
مطلوب رسید و در واقع تصور امکان وقوع آن را نیز
داشته باشد.سه مقوله «امید ،اعتماد و تعهد» الزمه
پیشرفت و تعالی جامعه هستند و برای رسیدن به
آنها باید از عناصر سخت و نرم بهره برد
در جامعه همواره فرهنگ اولویت دارد و زیربنای
رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی به شمار میرود.
در واقع اصل تمام موضوعات داخلی کشور ،فرهنگ
است و احساس مسئولیت جمعی ،زیرمجموعه این
موضوع است .بنابراین میتوان تصریح کرد که ایجاد
امید ،اعتماد و تعهد بزرگترین مقولههای فرهنگی
هستند.
اینکه کسی بگوید مردم ایران اعتماد خود را از دست
دادهاند ،کار دشمن است ،مردم اعتماد خود را از
دست ندادهاند ،ممکن است مردم معترض باشند و
این موضوع قبول است.ایران تحت هجوم خصمانه
رسانههاست ،تعداد ماهوارهها ،شبکهها ،بودج ه و
نخبههایی که علیه ایران کار میکنند ،بیسابقه
است ،شما این میزان ماهواره را متمرکز بر آمریکا
کنید ،آمریکا به لحاظ اجتماعی فرو میپاشد.
این مقدار از فشار و تحریم را روی اقتصاد هر
کشوری قرار دهید ،به عنوان مثال اگر دسترسی
آلمان به دالر ،سوئیفت و یورو بسته شود ،چه مدت
دوام میآورد اما با همه این اوصاف و کنشهای
خصمانه ما مسیر را طی کردیم.
از مهمترین عناصر تزریق امید در جامعه عنصر
رسانه است زیرا رسانهها در هر جامعهای افکار
مردم را میسازند .همچنین عوامل عینی که همان
مصداق صداقت به شمار میرود نیز در افزایش
اعتماد مردم بسیار موثر هستند .در واقع اعتماد به
نظام سیاسی ،مشروعیت میدهد .مبارزه با فساد و
اجرای عدالت در امیدافزایی مردم بسیار تاثیر دارد و
اندیشه و ایدئولوژی از دیگر عوامل محسوب میشود.
ادامه صفحه7

www.sepehrbrd.ir

پیامبــر اکــرم ص ّلــی اهلل علیــه و آلــه فرمودنــد :هــر کــس در بــرآوردن نیــاز بیماری
بکوشــد ،خــواه آن را بــرآورد و خــواه برنیــاورد ،از زیــر بــار گنــاه خویــش بیــرون می
«ثـواب األعمــال ص »۳۴۱
رود ،بــه ســان آن روز کــه از مــادر ،زاده شــده اســت.

رئیسجمهوردرنشستبانخبگان،علماواقشارمختلفمردملرستان:

توسعهیافتگیدرکشوربایدتحتالشعاع
عدالتباشد/نبایدازبانیانوضعموجوددر
ادارهکشوراستفادهشود

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از پرستاران و خانوادههای شهدای مدافع سالمت:

اگرحقایقراروایتنکنیددشمن
با دروغ و تحریف جای ظالم و
مظلومراعوضمیکند
2

صفحه6

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان :

 ۱۲پروندهترکفعلمدیراناستان
کرمانتشکیلشد 3

صفحه8

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت:

آزادسازیمطالباتارزیایرانازیککشور

بزودی/آزادسازی۳.۵میلیارددالرتاییدشد 4

چهرهکرمانبرمبنایگفتمانرهبریتغییرخواهدکرد
بــه مناطــق مختلــف حتــی در روزهــای
تعطیــل و گفتمــان امامیــن انقــاب بود.
جاللــی بیــان کــرد :بــرای تحقــق
بخشــیدن بــه محورهــای هفــت گانــه
گام د ّوم انقــاب اســامی ،مدیــران،
بخش ـداران و فرمان ـداران بایــد بــه ســه
گفتمــان امامیــن انقالب ،مکتب شــهید
ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی و گفتمان
دولــت ســیزدهم توجــه داشــته باشــند
کــه ایــن ســه گفتمــان ذیــل گفتمــان
انقــاب اســامی اســت.
سرپرســت معاونــت سیاســی ،امنیتــی
و اجتماعــی اســتانداری کرمــان اظهــار
داشــت :اگــر تمــام ایــن اســتان بــه
پایتخــت مقاومت جهــان اســام تبدیل
شــود و هــر کــس وارد هــر شــهری در
ایــن اســتان شــود و احســاس کنــد کــه
شــهر حــاج قاســم ســلیمانی اســت،
بســیار ارزنــده اســت پــس بنابرایــن
مدیــران شهرســتان هــا بایــد تمــام
ظرفیــت هــای موجــود را بــه کار گیرنــد

رئیــس جمهــور توســعه یافتگــی در کشــور را تحت الشــعاع عدالت برشــمرد و گفــت :یک عــده میخواهند
ی و تفرعن بــه عالــم و مردم ظلــم کنند.
بــا طغیــان ،زیادهخواهـی ،ســلطه طلبـ 
آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در ادامــه برنامههای ســفر به اســتان لرســتان در نشســت با نخبــگان ،علما،
خانـواده شــهدا و اقشــار مختلــف مــردم بــا اشــاره بــه میــاد حضــرت زینب (ســام اهلل علیهــا) گفــت :برای
مــن بســیار دلنشــین بــود کــه در اجتماعــات مردم لرســتان حضــور پیدا کنــم اما شـرایط کرونایــی اینگونه
ایجــاب کــرد کــه در یــک مجلس محــدودی خدمــت عزیزان باشــیم.

صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه:

جاللی سرپرست جدید معاونت سیاسی استانداری کرمان :

سرپرســت معاونــت سیاســی ،امنیتــی
و اجتماعــی اســتانداری کرمــان گفــت:
چهــره ایــن اســتان بــر اســاس اصــل
شایســته ســاالری و بــر مبنــای گفتمــان
مقــام معظــم رهبری تغییــر خواهــد کرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،رحمــان جاللــی در
آئیــن معرفــی فرمانـدار جدید رفســنجان
در تــاالر خیــام دانشــگاه ولیعصــر (عــج)
بــا اشــاره بــه وجــود  ۵۰۰نخبــه فرهنگی،
سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی در
بانــک اطالعاتــی اســتان کرمــان افــزود :از
ظرفیــت جوانــان انقالبــی ،تمام ســایق و
نیــز نخبــگان در بانــک اطالعاتــی ،در اداره
شــهرها اســتفاده خواهیــم کــرد.
وی بیــان کــرد :بــه برکــت وجــود دولــت
ســیزدهم ،پنجــره جدیــد مدیریتــی در
کشــور گشــوده شــده و رأی مــردم ،رای
بــه گفتمــان انقــاب اســامی ،گفتمــان
عــزت و اقتــدار در سیاســت خارجــی،
گفتمــان اعتقــاد بــه شایســته ســاالری،
تــاش شــبانه روزی و ســفر هیــات دولت

10000100005588

تــا پایتخــت مقاومــت جهــان اســام شــکل بگیرد.
وی خاطرنشــان کــرد :فرمان ـداری رفســنجان بایــد
گـزارش فعالیــت خــود را هــر  ۱۰۰روز یــک بــار بــه
اســتانداری ارائــه دهــد و مــردم نیــز از طریق رســانه
هــا نســبت بــه انجــام ایــن فعالیــت هــا آگاه شــوند.
جاللــی عن ـوان کــرد :برنامــه هــای کوتــاه مــدت،
ـدت بـرای اجـرای طــرح هــا و امــور
میــان و بلنــد مـ ّ
وجــود دارد کــه برخــی نیــاز به اجـرای ســریع دارند
کــه بایــد انجــام شــود.

آگهیبکارگیرینیرودرمجتمعفناورانصنعتبردسیر

دختران امروز علم و هوشمندی را
درکنارهم دارند
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رئیسدانشگاهعلومپزشکیکرمان:

ازهشتشهرستاننارنجیکشورسهشهرستانآندراستانکرماناست
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان
گفــت :متاســفانه از هشــت شهرســتان
نارنجی کشــور ،ســه شهرســتان آن مربوط
بــه اســتان کرمــان اســت بــه طــوری کــه
شهرســتان هــای بافــت ،زرنــد و ســیرجان
در وضعیــت نارنجــی کرونایــی قـرار دارنــد.
حمیدرضــا رشــیدی ن ـژاد روز  ۲۰آذرمــاه
در جلســه ســتاد مقابله بــا کرونای اســتان
کرمــان بــه تشــریح علــت نارنجــی بــودن
ســه شهرســتان اســتان پرداخــت و اظهــار
کــرد :رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی
بایــد بســیار جــدی گرفتــه شــود و ممکن
اســت همکاران ما با حساســیت بیشــتری
بیمــاران را بســتری مــی کننــد و بیمــار را
بیــش از حــد الزم بســتری کننــد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان
بــا اشــاره بــه ف ـرا رســیدن ایــام ســالگرد
شــهادت ســردار دلهــا عنـوان کرد :امســال
بایــد بزرگداشــت ســالگرد حــاج قاســم
ســلیمانی بهتــر از ســال گذشــته برگ ـزار
شــود ل ـذا بــا حساســیت زیــاد بــر نحــوه
رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی

نظــارت داشــته باشــید تــا وضعیــت کرونایی
شــهرهای مــا بهتــر شــود.
وی بــا انتقــاد از عــدم رعایــت شــیوه نامــه
هــای بهداشــتی بیــان کــرد :شــیوع زیــاد
بیمــاری باعــث درگیــری کل جامعــه مــی
شــود و همــه متضــرر مــی شــوند لـذا انتظار
داریــم کــه هــم مــردم و هــم مســئولین از
عــادی انــگاری پرهیــز کننــد.
رشــیدی نـژاد تصریــح کــرد :بــه آبــی بــودن
شهرســتان هــا دلمــان خــوش نکنیــم و باید
وضعیــت فعلی را حفــظ و در راســتای ارتقای
بهتــر وضعیــت گام برداریم.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ســیرجان
مــدت هاســت رنــگ زرد بــه خــود ندیــده
اســت ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر  ۴۹۰نفر
در بیمارســتان های اســتان بســتری هستند
کــه  ۱۷۰نفــر آنهــا ابتــای آنها بــه کووید ۱۹
قطعــی و مابقــی مشــکوک به کرونا هســتند.
هــم اکنــون  ۷۸نفــر در آی ســی یــو( )ICUو
 ۱۹نفــر تحــت ونتیالتور هســتند.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا
اشــاره بــه آمار واکسیناســیون گفــت :تاکنون

حــدود  ۵۰هـزار نفر در ســطح اســتان دوز ســوم
واکســن خــود را دریافــت کــرده انــد و حــدود
 ۸۰درصــد جمعیــت هــدف دوز اول و حــدود
 ۶۷درصــد جمعیــت هــدف نوبــت دوم واکســن
خــود را تزریــق کــرده انــد.
وی بــر لــزوم کنتــرل و نظارت بیشــتر بر کالس
هــای آموزشــی(مدارس و دانشــگاه هــا) تاکیــد
کــرد و افــزود :برگزاری نمایشــگاه هــای عمومی
ممنوع اســت.

برپاییایستگاهسالمتوتجلیلازپرستاراندرمراسمنمازجمعهشهرستانبردسیر

مجتمــع فنــاوران صنعــت بردســیرجهت تکمیــل پرســنل نیــاز به جــذب افراد مشــروحه
ذیــل پــس از مصاحبــه و آزمــون دارد  .لــذا واجدین شــرایط حداکثر تــا تاریــخ1400/9/30به
امــور اداری شــرکت واقــع درکیلومتر 4جاده ســیرجان ،شــهرک صنعتی  ،مجتمــع فناوران
صنعت بردســیر مراجعــه نمایند
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در آئیــن نمــاز جمعــه شهرســتان در مورخــه  19آذر ماه در شهرســتان بردســیر ،ایســتگاه ســامت برپــا و از
پرســتاران ایــن شهرســتان تجلیل شــد.
بــه گـزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بردســیر ،آئین نمــاز جمعه ایــن هفته با
حضــور مدافعین ســامت برگزار و ایســتگاه ســامت در ســه حیطــه واکسیناســیون کووید ،مشــاوره تغذیه،
مشــاوره ســامت روان و خدمــات مکمــل یاری برپا شــد
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هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان

اخبار

مشکالت تامین آب مجتمع
چهارطاق بردسیر بررسی شد
مســائل و مشــکالت حــوزه آب و آبرســانی بــه شهرســتان
بردســیر بــا تاکیــد بــر موضــوع تامیــن آب مجتمــع
چهارطــاق در جلســه ای بــا حضــور فرمان ـدار شهرســتان
بردســیر ،بخشـدار گلـزار ،مدیرعامــل ،معــاون بهره بــرداری
و توســعه آب و جمعــی از مدی ـران شــرکت آبفــا اســتان
کرمــان ،بررســی شــد.
بــه گـزارش روابــط عمومــی شــرکت آبفــا اســتان ،محمــد
طاهــری بــه مشــکالت مــردم در مجتمع چهــار طاق اشــاره
کــرد و افــزود  :جهــت رفــع مشــکالت مقــرر شــد کــه در
منطقــه بــاب چنزوئیــه از ســه نقطــه اطـراف چمــن نمونه
آب برداشــته و ازمایــش شــیمیایی و میکروبی انجام شــود و
در صــورت ســامت ّآب جهــت اســتفاده شــرب مــورد بهره
بــرداری قـرار گیــرد و بــه مـوازات ایــن کار بــا منابع طبیعی
شهرســتان بردســیر جهــت مجــوز حفر چــاه رایزنی شــود .
وی خاطــر نشــان کــرد :در صــورت اینکه کیفیــت و کمیت
آب آزمایــش شــده مــورد تائیــد باشــد و مانعــی در خصوص
منابــع طبیعــی وجــود نداشــته باشــد برای حفــر چــاه اقدام
می شــود.
مدیــر عامــل شــرکت آبفــا اســتان کرمــان اظهارداشــت:
مطالعــات تامیــن  ،توزیــع و ذخیــره آب روســتاهای
زارجوئینــه ،اصفهانوئیــه توســط واحــد هــای مربــوط بایــد
انجــام شــود و ســپس در مــورد آن تصمیــم گیــری شــود
و در خصــوص تامیــن آب شــرب اللــه زار و روســتاهای تابعه
آن نیــز مکاتباتــی بــا شــرکت آب منطقه منطقــه ای جهت
تســریع در مطالعــه ،تصویــب و اجـرای ســد انجــام شــود .

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر:

دور شدن از معنویت و
فرهنگاسالمیزمینهساز
بسیاریازانحرافاتاست

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه
کارگــروه اجتماعــی ،فرهنگــی  ،ســامت وخانواده به ریاســت
مهنــدس میرصادقــی فرمانـدار بردســیر و بــا حضــور اعضــا
بــا موضــوع شناســایی بســترهای بروزآســیبهای اجتماعــی،
نیــم رخ وضعیــت موجــودو اقدامــات انجــام شــده تاکنــون ،
شناســایی چالشــها ،موانع وارائه راهکارها درســالن اجتماعات
فرمانـداری تشــکیل شــد
مهنــدس میرصادقــی فرمانـدار ضمــن عــرض خیــر مقــدم
بــه مدعویــن مطالبــی را در خصــوص اولویتهــای پنجگانــه
در مهارآســیبهای اجتماعــی از دیــدگاه مقــام معظــم رهبری
(مدظلــه) ارائــه و خاطــر نشــان ســاخت کــه آســیبهای
اجتماعــی موضوعاتی هســتند که زیرســاختهای یک جامعه
را هــدف قـرار مــی دهنــد و چنانچــه بــه موقــع شناســایی یا
پیشــگیری نشــوند می تواننــد بنیان یــک جامعــه را متزلزل
کننــد ،وی گفــت حــل معضــات اجتماعــی در مرحلــه اول
مســتلزم همراهــی  ،مشــارکت و همدلــی کلیــه مــردم یــک
جامعــه اســت وکتمــان وپوشــیده نگه داشــتن آســیبها فقط
منجــر بــه ریشــه دار شــدن آنهــا خواهــد شــد و بــا توجــه به
اینکــه ریشــه بســیاری از آســیبها و انحرافــات اجتماعــی به
خانـواده هــا برمی گــردد بر نقــش اساســی آموزش وپــرورش
 ،روحانیــون  ،ارشــاد اســامی تأکیــد نمــود .
فرمانداردرادامــه عوامــل دیگری را چون دور شــدن از معنویت
و فرهنــگ اســامی  ،فقــر اقتصــادی ،فقــر فرهنگــی  ،تهاجم
فرهنگــی و ...را زمینــه ســاز بســیاری از انحرافاتــی کــه امــروز
گریبــان گیــر جامعه شــده اســت برشــمرد.
 .ســپس هریــک از ادارات بــه طــرح اقدامــات انجــام شــده
 ،برنامــه هــا ،بیــان دیدگاههــا ی خــود پیرامــون مباحــث
مختلــف پرداختنــد .درایــن جلســه بیــان شــد تمامــی
نهادهــا و ادارات تــاش کننــد تــا فرهنــگ ســازی شــود کــه
آســیبهای اجتماعــی صرفـ ٌا مربــوط بــه یــک قشــر یــا طبقه
خــاص از جامعــه نیســت و کل جامعــه در قبــال آن مســئول
بــوده وحــل معضــات اجتماعــی نیازمند همراهــی  ،همدلی
و مشــارکت همــه اقشــار مــردم اســت و همــگان بایســتی
احســاس مســئولیت کننــدواز ظرفیت ســمن هــا و نهادهای
مردمــی در جهت کاهش آســیبهای اجتماعی اســتفاده گردد
ومقــرر گردید بهزیســتی با همــکاری فنی وحرفه ای نســبت
بــه برگـزاری کالســهای مهــارت آمــوزی بــه منظــور آموزش
مددجویــان بهزیســتی و ایجــاد اشــتغال بــا حمایــت بنیــاد
برکــت و بانــک رســالت اقـدام نمایند.و شــهرداری ها نســبت
بــه جمــع آوری وســاماندهی متکدیــان وکــودکان کار بــا
همــکاری بهزیســتی ،اورژانــس اجتماعــی و نیــروی انتظامی
اقـدام نمایند.همچنیــن در جهــت ترویج فرهنگ اســامی و
فرهنــگ حجــاب وعفــاف ســازمان تبلیغــات اســامی  ،حوزه
هــای علمیــه  ،ســتادامر بــه معــروف ونهــی از منکــر برنامــه
ریــزی و اقـدام نماینــد
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کرمانی امام جمعه بردسیر در جلسه شورای فرهنگ عمومی :

یکیازمعضالتشهرهایصنعتیازبینرفتنمشاغلخردومهارتیاست
بــه گ ـزارش خبرنــگار ایرنــا دربردسیر،جلســه شــورای فرهنــگ
عمومــی شهرســتان بردســیر بــا محوریــت کار و مهــارت آمــوزی
و بــا حضــور معاونــت اداری و پشــتیبانی اداره کل فنــی و حرفـهای
اســتان کرمان و برخی از مســئوالن شهرســتان بردســیر در محل
دفتــر امــام جمعهبرگزار شــد.
امــام جمعــه بردســیر در این نشســت با اشــاره به اینکــه بزرگترین
معضــل جامعــه بیکاری اســت ،گفت :کار جوهر انســان اســت و در
دیــن مبیــن اســام بــه این مهــم تاکیـدات زیادی شــده اســت.
حجــت االســام والمســلمین علــی اکبــر کرمانــی افــزود :مــا باید
تمــام تـوان خــود را بـرای رفــع بیــکاری بــه کار بگیریم .وی اشــاره
کــرد :یکــی از معضــات شــهرهای صنعتــی از بین رفتن مشــاغل
خــرد و مهارتــی اســت و بدلیــل اختــاف مزایا همــه افـراد تمایل
بــه اشــتغال در صنایــع بــزرگ را دارند.
وی در ادامــه گفــت :همانطــور کــه ب ـرای رفــع بیــکاری تــاش
میکنیــم ،در کنــار آن نبایــد از مســائل فرهنگــی نیــز غافــل
شــویم.
رئیــس مرکــز فنــی و حرفـهای بردســیر نیــز در این جلســه گفت:
ریشــه تمــام آســیب هــای اجتماعــی بــه معضــل بیــکاری برمــی
گردد.
حســین عالــم زاده افــزود :مــا در ســازمان فنــی و حرفــه ای دو
هــدف عمــده را دنبــال مــی کنیــم .یکــی ایجــاد انگیزه و اشــتیاق
خانوادههــا بـرای مهــارت آمــوزی و کســب مهــارت و دوم کشــف
اســتعداد هــای مهارتی در ســطح شهرســتان تــا بتوانیم آنهــا را در
مســابقات ملــی مهــارت مشــارکت دهیم.
وی گفــت :اگــر جوانــان و نوجوانــان را بــه ســوی مهــارت آمــوزی
هدایــت کنیــم آنهــا در آینــده مــی تواننــد با ایــن ظرفیت و تـوان،
صاحب شــغل شــوند.
وی گفــت :فرصــت هــای شــغلی زیــادی در صنایــع شهرســتان
داریــم امــا متاســفانه نبود نیــروی متخصص مانــع اســتفاده از این
فرصــت هــا می شــود و ممکــن اســت در آینده فرصتهای شــغلی
دیگــری را نیــز از دســت بدهیــم و بــه تدریــج نیروهــای غیربومی

جایگزیــن نیروهــای بومی شــوند.
عالــم زاده بــه ایجــاد مراکــز آموزشــی در جــوار
کارگاههــا در ســالهای گذشــته اشــاره کــرد و
گفــت :ایــن کارگاههــا باعــث شــد تــا بتوانیــم
نیــروی کار مــورد نیــاز صنایــع را مهیــای کار
کنیم .
وی افــزود :همچنــان بــه همــکاری ادارات،
ســازمانها ،و صنایــع نیــاز داریــم تــا بتوانیــم
در آینــده نیــز نیــروی ماهــر بــرای جــذب
در صنایــع و کارخانجــات شهرســتان داشــته
باشــیم.
معــاون پشــتیبانی اداره کل فنــی و حرفــه ای
اســتان نیــز در ایــن جلســه گفــت :مــا بایــد
فرهنــگ کار کــردن را در جامعه نهادینه کنیم.
افشــین شــهرکی افــزود :متاســفانه در خانــواده

هــا و جوانــان فرهنــگ کار کــردن ضعیــف
شــده و از برخــی کارهــا اســتقبال نمــی
شــود و همــه بــه دنبــال پشــت میز نشــینی
هستند .
وی گفــت :حتی رســانه ملی در ســریالهایش
مشــاغل مهارتــی را جــزو طبقــه پاییــن
جامعــه نمایــش مــی دهد کــه ایــن موضوع
باعــث کارگریــزی و از بیــن رفتــن حرفــه ها
و مشــاغل مهارتــی مــی شــود.
وی دربــاره مســابقات ملــی مهارتــی توضیح
داد:ایــن مســابقات در ســطح شهرســتانی،
اســتانی و ملــی برگــزار خواهــد شــد و
نخبــگان دارای مهــارت از دانشــگاه هــا،
مــدارس و صنایــع شناســایی و در مســابقات
شــرکت خواهنــد کــرد.

واکسیناسیونکرونای ۶۷درصدمردمکرمانکاملشدهاست

در مجمــوع  ۳میلیــون و ۸۷۶
هــزار و  ۲۴۴دوز واکســن کرونــا
در اســتان کرمــان تزریــق شــده و
واکسیناســیون حــدود  ۶۷درصــد
جمعیــت هــدف کرمــان کامــل
شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم
ن  ،واکسیناســیون کرونــا
از کرمــا 
در اســتان کرمــان بــا رونــد خوبــی
در حــال انجــام اســت و مســئوالن
امیــدوار هســتند با همــکاری مردم
تــا یــک مــاه آینــده بــه پوشــش
کامــل واکسیناســیون در اســتان
دســت پیــدا کنیــم.
حســین صافــیزاده معــاون
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی
کرمــان بــا اشــاره بــه آخریــن آمــار
واکسیناســیون کرونــا در اســتان
کرمــان اظهــار داشــت :طبــق
آخریــن آمــار منتشــر شــده در
مجمــوع  3میلیــون و  876هــزار و
 244دوز واکســن کرونــا در اســتان
کرمــان تزریــق شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از ایــن تعــداد
دو میلیــون و  103هــزار و  708دوز
در نوبــت اول ،یــک میلیــون و 731

هــزار و  714دوز در نوبت دوم و 40
هــزار و  822دوز واکســن تزریــق
شــده کرونــا در نوبــت ســوم در
اســتان کرمــان اســت عنــوان کرد:
بیــش از  80درصــد جامعــه هدف
در اســتان کرمــان دوز اول و حدود
 67درصــد هماســتانیها نیــز
دوز دوم واکســن کرونــا را دریافــت
کردند.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه
علــوم پزشــکی کرمــان بــا بیــان
اینکــه تمــام افــراد بــاالی 40
ســالی کــه از تزریــق نوبــت دوم
واکســن آنهــا ســه مــاه گذشــته
باشــد ،میتواننــد بــرای تزریــق
نوبــت ســوم بــه پایگاههــای
واکسیناســیون مراجعــه کننــد
گفــت :افــراد بــاالی  60ســالی
کــه واکس ـنهای آســترازنکا و یــا
اســپوتنیک تزریق کردنــد و بیش
از شــش مــاه از تزریــق نوبــت دوم
آنهــا گذشــته نیــز میتواننــد
بــرای نوبــت ســوم مراجعــه کنند.
ســعید صحبتــی ســخنگوی
دانشــگاه علومپزشــکی کرمــان بــا
اشــاره بــه آخریــن آمــار اســتان

وفاییمعاونسیاسی فرمانداربردسیر:

دانشگاهبایدمحیطیمناسببرایتربیت
دانشجویانیفرهیختهومطالبهگرباشد
بــه گــزارش روابــط عمومــی
فرمانداری بردســیر جلســه کمیسیون
دانشــجویی شهرســتان بردســیر بــه
ریاســت مهنــدس وفایــی معــاون
سیاســی،امنیتی و اجتماعی فرماندار و
بــا حضــور اعضــا برگــزار شــد.
معــاون فرمانـدار بردســیر بــا تبریــک
فــرا رســیدن  16آذر روز دانشــجو
اظهــار داشــت :دانشــگاه باید محیطی
مناســب ب ـرای تربیــت دانشــجویانی
فرهیختــه و مطالبــه گــر باشــد کــه با
ایجــاد روحیــه نشــاط ،شــادابی همراه
بــا تحصیــل علــم بســتر شــکوفایی
اســتعدادها فراهــم گــردد.
وی ادامــه داد نقــش یــک دانشــجو در
جامعه صرفــا ادامه تحصیــل و مطالعه
علمــی نیســت بلکــه در کنــار وظیفه
تحصیــل ،مســئولیت هــای اجتماعی
دانشــجویان و رســالت اجتماعــی
دانشــگاه نیــز از اهمیــت ویــژه ای
برخــوردار مــی باشــد.
ایشــان بــا تاکیــد بــر وجــود رابطــه
مستقیم بین نشــاط و شــادابی فضای
دانشــگاه و فضــای عمومــی شــهر،
روســای دانشــگاهها و ســایر مسئولین

مربوطــه را دعــوت بــه اتخــاذ تمهیدات
الزم در زمینــه رســیدگی بــه خواســته
هــا و رفــاه دانشــجویان نمــود.
حمــزه وفایــی در ایــن جلســه بــر نقش
و اهمیــت تشــکل هــای دانشــجویی
تاکیــد نمــوده و از روســای دانشــگاهها
خواســتند تــا با تقویــت این تشــکل ها
فضــای مراکز آموزشــی را پویا تر نمایند
در ادامه جلســه نیز روســای دانشــگاهها
ضمــن ارائــه گـزارش از عملکــرد خــود
بــه بیان مســائل و مشــکالت پرداخته و
پــس از ارائه پیشــنهادات و نقطه نظرات
اعضــا  ،جلســه بــا تصویــب مصوباتی به
پایان رســید.

کرمــان از وضعیــت مــوارد مثبــت
بســتری و مــرگ و میــر ناشــی از
بیمــاری کوویــد  19اظهــار داشــت:
در حــال حاضــر تعــداد کل مــوارد
بســتری مثبــت قطعــی کرونــا در
بیمارســتانهای اســتان کرمــان 201
مــورد اســت.
وی ادامــه داد :از ایــن تعــداد 116
مــورد در حــوزه دانشــگاه علــوم
پزشــکی کرمــان 18 ،مــورد در حوزه
دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان،
 7مــورد در حــوزه دانشــگاه علــوم
پزشــکی جیرفــت 14 ،مــورد در
حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم و
 46مــورد در حــوزه دانشــکده علــوم
پزشــکی ســیرجان تحــت درمــان
قــرار دارنــد.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی
کرمــان بــا اشــاره بــه بســتری 28
بیمــار جدیــد قطعــی کرونــا در
بیمارســتانهای اســتان کرمــان
گفــت :تعــداد کل مــوارد بســتری
مثبــت کرونــا در اســتان از ابتــدای
شــیوع کوویــد  ،19تاکنــون بــه 43
هــزار و  634مــورد رســیده اســت.
وی بــه فــوت  2بیمــار کرونایــی دیگر

در اســتان کرمــان اشــاره کــرد و
افــزود :مجمــوع جــان باختــگان
کرونــا در اســتان کرمــان از ابتــدا
بــه  5هــزار و  92مــورد رســیده
اســت.
صحبتــی بــا بیــان اینکــه آمــار
واکســن تزریــق شــده نوبــت
اول کرونــا در اســتان کرمــان دو
میلیــون و  103هــزار و  708دوز
عنــوان کــرد و گفــت :واکســن
تزریــق شــده نوبــت دوم کرونــا
در اســتان را یــک میلیــون و
 731هــزار و  714دوز و واکســن
تزریــق شــده نوبــت ســوم کرونــا
در اســتان  40هــزار و  822دوز
اســت.

همزمانبا ۱۶آذرروزدانشجو ازبرنامهفرهنگی
سهشنبههایانتظاردانشگاهپیامنوربازدیدشد

همزمــان بــا  ۱۶آذر روز دانشــجو امــام جمعــه ،فرمانــدار و برخــی مســئولین
شهرســتان از برنامــه فرهنگی ســه شــنبه های انتظــار بازدیــد کردند.
بــه گـزارش روابــط عمومــی دانشــگاه پیــام نــور واحــد بردســیر رضاقلــی ،رییــس
دانشــگاه پیــام نور واحد بردســیر ضمــن تبریک روز دانشــجو گزارشــی از وضعیت
دانشــگاه پیــام نــور و فعالیتهــای فرهنگــی آن ارائه نمــود .فخرالدینی،دبیــر کانون
مهدویــت دانشــگاه پیــام نــور واحــد بردســیر ،نیــز گزارشــی از فعالیت ایــن کانون
و اجـرای برنامــه ســه شــنبه هــای انتظــار ارائــه کــرد .همچنیــن بــه مناســبت
ایــام ثبــت نــام و تکمیــل ظرفیــت دانشــگاه پیــام نــور پاســخگویی بــه سـواالت
دانشــجویان و داوطلبیــن و معرفــی هرچــه بهتــر دانشــگاه پیــام نــور در قالب میز
خدمــت انجــام شــد و در آن مســئول آموزش ،مســئول امور مالی و دانشــجویی و
مســئول امــور فرهنگــی دانشــگاه پیام نــور واحد بردســیر بــه سـواالت مراجعین
پاســخ گفتنــد .در ایــن برنامــه از دانشــجویان و فعــاالن کانــون هــای دانشــجویی
دانشــگاه پیــام نــور نیــز بــا اهـدای لــوح تقدیــر قدردانــی شــد.

خطبههای مناز جمعه
حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

حضرتزینبسالماهللعلیها
اسوهصبروشهامتاست/نقش
پرستاراندرسالمتبیماربرجسته
وکارشانسنگیناست

حجــت االســام والمســلمين حــاج علــی اکبــر کرمانــی
در خطبههــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بیــان داشــت :
وجــود خاتــم االنبیاء حضــرت محمد مصطفــی صلی اهلل
علیــه و آلــه و ســلم فرمودنــد :ای گــروه شــیعه از خ ـدا
پــروا کنیــد و تقـوای الهــی را پیشــه کنیــد و بــا ایــن تقوا
بهشــت از شــما دور نخواهــد شــد و بــه بهشــت خواهیــد
رســید و دیــر رســیدن بــه بهشــت علتــش آن اعمــال
زشــت و بــد شماســت و بــرای رســیدن بــه درجــات
بهشــت ســبقت و پیشــی بگیرید.
خطیــب جمعــه در آســتانه پنجــم جمــادی االولــی و
ســالروز والدت بــا ســعادت حضــرت زینــب کبــری(س)
و روز پرســتار ضمــن تبریــک ایــن روز در خصــوص
مقــام و شــخصیت ایــن بانــوی بــزرگ اظهــار داشــت:
حضــرت زینــب (س) آراســته ای بــرای همــه فضائــل
اخالقــي و الهــی بودنــد و در مقــام و شــخصیت ماننــد
جــده بزرگوارشــان حضــرت خدیجــه بودنــد و در عفــت
و حیــا همچــون مــادر بزرگوارشــان حضــرت زهرا ســام
اهلل علیهــا و در شــیوایی بیــان هماننــد پــدر بزرگوارشــان
حضــرت علی علیــه الســام و در صدق و گفتــار همچون
برادرشــان امــام مجتبــی علیــه الســام و در شــجاعت و
قــوت قلــب ماننــد سیدالشــهدا بودنــد آن خانــم بزرگـوار
ایــن کمــاالت را داشــتند.
امــام جمعــه بردســیردر خصــوص شــخصیت ایــن بانوی
بــزرگ گفــت :ایــن بانــو بنــی هاشــم و از بــزرگان بنــی
هاشــم اســت هیــچ کــس بعــد از مــادرش حضــرت
زهـرا ســام اهلل علیهــا ایــن صفــات را نداشــت حضــرت
زینــب (س) تنهــا کســی بــود کــه این صفــات را داشــت
و فرمودنــد سـزاوار و شایســته اســت کــه همان طــور که
بــه مــادرش صدیقــه کبــری مــی گویــم بــه دختــرش
صدیقــه صغــری بگوئیــم و ایــن حاکــی از مقــام ایــن
بانــوی بزرگـوار اســت و عامــل پیــروزی خون بر شمشــیر
حضــرت زینــب بــود و در روز عاشــورا کــه همــه خونهــا
ریختــه شــد و آنچــه باعــث شــد کــه ایــن شکســت بــه
پیــروزی تبدیــل شــود نقشــی کــه حضــرت زینــب بــه
عهــده گرفــت بــا ایــن نقــش شکســت ظاهــری را بــه
پیــروزی تبدیــل کــرد .و حادثــه عاشــورا نشــان داد زن در
حـوادث تاریخــی در حاشــیه نیســت بلکه در متن اســت
و حضــرت زینــب بــا ایــن عظمــت کاری کــرد دشــمنی
کــه بــه ظاهــر پیــروز شــده بــود آن را تغییــر و بــه جهــاد
تبدیــل شــد و خطبــه خوانــی حضــرت زینــب در کوفــه
معمولــی نبــود و خیلــی متفــاوت بــود ایــن خانمــی
کــه دو روز قبــل همــه کــس و کارش را در کربــا ازش
گرفتنــد خــودش بــا امــام ســجاد علیــه الســام مانــده
انــد و حــاال بــه عن ـوان اســیر در بــازار کوفــه در فضــای
عمومــی که دشــمنان مســلح و حضــرت زینب یــک زن
داغدیــده در اوج بح ـران بلنــد مــی شــود و خورشــیدی
طلــوع مــی کنــد و بــا همــان لحــن کــه حضــرت علــی
علیــه الســام و بــا همــان فصاحــت و بالغــت خطبه می
خوانــد شــروع بــه خطبــه خوانــی مــی کنــد و اوضــاع را
متحــول مــی کنــد و حضــرت زینــب نهیبــی بــه مــردم
کوفــه زد کــه مــردم بــا تشــخيص نـدادن حــق از باطل و
ظاهــری ایمانــی و دهانهایشــان پــر از فتنه هــای انقالبی
گــری امــا داخــل پوک و پوچ اســت نتوانســتید حــق را از
باطــل تشــخیص دهیــد و بــه آن وظیفــه ای که داشــتید
عمــل کنیــد و نتیجــه اش ایــن شــد کــه جگــر گوشــه
پیامبــر ســرش بــاالی نیــزه رفــت و بــا ایــن خطبــه هــا
کســانی کــه مــی خندیدنــد شــروع بــه گریــه و شــیون
کردنــد و ایــن کار زینــب کار جهــادی و بــزرگ بــود لـذا
اعتمــاد بــه انقــاب اســامی اعتماد زینبــی اســت و زنان
یکــی از برجســته تریــن نقشهــا را برعهده گرفتنــد و به
فرمــوده مقــام معظــم رهبــری در دوران انقالب و هشــت
ســال دفــاع مقــدس کار همسـران شــهدا و مادران شــهدا
کمتــر از خــود رزمنــدگان نبــود چـرا که حضــرت زینب
را الگــوی خــود قـرار دادنــد و در همــه عرصــه هــا چنین
بــوده اســت و مــا بایــد از حضــرت زینــب الگــو بگیریــم و
در حـوادث تاریخــی و انقالبــی نقــش خــود را بــه خوبــی
ایفــا کنیم.
حجــت االســام ع کرمانــی ضمــن تبریــک والدت
باســعادت حضــرت زینب ســام اهلل علیهــا و روز پرســتار
گفــت :حضــرت زینــب ســام اهلل علیهــا اســوه صبــر
و شــهامت اســت کــه در حیــن اســارت پرچمـدار قیــام
عاشــورا اســت و امــروز نیــز اقت ـدار مــا در منطقــه بــه
خاطــر وجــود مقــدس ایــن بانــوی بــزرگ اســت.
خطیــب جمعــه ســامت را بزرگتریــن نعمــت الهــی
دانســت و گفــت :کادر درمــان و مجموعــه هــای مرتبــط
بــا ســامت بــه خصــوص در ایــن ایــام کرونــا در جهــت
تامیــن ایــن نعمــت نقش مهمــی را ایفــا کردنــد اما نقش
پرســتاران از جهت مراقبت از ســامت جســمی و روحی
بیمــاران برجســته تــر و کارشــان ســنگین تر اســت.
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سوره ملک ،آیه «۳۰قل ارایتم ان اصبح
ماءکمغورا.فمنیأتیکمبماءمعین».

بگو به من خبر دهید .اگر آبهای سرزمین شما در زمین
فرو رود چه کسی می تواند آب جاری در دسترس شما
قرار دهد .آیات آخرین سوره ی (ملک) همه با کلمه ی
(قل)خطاببهپیامبر(صلیاهللعلیهوآلهوسلّم)شروعمی
شود ودر واقع ادامه بحثهایی است که در آیات قبل با کفار
شده .نخست به آنها که غالبا انتظار مرگ پیامبر ویارانش را
داشتند وگمان می کردند که با مرگ وی آیین او برچیده
می شود .می فرماید :بگو :اگر خداوند مرا وتمام کسانی که با
من هستند هالک کند یا مورد ترحم قرار دهد .چه کسی
کافران را از عذاب دردناک پناه می دهد؟ ودر ادامه می
فرماید :به آنها بگو که او خداوند رحمان است .ما به او ایمان
آورده ایم .وتوکل کرده ایم وبه زودی می دانید چه کسی
در گمراهی آشکار است .ودر آخرین آیه به عنوان ذکر یک
مصداق از رحمت عام خداوند که بسیاری از مردم از آن
غافلند می گوید :به آنها بگو به من خبر دهید اگر آبهای
مورد استفاده ی شما در زمین فرو رود چه کسی می تواند
آب جاری در دسترس شما قرار دهد.
زمین از دو قشر مختلف تشکیل شده -۱ :قشر نفوذپذیر.
 -۲قشر نفوذ ناپذیر .قشر اول آب را در خود فرو می برد ودر
زیر آن قشر دوم قرار دارد که آب را در آنجا نگاه می دارد.
تمام چشمه ها ،چاه ها ،قناتها از برکت این ترکیب خاص
به وجود آمده .زیرا اگر تمام روی زمین تا اعماق زیاد قشر
نفوذپذیر بود آبها چنان در زمین فرو می رفتند که هرگز
دست کسی به دامانشان نمی رسید واگر همه نفوذناپذیر
بودند .آبها روی زمین می ایستادند وتبدیل به یک باتالق
می شدند ویا به زودی به دریاها می ریختند وبه این ترتیب
تمام ذخائر زیر زمینی آب از دست می رفت .این نمونه
کوچکی از رحمت عام خدا است که مرگ وحیات انسان
سخت با آن گره خورده است .واژه ها معین از ماده ی (معن
بر وزن طعن) به معنای جریان آب است وگاه گفته اند از
(عین) گرفته شده ومیم آن زائد است لذا بعضی از مفسران.
معین را به معنای آبی گرفته اند که با چشم دیده می شود
هر چند جاری نباشد .ولی بیشتر آن را به همان معنای آب
جاری تفسیر کرده اند .وما می دانیم که اگر قشر نفوذناپذیر
زمین از زمین از میان برود هیچ انسان قوی پنجه وهیچ
کلنگ تیزی نمی تواند آبی استخراج نماید .در روایاتی که
از ائمه اهل بیت به ما رسیده ،این آیه به ظهور حضرت
مهدی (علیه السالم) وعدل جهان گستر او تفسیر شده
است .به روایتی از امام باقر در تفسیر این آیه توجه فرمایید.
نزلت فی االمام القائم (علیه السالم) :یقول ان اصبح امامکم
غائباعنکم:التدروناینهوفمنیأتیکمبامامظاهر.یاتیکم
باخبار السموات واالرض وحالل اهلل وحرامه ،ثم قال :واهلل ما
جاء تاویل هذه اآلیه وال بد ان یجئی تأویلها .می فرماید :این
آیه درباره ی امامی نازل شده است که قیام به عدل الهی
می کند قائم (علیه السالم) می گوید :اگر امام شما پنهان
گردد ونمی دانید کجاست؟ چه کسی برای شما امامی می
فرستد که اخبار آسمانها وزمین وحالل وحرام خدا را برای
شما توضیح دهد .سپس امام (علیه السالم) فرمود :بخدا
سوگند تأویلاین آیهنیامدهوسرانجامخواهدآمد.
ظاهر آیه مربوط به آب جاریست که مایه حیات موجودات
زنده است وباطن آیه مربوط به وجود امام وعلم وعدالت
جهان گستر اوست که آن نیز مایه حیات جامعه انسانی
است .ونیز به روایتی از رسول اکرم (صلی اهلل علیه وآله
وسلّم) در تفسیر این آیه شریفه عنایت فرمایید .عن عمار:
قال کنت مع رسول اهلل (صلی اهلل علیه وآله وسلّم) فی
بعض غزواته .وقتل علی اصحاب االلویة وفرق جمعهم
وقتل عمرو بن عبداهلل الجمحی وقتل شیبة بن نافع .اتیت
رسول اهلل (صلی اهلل علیه وآله وسلّم) فقلت له :یا رسول
اهلل .ان علیا قد جاهد فی اهلل حق جهاده .فقال (صلی اهلل
علیه وآله وسلّم) النه منی وانا منه وانه وارث علمی وقاضی
دینی ومنجز وعدی .والخلیفة من بعدی ولو اله لم یعرف
المومن المحض بعدی .حربه حربی .وحربی حرب اهلل،
وسلمه سلمی ،وسلمی سلم اهلل .اال انه ابو سبطی واالئمة
من صلبه .یخرج اهلل تعالی ،االئمة الراشدین ومنهم مهدی
هذه االمة .فقلت :بابی وامی یا رسول اهلل ،من هذا المهدی
(علیه السالم) .فقال (صلی اهلل علیه وآله وسلّم) یا عمار ،ان
اهلل ،تبارک وتعالی عهد الی انه یخرج من صلب الحسین
(علیه السالم) .ائمة تسعة والتاسع من ولده یغیب عنهم.
وذلک قوله (ع َّز َّ
وجل)( :قل ارایتم ان اصبح ماءکم غورا .فمن
یأتیکمبماءمعین).
تکون له غیبة طویلة یرجع عنها قوم ویثبت علیها آخرون.
فاذا کان فی آخر الزمان یخرج .فیمال الدنیا قسطا وعدال.
کما ملئتجورا وظلما.ویقاتلعلی التأویلکما قاتلتعلی
التنزیل .وهو سمیی واشبه الناس بی .عمار یاسر می گوید:
در یکی از غزوات رسول خدا با او همراه بودم وحضرت علی
(علیه السالم) پرچمداران را به هالکت رساند وجمعشان را
متفرق ساخت وعمروبن عبداهلل جمحی وشیبة بن نافع
کشته شدند .به حضور رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله
وسلّم)رسیدموعرضهداشتم.یارسولاهلل:هماناعلی(علیه
السالم) در راه خداوند حق جهاد را ادا کرد ،رسول اکرم
(صلی اهلل علیه وآله وسلّم) فرمود :زیرا علی از من است ومن
از علی هستم .واو وارث علم من وپرداخت کننده قرضهای
من واجرا کننده ی وعده ی من وجانشین بعد از من است.
اگر علی (علیه السالم) نمی بود مومن خالص پس از من
شناختهنمیشد.
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دادســتان کرمــان گفــت :بیــش از ۱۲
پرونــده در مــورد تــرک فعــل مدیـران
اســتان کرمــان تشــکیل شــده و بــه
ایــن پروندههــا بهصــورت ویــژه
رســیدگی میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از
کرمــان ،دادخـدا ســاالری در نشســت
هــم اندیشــی دانشــجویان و نخبــگان
شــهری بــا دادســتان کرمــان بــه
مناســبت روز دانشــجو کــه در ســالن
کنفرانــس ســازمان مرکــزی دانشــگاه
شــهید باهنــر کرمــان برگـزار شــد بــا
تبریــک  16آذر روز دانشــجو اظهــار
داشــت :امــام علــی (علیــه الســام)
میفرمایــد "اگــر میخواهیــد جایــگاه
خــود را بیابیــد ببینیــد بــه چــه کار و
فکــری مشــغول هســتید.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــجو بایــد
مطالبهگــر باشــد و جامعه را بهســمت
مطالبهگــری بهحــق پیــش ببــرد
گفــت :دانشــجو یــک نیروی پیشـران

جامعــه اســت و می ـزان تاثیرگ ـذاری
زیــادی دارد.
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه
تاکیــد دســتگاه قضــا بــر پیشــگیری
از جــرم اســت و ارتــکاب جــرم هزینــه
زیــادی بــر جامعــه دارد افــزود :تــرک
فعــل مدیــران پیگیــری میشــود.
وی بــا عنــوان اینکــه بیــش از 12
پرونــده در هشــت ماهــه گذشــته در
مــورد تــرک فعــل مدیــران اســتان
تشــکیل شــده کــه جرمانگاری شــده
اســت گفــت :برخــورد بــا فســاد اداری
و مالــی از اولویتهــای دســتگاه قضــا
اســت و بــه ایــن پروندههــا بهصــورت
ویــژه رســیدگی میشــود.
ســاالری بــا بیــان اینکــه عملکــرد
مدیــران اســتان در حوزههــای
مختلــف رصــد شــده و ســازمان
بازرســی نیــز گزارشــات مردمــی را
پیگیــری میکنــد ادامــه داد :پرونــده

هتــل بــام کرمــان تشــکیل شــده و
مجــددا ً مــورد بازبینــی ق ـرار گرفتــه
اســت و در ایــن پرونــده نفــع مــردم
و شــهرداری کرمــان دیــده میشــود.
معضــل حاشیهنشــینی کرمــان بــا
برخوردهــای محافظــهکاران رفــع
نمیشوددادســتان کرمــان300 :
میلیــارد ریــال از امــوال تملیکــی
اســتان کرمــان بــه فــروش رفتــه
اســت
دادســتان کرمــان85 :درصــد عــدم
اجـرای قانــون بهدلیــل "تــرک فعــل"
اســت وی بــا اشــاره بــه اینکــه در
تجمعــات کارگــری کــه در کرمــان
شــاهد آن بودیــم اگــر چــه بــه حــق
باشــد امــا بســتن جــاده جرم اســت و
پیگیــری میشــود گفت :مطالبــات و
تجمعات کارگــری بایــد در چارچوب
قانــون پیگیــری شــود و نبایــد در
ایــن تجمعــات حــق عــدهای دیگــر از
جامعــه تضییــع شــود.

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان
کرمــان بــا بیــان اینکــه در یــک مــورد
بســتن جــاده عبــور آمبوالنــس حامــل
بیمــار بــا مشــکل روبـهرو شــد افــزود :اتفاقاً
ایــن بیمــار هــم بهدلیــل دیــر رســیدن بــه
بیمارســتان فــوت کــرد کــه جــرم اســت و
حتم ـاً رســیدگی خواهــد شــد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل(عج) :

 ۵میلیوندوزواکسن«نورا»تولیدشد

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
بقیهاهلل(عــج) از قابلیــت اســتفاده از
واکســن نــورا بــه عنــوان دوز یــادآور
واکسـنهای کرونــا و تولیــد  ۵میلیون
دوز از ایــن واکســن کرونــا خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار بهداشــت و
درمــان خبرگ ـزاری تســنیم؛ حســن
ابوالقاســمی در مراســم روز پرســتار در
دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیهاهلل(عج)
اظهــار داشــت :حضــرت زینــب(س)
اســوه پرســتاری در صحــرای کربــا
بودنــد و روز پرســتار بــه نــام بانویــی
نامگــذاری شــده کــه بیشــترین
فــداکاری را داشــتند.
وی افــزود :در دو ســال گذشــته کــه
بــا تهاجــم ویــروس کرونــا روبــهرو
بودیــم فداکاریهــای زیــادی از
ســوی پرســتاران صــورت گرفــت .در

بیمارســتان بقیــهاهلل (عــج) در دوران
کرونــا هفــت شــهید مدافــع ســامت
تقدیــم انقــاب اســامی و مــردم
کردیــم کــه در بخشهای مختلــف در
ایــن ایــام بــه ارائــه خدمــات پرداختند.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
بقیهاهلل(عــج) گفــت :مــا پــس از اخــذ
مجــوز فاز ســه تســت انســانی ،مطالعه
واکســن نــورا را به عنوان «دوز بوســتر»
(یــادآور) شــروع میکنیــم و پــس
از تزریــق واکــس نــورا بــه  10هــزار
نفــر ،در صــورت تایید وزارت بهداشــت
مجــوز تولیــد آن را خواهیــم گرفــت؛
البتــه بیــش از  5میلیــون دوز واکســن
کرونــای نــورا ،آمــاده شــده کــه پــس از
تاییــد وزارت بهداشــت در اختیــار ایــن
وزارتخانــه قــرار میگیــرد.
وی افــزود :ما ســاخت واکســن نــورا که

بــر پایــه پروتئیــن اســت را بســیار زودتــر
آغــاز کردیــم ،االن بیــش از  50واکســن
پروتئینــی در دنیــا در حــال گذرانــدن
مطالعــات بالینــی اســت زیـرا محققیــن
معتقدنــد نیاز بــه دوز بوســتر وجــود دارد
و در کشــور مــا نیــز حــدودا ســه تــا چهار
مــاه یکبــار نیــاز بــه تزریــق دوز یــادآور
وجــود دارد.
وی بــا بیــان اینکــه پایــه اصلــی درمــان،
پرســتاران هســتند ،تصریح کرد :خدمت
بــه بیــش از  18هــزار و  500بیمــار
بســتری در ایــام کرونــا ،از جملــه اقدامات
مــا بــوده اســت ،بیــش از  11هـزار بیمــار
کرونایــی در دی کلینیک و بیــش از 180
ه ـزار بیمــار دیگــر نیــز در اورژانــس مــا
خدمــت گرفتند.
وی ادامــه داد :تعـداد قابل توجهــی جوان
دانشــجو داریــم کــه آینــده کشــور را اداره

خواهنــد کــرد و از ایــن جهــت کشــور ما
در موقعیــت بســیار مهمــی اســت و مــا
ماموریــت داریــم در بُعــد بیــن المللــی و
ملــی در توســعه دانشــگاه تــاش کنیــم.
امــروز در جلسـهای بــا فرمانــده محتــرم
ســپاه پاس ـداران در خصــوص مطالبــات
پرســتاران داشــتیم اظهار امیــدواری کرد
کــه مشــکالت پرســتاران حــل شــود.

در آستانه دور دوم مذاکرات؛

ازاعترافبلینکنبهاشتباهبزرگآمریکادرخروجازبرجامتااعمالتحریمهایجدید

«آنتونــی بلینکــن» وزیــر خارجــه
آمریــکا در مصاحبــه با وا ل اســتریت
ژورنــال کــه شــامگاه سهشــنبه
پخــش شــد ،گفــت کــه خــروج
آمریــکا از توافــق هســتهای ســال
 ۲۰۱۵بــا ایــران اشــتباه بســیار
بزرگــی بــود.
آنتونــی بلینکــن در ادامــه افــزود:
«همچنــان اعتقــاد داریــم کــه
دیپلماســی بهتریــن راه بــرای حــل
چالــش هســتهای ایــران اســت».
وزیــر خارجــه آمریــکا مدعــی شــد:
«فرصــت بــرای بازگشــت ایــران بــه
تعهــدات خــود در توافــق هســتهای
بــدون پایــان باقــی نخواهــد مانــد».
ابــراز ندامــت وزیــر امــور خارجــه
آمریــکا از خــروج از برجــام در حالی
ابــراز میشــود کــه دولــت کنونــی
آمریــکا همچنــان سیاســت فشــار
حداکثــری دولــت پیشــین آمریــکا
علیــه ایــران را حفــظ کــرده و

بــرای احیــای توافــق هســتهای ســال
 ،۲۰۱۵حاضــر بــه برداشــتن تمــام
تحریمهــای اعمــال شــده علیــه
ایــران در دوران ریاســت جمهــوری
دونالــد ترامــپ و پــس از خــروج از
برجــام نیســت.
بلینکــن در ادامــه مصاحبــه خــود به
چالــش اوکرایــن نیــز اشــاره کــرد
و گفــت در صورتــی کــه روســیه
بــه ســرزمینهای اوکرایــن حملــه
کنــد ،واشــنگتن کمکهــای دفاعــی
بیشــتری بــه کییــف خواهــد کــرد.
وزیــر امــور خارجــه آمریــکا مدعــی
شــد« :امیدواریــم کــه روســیه
اقدامــات خصمانــه بیشــتری علیــه
اوکرایــن اتخــاذ نکنــد».
«جیــک ســالیوان» مشــاور امنیــت
ملــی آمریــکا نیــز شــامگاه سهشــنبه
در کنفرانســی خبــری گفــت کــه
«جــو بایــدن» رئیس جمهــور آمریکا
روز پنجشــنبه تلفنــی بــا «ولودمیــر

زلنســکی» رئیــس جمهــور اوکرایــن
گفتوگــو خواهــد کــرد.
او افــزود« :در جریــان گفتوگــوی
تلفنــی رؤســای جمهــور آمریــکا و
روســیه ،بایــدن بــه پوتیــن گفــت در
صــورت حملــه روســیه بــه اوکرایــن،
آمریــکا آمــاده اتخــاذ اقداماتــی اســت
کــه در ســال  ۲۰۱۴آنهــا را انجــام
نــداده اســت».
ســالیوان اضافــه کــرد کــه آمریــکا
همچنــان بــه ارائــه تســلیحات دفاعــی
بــه اوکرایــن ادامــه خواهــد داد.
آینــده برجــام پــس از خــروج یــک
جانبــه آمریــکا از ایــن توافــق در مــه
 ۲۰۱۸و تحریمهــای یــک جانبــه
آمریــکا بــر صــادرات نفــت ایــران مــورد
تردیــد قــرار گرفــت .پــس از آن برخــی
دیگــر از اعضــای توافــق و اول از همــه
اروپاییهــا نیــز تعهــدات خــود را در
فضــای اقتصــادی نادیــده گرفتنــد و در
نتیجــه باعث شــد کــه توافق در شــکل

فعلــی خــود بــی معنــی باشــد؛ بنابراین
ایــران شــروع بــه کاهــش تدریجــی
تعهــدات خــود در توافــق کــرد.
آمریــکا تحریمهــای جدیــدی علیــه
ایران اعمــال کردونکته جالب آنجاســت
کــه در کنــار اظهــارات بلینکــن ،دفتــر
کنتــرل داراییهــای خارجــی وزارت
خزانــهداری آمریــکا اعــام کــرد اســامی
چنــد شــخص حقیقــی و حقوقــی
ایرانــی بــه فهرســت تحریمهــای ایــن
نهــاد آمریکایــی اضافــه شــده اســت.

آیا واکسنهای کرونا میتوانند با اومیکرون مقابله کنند؟

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید
بهشــتی گفــت :هرچنــد پیشبینیهــای اولیــه حاکــی
از آن اســت کــه ســویه جدیــد ویــروس کرونــا راحتتــر
از گونههــای قبلــی میتوانــد از سیســتم ایمنــی فــرار
کنــد ،امــا واکسـنها بهویــژه دز ســوم ،همچنــان ســطح
مناســبی از آنتیبادیهــا را ایجــاد میکننــد و مــردم
همچنــان بایــد واکســن بزننــد.
دکتــر حمیــد ســوری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار گــروه
علــم و آمــوزش ایرنــا در پاســخ بــه ایــن سـوال کــه آیــا
واکســن هــای کرونــا مــی تواننــد بــا اومیکــرون مقابلــه
کننــد؟ اظهــار داشــت :زمــان بیشــتری نیــاز اســت تــا
بــه طــور دقیــق مشــخص شــود واکســن هــای فعلــی
کرونــا چــه تاثیــری روی ســویه جدیــد ویــروس کوویــد
(۱۹اومیکــرون) دارنــد و بــه عبارتــی تــا چــه حــد مــی
تواننــد بــا ایــن ویــروس مقابلــه کننــد.
اپیدمیولوزیســت افــزود :اگرچــه بررســی هــای اولیــه
ش کاهــش حفاظــت و
نشــان مــی دهــد ایــن جهــ 
درجـهای از فـرار ایمنــی را بــه همـراه دارد ،امــا مــی توان
از تجربیــات ســویه دلتــا نتیجهگیــری معقولــی داشــت
کــه تمــام محافظتهــا در برابــر ایــن ســویه خــاص

از بیــن نمــی رود.ایــن اســتاد دانشــگاه بــر لــزوم رعایــت
پروتــکل هــای بهداشــتی تاکیــد کــرد و گفــت :مــردم در
کنــار تزریــق واکســن ،همچنــان باید از ماســک اســتفاده
کننــد ،دسـتها را مرتــب بشــویند و از حضــور در اماکــن
سرپوشــیده و شــلوغ و همچنیــن دورهمــی هــا خــودداری
کنند .
ســوری بــه همــه هموطنــان توصیــه کــرد کــه حتمــا
ن کرونــا را دریافــت کننــد و گــروه هــای پرخطــر
واکسـ 
ماننــد ســالمندان و بیمــاران خاص هم نســبت بــه تزریق
دز واکســن یــادآور کرونــا (بعــد از ســپری شــدن فاصلــه
معیــن) اقـدام کننــد.
وی یــادآور شــد :هرچنــد نمــی تـوان آینــده را بــه دقــت
پیشبینــی کــرد ،امــا بــا اقدامــات پیشــگیرانه مــی تـوان
خــود را ب ـرای آینــده آمــاده کــرد .از طرفــی نســبت بــه
ســال هــای گذشــته ،تجربیــات ،اندوختــه هــای علمــی و
ابزارهــای بســیار بیشــتری بـرای مقابلــه بــا ایــن ویروس
داریــم کــه بایــد بــه نحــو مطلــوب از آنهــا بهــره بگیریم.
ســوری خاطرنشــان کــرد :دکتــر آنتونــی فائوچــی مدیــر
انســتیتوی ملــی آلــرژی و بیماریهــای عفونــی آمریــکا
ف شــده ویروس
اعــام کــرده اســت که ســویه تــازه کشـ 

کرونــا بــه نــام اومیکــرون ممکن اســت بســیار عفونی
بــوده و نســبت بــه ســایر واکسـنهای موجــود کمتــر
ل پیشــگیری باشــد ،امــا هنوز خیلــی زود اســت که
قابـ 
آن را بــا نــوع دلتــا مقایســهکنیم.
وی یادآور شــد« :تغییرات بســیار غیرمعمولــی» در ژنوم
کوویــد ۱۹-وجــود دارد کــه نشــان میدهــد بــا گونــه
هــای قبلــی متفــاوت اســت .هرچنــد این مشــخصات
بســیار متفــاوت از ســایر ســویه هــا اســت و ایــن
موضــوع ســبب نگرانــی مــی شــود و برخــی جهـش
هــای ســویه جدیــد در دلتــا نیــز یافــت میشــود ،امــا
ســویه جدیــد ،دلتــا نیســت.

بسوی نور
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ادامه آیه 190سوره آل عمران:
-5منظوراز «اولیااللباب»چیست؟
تعبیر به «اولی االلباب» که در این آیه و چند آیه دیگر از قرآن
مجید دیده می شود ،اشاره لطیفی به صاحبان عقل است .زیرا
«لب» در اصل به معنی «خالص هر چیزی» است و عصاره
خالص وجود آدمی همان عقل ،اندیشه و مغز اوست.
 -6منظور از «خلق» در آیه شریفه چیست؟
گویا مراد از «خلق» کیفیت وجود و آثار و افعال از حرکت و
سکون و دگرگونی های آسمان و زمین باشد ،نه پیدایش آنها.
آیه 191سوره آل عمران :
همانان که خدا را (در همه احوال) ایستاده و نشسته و به پهلو
آرمیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می
اندیشند (که) پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده ای منزهی تو
پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار.
 -1براساس آیه شریفه مهمترین ویژگی خردمندان
چیست؟
نقشه دلربا و شگفت انگیزی که در گوشه و کنار این جهان و
در پهنه هستی به چشم میخورد ،آن چنان قلوب صاحبان
خرد را به خود جذب می کند ،که در جمیع حاالت خود،
چه ایستاده و چه نشسته و یا در حالی که در بستر آرمیده اند
و یا به پهلو خوابیده اند ،به یاد پدید آورنده این نظام و اسرار
شگرف آن می باشند .لذا در آیه فوق می فرماید « :خردمندان
آنها هستند که خدا را در حال قیام و قعود و آنگاه که بر پهلو
خوابیده اند یاد می کنند و در اسرار آسمان ها و زمین می
اندیشند ».یعنی همیشه و در همه حال غرق این تفکر حیات
بخشن .د
 2چرا در آیه شریفه ابتدا به «ذکر» و بعد به «فکر»
اشاره شده است؟
در این آیه ،نخست اشاره به ذکر و سپس اشاره به فکر
شده است .يعنی تنها یادآوری خدا کافی نیست .هنگامی
این یادآوری ثمرات ارزنده ای خواهد داشت که آمیخته با
تفکر باشد .همانطور که تفکر در خلقت آسمان و زمین ،اگر
آمیخته با یاد خدا نباشد ،نیز به جایی نمی رسد ،چه بسیارند
دانشمندانی که در مطالعات فلکی خود و تفکر مربوط به
خلقت کرات آسمانی این نظام شگفت انگیز را می بینند ،اما
چون به یاد خدا نیستند و عینک توحید بر چشم ندارند و از
زاویهشناساییمبداءهستیبهآنهانگاهنمیکنند،ازآننتیجه
الزم تربیتی و انسانی را نمی گیرند .همانند کسی که غذایی
می خورد که تنها جسم او را قوی می کند و در تقویت اندیشه
و فکر و روح او اثری ندارد.
 -3آیا ممکن است خلقت و آفرینش زمین و انسان
بیهودهوبدونهدفباشد؟
تفکر و اندیشه ،در اسرار آفرینش و زمین به انسان آگاهی
خاصی می دهد و نخستین اثر آن توجه به بیهوده نبودن
خلقت است .زیرا جایی که انسان در هر موجود کوچکی از
این جهان بزرگ هدفی می بیند ،آیا می تواند باور کند ،که
مجموعهجهان،بیهدفباشد؟
در ساختمان مخصوص اعضای پیکر یک گیاه ،هدف های
روشنی می بینیم .قلب انسان و حفره ها و دریچه های آن هر
کدام برنامه و هدفی دارند .ساختمان طبقات چشم هر کدام
برای منظوری است .حتی مژه ها و ناخن ها ،هریک نقشی
معین برعهده دارند .آیا ممکن است ذرات یک موجود ،هر
کدام دارای هدف خاصی باشد ،اما مجموعه آن ،مطلقا هدفی
نداشتهباشد؟!
لذا خردمندان ،با توجه به این حقیقت ،این زمزمه را سر می
دهند « :خداوندا این دستگاه با عظمت را بیهوده ،نیافریدی.
بارالها!اینجهانبینهایتبزرگوایننظامشگفتانگیزهمه
براساس حکمت و مصلحت و هدف صحیح آفریده شده اند و
جملگینشانهوحدانیتتوهستندوتوازکردارعبثوبیهوده
منزهمیباشی».
-4چراخردمندانازخداوندمتعالتقاضامیکنندکه
ما را از آتش نگاه دار؟
صاحبان عقل و خرد پس از اعتراف به وجود هدف در آفرینش،
بالفاصلهبهیادآفرینشخودمیافتندومیفهمندانسانمیوه
جهان هستی می باشد و بیهوده آفریده نشده است و هدفی
جز تربیت و پرورش و تکامل وی در کار نیست .او تنها برای
زندگی زودگذر و کم ارزش این جهان آفریده نشده است ،بلکه
سرای دیگری در پیش دارد که در آنجا پاداش و کیفر اعمال
در برابر او قرار می گیرد .در این موقع متوجه مسئولیت های
خود می شوند و از خدا تقاضای توفیق انجام آنها را می طلبند،
تا از کیفر او در امان باشند .لذا می گویند « :خداوندا ما را از
عذاب آتش نگاه دار».
-5منظورازباطلچیست؟
کلمه «باطل» به معنای هر چیزی است که در آن هدف و
غرضیمعقولنباشد.بههمینجهتاندیشمندانبعدازآنکه
باطل را از عالم خلقت نفی می کنند ،این معنا برایشان کشف
می شود که پس به طور مسلم مردم برای جزا دوباره محشور
خواهند شد و در آن عالم ستمگران کیفر خواهند دید .آن هم
کیفری خوار کننده ،که همان آتش باشد.
آیه 192سوره آل عمران :
پروردگارا هر که را تو در آتش درآوری یقینا رسوایش کرده ای
وبرایستمکارانیاورانینیست.
-1بیشترینوحشتخردمندانازچهچیزیدارند؟
خردمندان ،بیش از آتش دوزخ از رسوایی وحشت دارند .حال
افرادباشخصیتنیزهمینگونهاست.آنهاحاضرندهمهگونه
رنجوناراحتیراتحملکنند،اماحیثیتوآبرویآنهامحفوظ
بماند ،بنابراین دردناک ترین عذاب رستاخيز ،برای این دسته،
همان رسوایی در پیشگاه خدا
و بندگان خداست.
-2منظور از «ما للظالمین من انصار» چیست و آیا با
مسألهشفاعتمنافاتدارد؟
خردمندان ،پس از آشنایی با اهداف تربیتی انسان به این
حقیقت می رسند که تنها وسیله پیروزی و نجات انسان،
اعمال و کردار او است .بنابراین افراد ستمگر نمی توانند یاوری
داشته باشند .زیرا یاور اصلی را که عمل پاک است از دست
داده اند و تکیه روی کلمه «ظلم» یا به خاطر اهمیت این گناه
از میان گناهان است و یا به خاطر آن است که تمام گناهان
بازگشت به ظلم و ستم بر خویشتن می کند.
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صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه گفت:

آزادسازی مطالبات ارزی ایران از یک کشور بزودی/آزادسازی ۳.۵میلیارد دالر تایید شد
کردیــم.
صفــری گفــت :یکــی از حوزههــای
بســیار مهــم آســیای مرکــزی اســت
کــه روابــط تجــاری ما بــا ایــن منطقه
بســیار افــت کــرده و ارتباطــات مــان با
آنــان بســیار ضعیــف شــده بــود ،امــا
در ایــن دو مــاه رقــم صادراتــی مــا بــه
کشــورهای ایــن منطقــه بــه می ـزان
قابــل توجهــی افزایــش یافــت.
وی افــزود :در تاجیکســتان عــاوه بــر
افزایش میـزان صــادرات از  60میلیون
دالر بــه  180میلیــون دالر در دو مــاه
اخیــر ،اجــرای طــرح  350میلیــون
دالری نیــز در دســتور کار ق ـرار دارد.
معــاون وزیر امور خارجه گفــت :در این
مــدت تــاش کردیــم کــه کریدورهای
ایــن کشــورها بــه بندرعبــاس و چابهار
متصــل شــود و بــه ایــن منظــور بــا
وزرای ترابــری و تجــارت این کشــورها
کمیســیونهای مشــترک برگــزار
کردیــم و از ایــن بنــادر مــا نیــز دیــدن

معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر
خارجــه از آزادســازی مطالبــات ایـران
از یکــی از کشــورها در آینــده نزدیــک
خبــر داد و گفــت :اخیــرا نیــز ۳.۵
میلیــارد دالر از این مطالبات آزاد شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی
خبرگـزاری تســنیم ،مهــدی صفــری
دربــاره دســتاوردهای اقتصــادی وزارت
خارجــه در دوره صــد روزه دولــت
ســیزدهم افــزود :میـزان صــادرات مــا
بــه تاجیکســتان در دو مــاه گذشــته از
 60میلیــون دالر بــه  180میلیون دالر
رســیده اســت.
کاپیتانامیراسداللهیخلبانهواپیمای وی اضافــه کــرد :در دو ماهــی کــه
از آغــاز بــه کار معاونــت دیپلماســی
ایرباسشرکتهواپیماییماهان
اقتصــادی در وزارت خارجــه میگــذرد
خاطرهایدربارهشهیدسردارسلیمانی
بیشــترین تــاش مــان را بــر فعــال
روایتکردهاست
کــردن کریدورهــای ارتباطــی بــا
کشــورهای همســایه و افزایــش
قســمت دوم  ...نگاهــم کــرد و گفــت :تــا صــادرات بــه ایــن کشــورها بــه ویــژه
ببینیــم چــه میشــه .بــه امیــر حســین وزیــری صــدور خدمــات مهندســی متمرکــز
کــه کمــک خلبــان پــرواز بــود گفتــم :امیرحســین!
حاجــی مهنــدس پــرواز و ســر جــاش نشســته! تــو آگهیمزایدهمالغیرمنقولپروندهاجرائیکالسه140000055
هــم کمــک خلبانــی و منــم خلبــان پــرواز .مــن کــه نظــر بــه اینکــه بدهــکاران پرونــده اجرایــی نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود در مهلت تعیین شــده
رفتــمَ ،د ِر کابیــن رو از پشــت قفــل کــن .بعــد هــم اقـدام ننمــوده لـذا در اجـرای مقــررات مــاده واحــده قانــون اصــاح مــاده  34اصالحــی قانــون ثبــت
بــا تاکیــد بیشــتر بهــش گفتــم :ایــن “در” تحــت مـوازی ششـدانگ عرصــه و اعیــان خانــه دارای پــاک  21فرعــی از  3428اصلــی واقــع در بردســیر
بخــش  20کرمــان ،دارای ســند مالکیــت دفترچــه ای بــا شــماره چاپــی  539876ســری الــف ســال
هیــچ شــرایطی بــاز نمیشــه ،مگــه اینکــه خــودم  83کــه در صفحــه  169دفتــر امــاک جلــد  66ذیــل شــماره  15170بــه نــام آقــای علــی رمضانــی
بــا تــو تمــاس بگیــرم.
ســربندی ثبــت شــده اســت و طبــق ســند رهنــی بــا شــماره  1398/12/27 - 32990تنظیمــی
از کابیــن بیــرون آمــدم .نگاهــم روی بانــد چرخیــد .دفترخانــه اســناد رســمی شــماره  152بردســیر در رهــن پســت بانک مدیریت شــعب کرمان (شــعبه
ســه دســتگاه ماشــین شــورلت ون ،بــه ســمت مــا بردســیر) قـرار گرفتــه اســت .آدرس ملــک بردســیر ،بلـوار امامـزاده ،کوچــه امامــت  4بــوده و طبــق
گـزارش ارزیابــی کارشــناس رســمی دادگســتری ،ملــک مذکــور خانــه با کاربری مســکونی ،مســاحت
میآمدنــد .دو تایشــان ،آرم ســازمان اف بــی آی عرصــه آن  327مترمربــع ،پایــان کار آن در تاریــخ  98/12/13صــادر گردیــده ،مطابق پایانکار مســاحت
آمریــکا را داشــتند و یکــی شــان آرم اســتخبارات اعیانــی ملــک در طبقــه همکــف  166/8مترمربــع بــا مصالــح آجــری و فلــزی بــوده ،اضافــه بنــا در
عــراق را .شــانزده ،هفــده آمریکایــی و عراقــی از طبقــه اول نیــز بــا مســاحت  166/8مترمربــع و بــا ســقف شــیروانی ســبک احـداث گردیــده ،نمــای
شــمالی ترکیــب ســنگ و ســفال و نمــای جنوبــی آجری میباشــد ،کف ســازی بــا موزائیک ،سیســتم
ماشــینها پیــاده شــدند و پلههــا رابــاال آمدنــد و
گرمایشــی بخــاری و سیســتم سرمایشــی کولــر آبــی میباشــد .دارای امتیــازات آب ،بــرق و گاز اســت و
تــوی پاگــرد ایســتادند .برایشــان آب میــوه ریختــم حــدود اربعــه ملــک طبــق ســند مالکیت عبارتســت از شــماال  :بطــول  12/10متــر درب و دیواریســت
و ســر حــرف را بــاز کــردم .بــه زبــان انگلیســی بــه کوچــه ،شــرقا :اول بطــول  27/90متــر دیـوار بــه دیـوار پــاک  5فرعــی از  3368اصلــی ،دوم در دو
کلــی تملــق شــان را گفتــم و شــوخی کــردم و قســمت کــه قســمت اولــی جنوبــی اســت بطولهــای  0/30متــر و  0/95متــر بــه دیـوار خانــه جــزء
پــاک  3428اصلــی ،جنوبــا بطــول  11 /5متــر دیواریســت بــه زمین جــزء پــاک  3428اصلــی ،غربا
خنداندمشــان تــا فقــط حواسشــان را از ســمت بطــول  27متــر دیـوار بــه دیـوار شــالوده ســاختمان جــزء پــاک  3428اصلی همگــی واقــع در بخش
کابیــن پــرت کنــم.
 20کرمــان بــوده و تاکنــون منجــر بــه تثبیت نقشــه و صدور ســند مالکیت کاداســتری نشــده اســت،
ســه چهــار نفرشــان کــه دوربینهــای بــزرگ حــدود ســند بــا حــدود اعــام شــده توســط کارشــناس دارای مغایــرت جزیــی مــی باشــد و حســب
فیلمبــرداری داشــتند وارد هواپیمــا شــدند .تــوی اعــام بســتانکار ملــک بیمه نمی باشــد طبــق ارزیابی کارشــناس رســمی دادگســتری (قطعی شــده)
ششـدانگ عرصــه و اعیــان ملــک مذکــور ،بــه مبلــغ  12600000000ریــال (یــک میلیاردو دویســت
هــر راهــرو هواپیمــا دو تــا دوربیــن مســتقر کردنــد .و شــصت میلیــون تومــان) ارزیابــی شــده اســت .پــاک فــوق از ســاعت  9الــی  12روز دوشــنبه مــورخ
بعــد هــم یکــی یکــی لنــز دوربیــن را روی صــورت  1400/10/6در اداره ثبــت اســناد و امــاک بردســیر واقــع در خیابــان معلــم از طریق مزایــده به فروش
مســافرها زوم میکردنــد .رفتارشــان عــادی نبــود .میرســد .شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت  10درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب
ســپرده ثبــت و حضــور خریـدار یــا نماینــده قانونــی ایشــان در جلســه مزایــده اســت .برنــده مزایــده
بــه نظــرم داشــتند چهر ه مســافران پــرواز را اســکن
مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت  5روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده
میکردنــد و بــا چهــرهای کــه از حــاج قاســم ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتیکــه ظــرف مهلت مقــرر ،مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبــت واریز
داشــتند تطبیــق میدادنــد .ایــن کارهــا یــک نکنــد .مبلــغ مذکــور (ســپرده) قابــل اســترداد نبــوده و به حســاب خزانــه دولت واریــز خواهد شــد و در
ربــع ،بیســت دقیقــهای طــول کشــید و خواســت ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد میگــردد .الزم بــه ذکر اســت
پرداخــت بدهــي هــای مربــوط بــه آب ،بــرق ،گاز و تلفــن اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و
خــدا بــود کــه فکرشــان بــه کابیــن خلبــان نرســید .مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنها باشــد و نیــز بدهی های مالیاتــی و عوارض شــهرداری
آمریکاییهــا دســت از پــا درازتــر رفتنــد و و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یا نشــده باشــد بــه عهــده برنده
عراقیهــا ماندنــد .تــا اینکــه گفتنــد :زود در مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد ،وجــوه پرداختــي بابــت هزینــه هــای فــوق از محل مــازاد
«کارگــو» را بــاز کــن تــا بــار رو چــک کنیم .نفســم بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد ،نیــم عشــر و حــق مزایــده نیــز در روز مزایــده نقدا وصــول می
گــردد .ضمنـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد ،مزایــده روز اداری بعد از تعطیلــی در همان
بنــد آمــد .خیالــم از حــاج قاســم تــا حــدودی ســاعت و مــکان مقــرر برگـزار خواهد شــد.تاریخ انتشــار :دوشــنبه مورخــه 1400/9/22
راحــت شــده بــود ،امــا بــا ایــن بــار ممنوعــه چــه
حسین تقی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک بردسیر  46 /م الف
کار بایــد میکــردم؟! ایــن را کــه دیگــر نمیشــد
قایــم یــا اســتتار کــرد .مانــده بــودم چطــور رحیمی
را بفرســتم کارگــو را بــاز کنــد؟ ایــن جــزو وظایــف
مهنــدس فنــی پــرواز بــود ،امــا رحیمــی کــه لبــاس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان بردســیر بــا توجــه بــه مجــوز
شــخصی تنــش بــود هــم مثــل بیــد میلرزیــد ،شــماره  1400/724160مــورخ  1400/8/20اداره کل اوقــات اســتان کرمــان در
نظــر دارد مــوازی  8ســهم از  96ســهم آب و اراضــی موقوفــه ســهراب خان
منــم بلــد نبــودم.
دیــدم چــارهای برایــم نمانــده ،خــودم همراهشــان نیرومنــد واقــع در روســتای هجین بــرای مدت یــک ســال از تاريخ تنظیم
رفتــم .از پلههــا بــاال رفتــم و از روی دســتورالعملی ســند اجــاره بر طبــق مفــاد منــدرج در آگهــی مزایده نوبــت اول بشــماره
کــه روی در کارگــو نوشــته بــود در را بــا زحمــت  1400/735701مــورخ  1400/8/24بــه اجــاره واگــذار نمایــد لــذا متقاضیــان
و دلهــره بــاز کــردم .یکــی شــان بــا مــن آمــد یــک مــی تواننــد پیشــنهادات خــود را تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه
جعبــه را نشــان داد و گفــت :ایــن جعبــه رو بــاز  1400/10/8بــه دبیرخانــه اداره اوقــاف بردســیر تحویــل و رســید دریافــت
کــن… ســعی کــردم اصــا نــگاش نکنــم .قلبــم نماینــد کلیه پیشــنهادات راس ســاعت  10صبــح روز پنج شــنبه 1400/10/9
خیلــی واضــح تــوی شــقیقه هایــم م ـیزد .حــس بــاز و قرائــت خواهــد شــد .کمیســیون مزایــده در رد یا قبول پیشــنهادات
میکــردم رنــگ بــه رویــم نمانــده .دســت بــردم مختار اســت.
بــه ســمت جیــب شــلوارم ،کیــف پولــم را بیــرون
اد اره اوقاف و امور خیریه شهرستان بردسیر
کشــیدم و درش را بــاز کــردم و دالرهــای داخلش را
مقابــل چشــمش گرفتــم .لبخنــد محــوی روی لبش
1
آمــد و چشــمکی حوالــه ام کــرد .نمیدانــم چنــد
ـی 1:افقــی :کارگــر کشــتی  -تقویــت کننــده  -شــکر خنــده 2افقی :اســتان هــا -
افقـ
حنا 1
تــا اســکناس بــود همــه را کــف دســتش گذاشــتم - ،اربــاب و ســرور 3افقــی :عــدد هندســی  -ســوراخی در کوه  -مطالعــه اجمالی 4افقی :برداشــت
او هــم چنــد عکــس گرفــت و گفــت بریــم
محصــول  -درخــت جنگلــی  -نــان مانــده  -بخیــل و ممســک 5افقــی :کار دشـوار و منکــر 2 -
هــوا
نشســتیم،
روی بانــد فــرودگاه دمشــق کــه
علــت و موجــب  -نقــاب 6افقــی :فاقــد آرامــش و امنیــت  -بنــده و غــام  -سردســیر 7افقــی3 :
شــرح پاییــن صفحــه کتــاب  -غــارت کــردن 8افقی :حــرف مشــایعت  -از آحــاد زمــان  -ضربه
گــرگ و میــش بــود .حاجــی رو بــه مــن گفــت :امیر پــا بــه تــوپ  -قــوم غیــور 9افقــی :بلندتریــن ســوره قــرآن  -ترســیده و وحشــت زده 10افقــی4 :
پیــاده شــو .پیــاده شــدم و همراهش ســوار ماشــینی
کــه دنبالــش آمــده بــود شــدیم .رفتیــم مقرشــان نوعــی خواهــر و بـرادر  -جوابــش هــوی اســت  -شـالوده و اســاس 11افقــی :اتحاد و پیوســتگی 5
 مقابــل پــود  -نشــانه مفعولــی 12افقــی :ضمیر اشــاره  -ســنگواره  -دشــت و صحـرا  -همپارچهراهو 6
تــوی فــرودگاه .وقــت نمــاز بــود .نمازمــان را کــه چفــت 13افقــی :از مشــتقات شــیر  -گلــه گوســفند  -زنــده 14افقــی :شــهر بادگیرهــا -
خواندیــم گفــت :کاری کــه بــا مــن کــردی کــی
7
منســوج  -پرنــده قمــری 15افقــی :غـذای ظهــر  -محافظیــن ویژه  -چــاه کن
یــادت داده؟ گفتــم :حــاج آقــا مــن  ۶۰مــاه تــوی
ـودی 1 :عمــودی :ابــدی و همیشــگی  -بـرادر حضرت یوســف 2عمــودی :حــرف ندا 8
عمـ
جنــگ بــوده ام ایــن جورکارهــا رو خــودم از بــرم  -باالپــوش بلنــد  -ثبــات و دوام  -عقیــم و ســترون 3عمــودی :کاله لبــه دار  -بی حیــا  -قرن9 4
قــد مــن کمــی از حاجــی بلندتــر بــود ،گفــت :عمــودی :سرپرســت و کفیــل  -آســمان و ســپهر  -مقدار بســیار زیــاد 5عمودی :چوب ســخت و
ـیر10 7
ســرت رو بیــار پاییــن .پیشــانی ام را بوســید و قیمتــی  -نومیــدی  -ادا و اطـوار 6عمــودی :دغلــکار  -واحــد شــمارش چارپا  -غالف شمشـ
گفــت :اگرمــن رئیــس جمهــور بــودم مــدال افتخــار عمــودی :ســوپ وطنی  -شــعور  -از فیلســوفان آلمانی  -تخــم مرغ فرنگی 8عمــودی :هوش و 11
گردنــت میانداختــم .گفتــم :حــاج آقــا اگــه بــا اون ذکاوت  -خـدای مــن  -خداحافظــی بیگانه  -ریســمان دلو 9عمودی :برابر و مســاوی  -هســتی 12
و وجــود  -چیــز  -نفــس 10عمــودی :تــوپ و تشــر  -منحــوس و نامبــارک  -آمــاده کــردن11
لبــاس میگرفتنتــون قبــل از اینکــه بیــان ســراغ عمــودی :میــان چیــزی  -زود و فــوری  -شــلوار کــش دار 12عمــودی :دین دار و متقی  -زشــت 13
شــما ،اول حســاب مــن رو میرســیدند ،امــا مــن و مهیــب  -دالور 13عمــودی :محافــظ گل  -همـراه بــا عجلــه و شــتاب  -پرچــم 14عمــودی14 :
آرزو کــردم پیشــمرگ شــما باشم…تبســم مهربانــی نقــش هــا  -س
ـریحــحاب  -رود مــرزی  -پــول چشــم بادامــی هــا 15عمــودی :از ابـزار ژیمناســتیک 15
کــرد و اشــک از گوشـ ه گونــه هــاش پاییــن افتــاد - .علم تشـ

خالصهآگهیمزایدهنوبتدوم

جدول شماره 509 :

کردنــد تــا از آن جا بـرای ذخیــره کردن
کاالهــای شــان اســتفاده کنند.
وی افــزود :مشــکالت مربــوط بــه
جمهوریهــای ارمنســتان و آذربایجــان
نیــز مربــوط بــه کریــدور بــود کــه رفــع
شــد و مســیر هــر دو کشــور روان اســت
و مســیر خــزر نیــز بــه عنـوان جایگزین
ســوم نیــز روان شــد و صــدور کاالیهای
مــا بــه ویــژه صــدور خدمات مهندســی
بــه شــمال از ایــن طریــق افزایــش یافته
اســت.
صفــری همچنیــن دربــاره افزایــش
تبــادل تجــاری ایـران و عـراق گفــت :دو
کشــور  12نقطــه مــرزی دارنــد و تالش
مــا ایــن بــود کــه بــا رفــع موانــع در این
نقــاط مــرزی میـزان صــادرات و تبــادل
تجــاری خــود را از  30تــا  50درصــد
افزایــش دهیــم.
وی افــزود :هــدف مــا ایــن اســت کــه
میــزان صــادرات کاالهــای مــان را بــه
کشــورهای منطقــه در دوره چهار ســاله

دولــت ســیزدهم بــه دو برابــر افزایــش
دهیــم کــه ایــن هــدف تــا دو ســال و نیم
آینــده نیــز قابــل تحقــق اســت.
معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر
خارجه همچنیــن از آزادســازی مطالبات
ایــران از یکــی از کشــورها در آینــده
نزدیــک خبــر داد و گفــت :اخیرا نیــز 3.5
میلیــارد دالر از ایــن مطالبــات آزاد شــد

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

نظــر باینکــه آگهــی تحدیــد حــدود ششـدانگ زمیــن مزروعــی دارای پــاک  1242اصلــی
بخــش  20کرمــان منتشــر و بعلــت عدم مراجعــه مالک یــا نماینــده قانونــی وی از نوبت تحدید
حــدود خــارج گشــته همچنیــن در تاریــخ  94/02/28آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی پــاک
فــوق منتشــر و بــه علــت عــدم مراجعــه متقاضــی از نوبــت تحدید حــدود خــارج گردیده اســت
لـذا بنــا بــه درخواســت کتبــی وارده شــماره  1400/09/16 - 1400/4546آقــای علــی فخرابادی
احــد از مالکیــن مشــاعی تحدیــد حــدود اختصاصی ششـدانگ پــاک فــوق از ســاعت  8صبح
روز چهارشــنبه  1400/10/15در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه مالکیــن و
مجاوریــن اخطــار میگــردد راس ســاعت و روزهــای مقــرر در محــل حضــور بهــم رســانند واال
تحدیــد حــدود بــه معرفــی مالــک یــا قائــم مقــام قانونــی وی بــا رعایــت مـواد  14و  15قانــون
و  68الــی  73آئیــن نامــه در محــل انجــام و اعتـراض مجاوریــن و دارنــدگان احتمالــی حقــوق
ارتفاقــی برابــر مــاده  20قانــون و  74آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاريــخ تنظیــم صورتمجلــس
تحدیــدی بمــدت  30روز پذیرفتــه و بــه اســتناد مــاده  86آئیــن نامــه قانــون ثبت معتــرض باید
عــاوه بــر آن ظــرف مــدت یکمــاه از تاريــخ تســلیم اعتـراض دادخواســت بــه مرجــع ذیصالح
قضایــی تقدیــم نماید.تاریخ انتشــار  :دوشــنبه 1400/9/22
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آگهیتحدیدحدوداختصاصی

نظــر بــه اینکه ششـدانگ یکبــاب خانه پالک  6فرعــی  991اصلــی واقع در بخــش  20کرمان
مــورد تقاضــای آقای محمــد خدامی فرزنــد علــی طبــق رای شــماره 140060319011001042
مــورخ  1400/4/18هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان
هــای فاقــد ســند رســمی در مالکیــت نامبرده قـرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده  3و  13آئین
نامــه اجرایــی قانــون اخیــر منتشــر و در موعــد مقــرر مــورد واخواهی ســپری گردیده اســت و نیاز
بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره مــاده  15قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لـذا حســب
تقاضــای وارده بشــماره  1400/09/14 - 1400/4487مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود
اختصاصــی آن باســتناد مجــوز تبصــره ذیــل مــاده  13قانون مزبور منتشــر و عملیــات تحدیدی
آن از ســاعت  8صبــح روز دوشــنبه  1400/10/13در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لـذا
بــه مالــک (مالکیــن) و صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعــد مقــرر
در ایــن اعــان در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات
تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مـواد  14و  15قانــون و 70
آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابر مـواد 20
قانــون و  74آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاريــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت  30روز
پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاريــخ تســلیم اعتـراض ،دادخواســت به
مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهه و عدم تســلیم
دادخواســت برابــر مقــررات اقـدام خواهد شــد.تاریخ انتشــار  :دوشــنبه 1400/09/22
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آگهیتحدیدحدوداختصاصی

نظــر بــه اینکه ششـدانگ یکباب خانه پــاک  14فرعــی  206اصلی واقع در بخــش  20کرمان
مــورد تقاضــای آقــای فاضــل علیـزاده ســبلوئی طبــق رای شــماره 140060319011000985
مــورخ  1400/06/14هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان
هــای فاقــد ســند رســمی مصــوب  1390/09/20در اجـرای قانون فــوق در مالکیت نامبــرده قرار
گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده  3و  13آئیــن نامــه اجرایــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی منتشــر و در موعــد مقرر مــورد واخواهی ســپری
گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره مــاده  15قانــون ثبت میســر نمی
باشــد لـذا حســب تقاضــای وارده شــماره  1400/4431مــورخ  1400/09/11مالــک بدینوســیله
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصی آن باســتناد مجوز تبصــره ذیل مــاده  13قانون مزبور منتشــر و
عملیات تحدیدی آن از ســاعت  8صبح روز ســه شــنبه  1400/10/14در محل شــروع و بعمل
خواهــد آمــد لـذا بــه مالــک (مالکیــن) و صاحبان امــاک مجاور رقبــه مزبــور اخطار میگــردد در
موعــد مقــرر در ایــن اعــان بــه محــل وقوع ملــک حاضــر و در صورت عــدم مراجعــه مجاورین
عملیــات تحدیــدی بــا معرفی مالک یــا نماینده قانونــی وی وفــق مقــررات مـواد  14و  15قانون
و  70آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتـراض اشــخاص بر حــدود و حقــوق ارتفاقی برابــر مواد
 20قانــون و  74آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاريخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی بمــدت  30روز
پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاريــخ تســلیم اعتـراض ،دادخواســت به
مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهه و عدم تســلیم
دادخواســت برابــر مقــررات اقدام خواهد شــد.تاریخ انتشــار  :دوشــنبه 1400/09/22
حسین تقی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر /م الف 44

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

*
*
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
* *
*
*

HIVچگونهمنتقل
م یشودورا ههای
پیشگیریازآنچیست؟

 HIVیــک بیــاری عفونــی اســت کــه در رسارس دنیــا پخــش
شــده اســت؛ ایــن درحالیســت کــه اف ـراد مبتــا بــه  HIVبــا
انــگ و تبعیــض روبــرو میشــوند و از نشــان دادن بیــاری
خــود واهمــه دارنــد؛ درحالــی کــه HIVیــک بیــاری عفونی و
ویروســی اســت کــه در صــورت تشــخیص و مراقبت بــه موقع
قابــل کنــرل اســت.
بــه گـزارش ایســنا ،البتــه ایــن ویــروس خــارج از بدن بــه راحتی
بــا مـواد ضدعفونــی کننده معمولــی از بین مـیرود.
 HIVازطریقمواردزیرمنتقلمیشود:
_ انتقــال از مــادر آلــوده بــه نــوزاد در دوران بــارداری ،زایــان و
شیردهی
_روابطجنسیمحافظتنشدهبافردمبتالبهویروس
_تزریقوانتقالخونآلوده
_ اســتفاده مشــرک از تجهیـزات پزشــکی آلــوده ماننــد رسنــگ
و ســوزن و...
_ معتــادان تزریقــی بســیار در معــرض خطــر هســتند و نبایــد
وســایل تزریقــی را بیشــر از یکبــار اســتفاده کنند.
_ وســایل آلــوده خالکوبــی و ســوراخ کــردن گــوش و  ...هــم
میتواننــد ویــروس را منتقــل کننــد.
ویــروس  HIVبعــد از ورود بــه بــدن داخــل گلبــول ســفید
میشــود تــا زنــده مبانــد .فــرد مبتــا ممکــن اســت تــا ســالها
بــدون هیــچ عالمتــی بــه زندگــی ادامــه دهــد ،امــا بــا افزایــش
ویــروس گلبولهــای ســفید کــه وظیفــه دفــاع از بــدن را دارنــد
بیرمــق میشــوند و ایــن مرحلــه از  HIVرا ایــدز یــا ســندروم
نقــص ایمنــی مینامیــم که هــر نــوع میکــروب فرصت طلبی
ظاهــر و در نهایــت بیامریهــای عفونــی یــا رسطانهــا بــدن را
از پــا در میآورنــد.
اگــر فــرد تحــت مراقبــت تشــخیص و درمــان بــه موقــع قـرار
گیــرد ،ممکــن اســت که بــه مرحله ایــدز نرســد و زندگــی عادی
داشــته باشــد؛ بنابراین ســازمان جهانی بهداشــت معتقد است
چــون هــر فــردی ممکــن اســت در معــرض خطــر HIVباشــد
بایــد همــه به آزمایشــات دسرتســی داشــته باشــند.
ایــن ویــروس از راه ه ـوا ،عطســه و رسفــه ،غــذا و ح ـرات،
معارشتهــای اجتامعــی و رسویسهــای بهداشــتی مشــرک
منتقــل منیشــود و فــرد مبتــا در معــارشت معمولــی خطــری
بـرای افـراد دیگــر نــدارد.
راههایپیشگریازبیامری:
_ اجتنــاب از بــه اشـراک گذاشــن وســایل تزریقــی در تزریــق
مـواد مخــدر
_استفادهازلوازموتجهیزاتپزشکییکبارمرصفواسرتیل
_اطمینانازتست HIVخونومحصوالتخونیمرتبط
_ اقدام به موقع درمان
_پرهیزازرفتارجنسیپرخطر
_ تشــخیص HIVفقط بر مبنای آزمایش خون اســت و ممکن
اســت از ابتدا تا  3ماه اول آلودگی ،آزمایشــات آلودگی را نشــان
ندهنــد و فــرد بایــد بــه طــور مرتــب مــورد آزمایــش قـرار گیرد.
_ الزم اســت کــه بالفاصلــه پــس از متــاس بــا ویروس به پزشــک
متخصص مراجعه شــود.
_ دانشــگاههای علوم پزشــکی به منظور ســهولت دسرتسی به
تســت ،HIVآزمایشــگاههای رایــگان را بــه ایــن امــر اختصاص
داده اســت کــه در ســایت معاونــت بهداشــت دانشــگاهها این
لیســت در ج شــده است.

نظامیان آمریکا برای مقابله با
ایران در عربستان مستقر شدهاند!

بــه گ ـزارش خبرگ ـزاری مهــر بــه نقــل از پولیتیکــو،
جــو بایــدن ،رئیــس جمهــور آمریــکا بــا ارائــه گزارشــی
از آخریــن وضعیــت حضــور نظامیــان تروریســت ایــن
کشــور در سراســر جهــان ،مدعــی شــد که حضــور آنها
در پایگاههــای آمریــکا در عربســتان ،تنهــا بــه دلیــل
مقابلــه بــا اقدامــات ایـران در منطقــه اســت!
بــر اســاس ایــن گــزارش ،جــو بایــدن بــا وجــود
وعدههــای انتخاباتــی خــود مبنــی بــر بازگردانــدن
نظامیــان آمریکایــی بــه کشورشــان و متوقف ســاختن
مداخــات ایــاالت متحــده در جهــان ،در گـزارش خــود
نوشــت :تنهــا تعـداد کمــی از نیروهــای نظامــی ایاالت
متحــده برای انجام عملیــات علیه القاعده در عربســتان
و داعــش ،بــه یمــن اعــزام شــدهاند.
وی در خصــوص حمایــت واشــنگتن از حمــات
متجاوزانــه عربســتان علیــه یمــن ،مدعــی شــد:
همانطــور کــه پیشــتر اعــام شــد ،مــن دســتور
حمایــت ایــاالت متحــده از عملیــات نظامــی تهاجمــی
نیروهــای ائتــاف بــه رهبری عربســتان ســعودی علیه
حوثیهــا در یمــن را صــادر کــردم .نظامیــان ایــاالت
متحــده تنهــا بــه ارائــه مشــاوره نظامــی بــه نیروهــای
منطقــه به منظــور اهـداف دفاعــی و آموزشــی ،و آنهم
تنهــا در رابطــه بــا عملیــات ائتــاف علیــه حوثیهــا
ادامــه خواهنــد داد!
رئیــس جمهــور آمریــکا در ادامــه گزارشــش ،بــا مطرح
کــردن مجــدد اتهامــات بیاســاس خــود علیــه
کشــورمان ،نوشــت :نیروهــای مســلح آمریکایــی در
راســتای حمایــت از نیروهــا و منافــع ایــاالت متحــده
در برابــر اقدامــات خصمانــه ای ـران و گروههــای مــورد
حمایــت ایــن کشــور در عربســتان ســعودی مســتقر
شــدهاند.
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دالیل روانی ،فردی و میان
فردی رشد طالق در ایران
(بخشنخست)

پــس از مدتهــا هش ـدار کارشناســان دربــاره افزایــش
آمــار طــاق در کشــور ،سـرانجام چنــدی پیــش مرکــز
آمــار ای ـران اعــام کــرد در  ۱۰ســال گذشــته ،می ـزان
ازدواج  ۳۶درصــد کاهــش و طــاق حــدود  ۲۸درصــد
افزایــش داشــته اســت.
بــه گـزارش ایرناپــاس ،ادامــه ایــن رونــد بــه طــور حتم
ســبب پیدایــش معضالت پیچیــده اجتماعی و فــردی و
انباشــت برخــی آســیبهای موجــود در جامعــه خواهــد
شــد .درک درســت و منطقی از دالیل چندوجهی رشــد
طــاق یــا به عبارتــی ناپایـداری نهاد خانـواده در کشــور،
پیشنیــاز هرگونــه تصمیمگیــری و سیاســتگذاری
اســت و بــدون واکاوی علمــی آن ،امــکان بــروز خطــا در
برنامهریــزی دســتگاههای متولــی ،دور از انتظــار نخواهد
بود.
ایرناپــاس بــا درک ایــن موضــوع ،سلســله مطالبــی را
دربــاره دالیــل و ریشــههای کاهــش ازدواج و رشــد
طــاق منتشــر کــرده اســت؛ در آخریــن بخــش از ایــن
مطالــب ،دالیــل اجتماعــی و فرهنگــی طــاق بــه بحث
گذاشــته شــد؛ در ایــن قســمت بــه علــل و عوامــل
روانشــناختی ،فــردی و میــان فــردی جدایــی زوجهــا
خواهیــم پرداخــت.
پیــش از ورود بــه بحــث اصلــی الزم اســت بــه موضوعی
مهــم و چالشبرانگیــز دربــاره تاثیــر «مشــکالت
اقتصــادی» در افزایــش احتمالــی جدایــی زوجین اشــاره
شــود؛ شــماری از پژوهشهــا نشــان میدهــد برخــی
متغیرهــای اقتصادی مانند رشــد تــورم ،گرانــی ،بیکاری،
تعطیلــی کارگاههــا ،کســادی کســبوکار و افزایــش
هزینههــای معیشــتی ،بــه افزایــش جدایــی زوجهــا
منجــر میشــود؛ ایــن موضــوع البتــه در بــازه زمانــی ۱۰
ســاله اخیــر کــه طــاق نزدیــک بــه  ۳۰درصــد افزایــش
داشــته اســت،از جهاتــی قابــل توجیــه اســت؛ زیـرا در
 ۱۰ســال اخیــر حداقــل دو بار شــوک اقتصــادی بزرگی
بــه جامعــه وارد شــده کــه مرتبــط بــا آغــاز و بازگرداندن
تحریمهــای بیســابقه بــوده اســت.
بــار نخســت در اوایــل دهــه نــود در اواخــر دولــت دهــم
و بــار دوم در ســال  ۹۷همزمــان بــا خــروج آمریــکا از
برجــام و بازگشــت تحریمهــا بــود کــه بــا جهــش نــرخ
ارز و دیگــر نیازهــای عمومی همراه شــد؛ در این شـرایط
قابــل درک اســت کــه بیــکاری یکــی از زوجها و یا فشــار
اقتصــادی ناشــی از ورشکســتگی یــا آوار قــرض و نداری
بــر ســر معیشــت خانـوار ،ممکــن اســت ،عامــل مهمی
بـرای از همپاشــیدن یــک خانـواده باشــد .بــا ایــن حــال
در نقــض ایــن گـزاره ،مـوارد زیــادی وجــود دارد که قابل
چشمپوشــی نیســت.
در مناطــق مرفهنشــین شــهرهای بــزرگ کشــور از
جملــه تهــران ،طــاق بهگونــهای بیســابقه در حــال
رشــد بــوده و گاه بــه  ۶۰درصــد هــم رســیده اســت.اگر
یکــی از مالکهــای برخــورداری خانوادههــا را از نظــر
شـرایط اقتصــادی و رفاهــی ،مربــوط به منطقــه یا محل
زندگــی آنهــا بدانیــم ،گزارشهــای متعــددی در دســت
اســت کــه در مناطــق مرفهنشــین شــهرهای بــزرگ
کشــور از جملــه تهــران ،طــاق بهگونــهای بیســابقه
در حــال رشــد اســت و گاه بــه  ۶۰درصــد هــم رســیده؛
در میانــه دهــه  ۹۰کــه اتفاقــا چنــد ســالی بیشــتر از
نخســتین شــوک اقتصادی بزرگ نگذشــته بــود ،محمد
علــی محزون مدیــرکل وقــت آمــار و اطالعات جمعیتی
ســازمان ثبــت احوال کشــور ،در یــک برنامــه تلویزیونی،
آمــار طــاق در شــمال تهـران را نزدیــک بــه  ۶۰درصــد
و بیــش از  ۲.۵برابــر جنــوب پایتخــت اعــام کــرده بــود
و در مقایســهای دیگــر ،آمــار طــاق در کالنشــهرها را
بســیار بیشــتر از شهرســتانها و مناطق کمتربرخــوردار
تحلیــل کــرده بــود.
عواملرشدطالق
تــدوام نســبی ایــن وضعیــت در  ۶ســال اخیــر نشــان
میدهــد کــه متغیــر اقتصــادی «بــه تنهایــی» نمــی
توانــد مولــد طــاق یــا رشــد آن باشــد زیـرا در غیــر این
صــورت بایــد شــاهد بیشــترین طالقهــا در مناطــق
محرومتــر و حاشــیهای کشــور باشــیم و در میــان
خانوادههــای دهکهــای اول تــا ســوم ،شــاهد کاهــش
طــاق باشــیم کــه اینگونــه نبــوده اســت.
دالیــل و انگیزشهــای مختلفــی بــرای جدایــی در
زوجهــای مرفــه وجــود دارد کــه خــارج از حوصلــه ایــن
نوشــتار اســت امــا بــه هــر ترتیــب بــه نظــر میرســد
تــا انجــام یــک پیمایش گســترده کشــوری و ســنجش
همــه عوامــل «اقتصــادی»« ،اجتماعــی»« ،فرهنگــی»،
«فــردی»« ،میانفــردی» و «روانشــناختی» ،نمیتـوان
بــه طــور قطــع اعــام کــرد ک ـدام عامــل یــا عوامــل،
نقــش اصلــی را در ناپایـداری نهــاد خانـواده در یــک دهه
اخیــر و افزایــش جداییهــا داشــتهاند .ادامــه دارد

در خانه وحشت چه میگذشت؟ قتل و آزار و اذیت دختران فراری

مــرد شــرور در طــول هفــت ســال 7
دختــر ج ـوان را بــا ترفنــد بــه خانــه
کشــانده و دو نفــر از آنهــا را بــه قتــل
رســانده بــود.
مــرد شــرور در طــول هفــت ســال 7
دختــر ج ـوان را بــا ترفنــد بــه خانــه
کشــانده و دو نفــر از آنهــا را بــه قتــل
رســانده بــود .مأمــوران پلیــس کــه
بهدنبــال یافتــن مخفیــگاه یــک
ســارق وارد خانـهای در جنــوب تهـران
یدانســتند کــه
شــده بودنــد نم 
ایــن خانــه مخــوف قتلــگاه دخت ـران
فــراری است.شــامگاه دوشــنبه 15
آذر مأمــوران کالنتــری  112ابوســعید
در جریــان اجـرای طــرح رعــد پلیــس
پیشــگیری پایتخــت مطلــع شــدند
متهــم ســابق هداری در خانـهاش لـوازم
ســرقتی نگهـداری میکنــد .مأمــوران
ضمــن هماهنگی قضایــی راهی محل
کــه ســاختمان پــاک  24خیابــان
خرمشــهر در محــدوده خیابــان قزوین
بــود ،شــدند و بــا ورود بــه ســاختمان
خــود را بــه مقابــل واحــد  6رســاندند.
از آنجــا کــه کســی در را بــاز نکــرد
در تمــاس بــا بازپــرس محمــد وهابــی
از شــعبه دوم دادسـرای امــور جنایــی
تهـران دســتور ورود بــه خانــه گرفتــه
شــد .بــه محــض ورود آنهــا بــا
آپارتمانــی بهــم ریختــه و زن جوانــی
بــدون لبــاس مناســب روبـهرو شــدند.
مأمــوران بــا ورود بــه اتــاق خــواب
داخــل کمــد دیــواری زن جــوان
دیگــری را پیــدا کردنــد کــه او نیــز
لبــاس بــه تــن نداشــت .چند قــدم آن
طــرف تر یک کیســه نایلونی مشــکی
توجهشــان را جلــب کــرد کــه بــوی
یداد .بالفاصلــه اقـدام
بســیار بــدی مـ 
بــه باز کردن کیســه پالســتیکی کرده
و بــا جســد متعفــن زنــی حــدودا ً 30
ســاله مواجــه شــدند.
بدنبــال کشــف جســد ،بازپــرس
جنایــی ،مأمــوران پلیــس پیشــگیری،
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی،
تشــخیص هویــت و پزشــکی قانونــی
راهــی محــل شــدند.
دختــری کــه در کمــد حبــس شــده
بــود در تحقیقــات بــه بازپــرس جنایی
گفــت 8 :مــاه قبــل از خانــه خــارج
شــدم و بــه ایســتگاه راهآهــن رفتــم
تــا از آنجــا بــه یکــی از شهرســتانها
بــروم .در راهآهــن بــا ســعید آشــنا
شــدم .او خــودش را ســرهنگ نیــروی
انتظامــی معرفــی کــرد و چــون جایی
بـرای مانــدن نداشــتم ،گفــت میتوانم
شــب را بــه خان ـهاش بــروم .مــن بــا
پــای خــودم بــه خان ـهاش رفتــم امــا

دیگــر نتوانســتم از آن خانــه خارج شــوم.
ســعید مـرا مــورد آزار و اذیــت قـرار داد و
داخــل کمــد حبــس کــرد.
فتانــه ،دختــر دیگــری کــه در آن خانــه
وحشــت پیدا شــده بــود در تحقیقــات به
بازپــرس جنایــی گفــت :از خانــه کــه فرار
کــردم در دام ســعید افتادم .ســه ســال در
ایــن خانــه حبــس بــودم در ایــن مــدت،
ســعید در را بــه روی مــن قفــل میکــرد
یداد خــارج شــوم .حتــی در
و اجــازه نمـ 
ایــن مــدت ســه زن دیگــر هــم بــه اینجا
آورده شــدند ،دو نفــر از آنهــا موفق شــدند
فـرار کنند .یکــی از آنهــا از طبقــه دوم به
بیــرون پریــد و دومــی هــم زمانــی کــه
مــن خـواب بــودم ،موفــق بــه فـرار شــد
کــه متوجــه نشــدم چطــوری فـرار کــرد.
یــک نفــر دیگــر هــم بــود کــه شــوهرش
ناپدیــد شــدن او را گـزارش کــرده بــود و
یدانــم چطــور او را پیـدا کــرده بــود.
نم 
زن  21ســاله در پاســخ بــه ایــن س ـؤال
کــه چطــور باتوجــه بــه اینکــه ســه نفــر
در خانــه بودیــد ،موفــق بــه فـرار نشــدید
گفــت :ســعید هــر ســه مــا را در جاهــای
جداگانــه نگهـداری میکــرد و بــه همین
دلیــل نمیتوانســتیم از دســت او فــرار
کنیم .
فتانــه در خصــوص قتــل گفــت 25 :روز
بــود کــه مقتــول بــه اینجــا آمــده بــود و
میخواســت خانــه را تــرک کنــد .امــا
یداد و همیــن
ســعید بــه او اجــازه نمــ 
مســأله باعــث درگیــری بیــن آنهــا شــد.
ســعید هــم بــا پیــچ گوشــتی ضرباتــی
بــه قفســه ســینه او زد و بعــد هم جســد
را داخــل کیســه نایلونــی ق ـرار داد .هــر
چنــد روز یکبــار هــم میآمــد و کیســه
جدیــدی اضافــه میکــرد تــا بــوی تعفن
منتشــر نشــود و همســایهها متوجــه
نشــوند.
در بازرســی بدنــی از دو زن جــوان آثــار
شــکنجه دیــده شــد و ایــن در حالــی
اســت که یکــی از آنها ســاکن تهرانپارس
و دیگــری ســاکن اسالمشــهر اســت.
تحقیقــات بـرای شناســایی خانوادههــای
آنهــا ادامــه دارد.ســردار رحیمــی دربــاره
پرونــده جســد دختــر جوانی کــه از کمد
دیـواری خانــه ای واقــع در تهـران کشــف
شــده بــود ،توضیحاتــی داد.
سردار حســین رحیمی فرمانده انتظامی
تهـران بــزرگ بــا اشــاره بــه پرونــده اخیر
جســد دختــر جـوان در پایتخــت ،اظهــار
کــرد :در ایــن پرونــده یــک خواهــر بـرادر
دســتگیر شــدند و در وهلــه اول بــا ظــن
اینکــه دخت ـران را اغفــال میکننــد بــه
موضــوع ورود کردیــم.
وی افــزود :ایــن دو در یــک مــورد یــک
دختــری را بــه قتــل رســاندند کــه

دختــری دیگــر را هــم بــه صــورت
عریــان در کمــدی حبــس کــرده
بودنــد.
ســردار رحیمــی در پاســخ بــه اینکــه
بحث قتــل زنجیــرهای در کار نیســت،
تصریــح کــرد :متهم بــا اغفــال ،تعرض
و ســرقت دخت ـران ج ـوان اق ـدام بــه
جنایــات خــود کــرده اســت.به گفتــه
رئیــس پلیــس تهــران پرونــده در
حــال حاضــر در پلیــس آگاهــی تحت
بررســی اســت تــا مــوارد احتمالــی
دیگــر نیــز کشــف شــود.
یکــی از همســایه هــا در تحقیقــات
میدانــی گفــت :مــادر آنهــا چندیــن
ســال قبــل فــوت کــرد و آنهــا بــا
پدرشــان زندگــی مــی کردنــد ،امــا
رفتارهایشــان باعــث شــد پــدر هــم
ســعید و خواهــر و برادرهایــش را ترک
کنــد .یکســال قبــل بــود که ســعید و
خواهــرش ،برادرشــان را از خانــه بیرون
کردنــد .همیشــه صــدای درگیــری
و مشــاجره ســعید را بــا خواهــرش و
زن دیگــری مــی شــنیدیم .از آنجایــی
کــه ســعید آدم شــروری بــود چندین
بــار شــکایت کردیــم امــا هیچ کســی
توجــه نکــرد  .او ادامــه داد 30 :یــا 40
روز قبــل بــود کــه دختــر جوانــی از
پنجــره خــودش را آویــزان کــرد و از
طریــق دیـوار حیــاط همســایه خــود
را بــه خانــه کنــاری رســاند و متـواری
شــد .از آنجایــی کــه کســی پیگیــر
ماجـرا نشــد مــا هــم شــکایتی در این
رابطــه نکردیم .اما همیشــه صـدای داد
و فریادهــای آنهــا بــه گوش می رســید
و ســعید مــی گفــت اگــر صدایــی
شــنیدید در خانــه را نزنید و بــه خودم
هــر موضوعــی هســت بگوییــد.
در ادامــه تحقیقــات مشــخص شــد
کــه خواهــر ســعید آرایشــگر اســت و
بــا شناســایی محــل آرایشــگاه ،بـرای
دســتگیری او وارد عمــل شــدند.
خانهوحشت
از ســویی تصاویــر دوربینهــای
مداربســته اطــراف محــل زندگــی
ســعید مــورد بازبینــی قــرار گرفــت
و کارآگاهــان اداره دهــم موفــق
شــدند ،تصویــر متهــم را از یکــی از
دوربینهــا بهدســت آورنــد.در حالــی
کــه تحقیقــات از دو دختــر جــوان
در کالنتــری ادامــه داشــت ،بازپــرس
جنایــی مطلــع شــد کــه ســعید در
نزدیکــی خانـهاش دیــده شــده اســت.
بنابرایــن بــرای پیشــگیری از فــرار
متهــم ،بازپــرس بــه همــراه افســر
پرونــده بــه محــل رفتــه و هنگامــی
کــه ســعید میخواســت وارد خانهاش

نخســتین محمولــه زغــال ســنگ حرارتــی ایــن
اســتان از ایســتگاه راه آهــن شهرســتان زرنــد بــه
مقصــد کشــور ترکیــه بارگیــری و صــادر شــد.
به گـزارش ایرنــا مجید ارجونی در مراســم ارســال
ایــن محمولــه افــزود :امــروز شــاهد صــادرات ۵۵۰
تــن زغــال ســنگ حرارتــی در عمــل بــه منویــات
مقــام معظــم رهبــری و اجــرای طــرح هــای
اقتصــاد مقاومتــی هســتیم کــه ایــن میـزان زغال
ســنگ در قالــب  ۱۰واگــن بــاری بــا طی مســافت
 ۲هـزار کیلومتــر در مــدت زمــان یــک هفتــه بــه
وان ترکیــه صــادرات میشــود.
وی اظهارداشــت :طــی برنامــه ریــزی انجــام شــده
ماهانــه چهــار هزارتــن زغــال ســنگ حرارتــی
بهصــورت منظــم بــه این کشــور صــادر میشــود.
مدیــرکل راه آهــن اســتان کرمــان بــا بیــان اینکه
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بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از
پایــگاه خبــری پلیــس ،ســرهنگ یداهلل حســن
پــور اظهــار داشــت :در پــی اقدامــات فنــی و
اطالعاتــی ،مأمــوران ایــن پلیس از کالهبــرداری
و فــروش مــال غیــر یک قطعــه زمین ،در شــهر
کرمــان مطلع و بررســی موضــوع را دســتور کار
ق ـرار دادنــد.
وی افــزود :بــا حصول اطمینان از کالهبــرداری و
ضمن کســب دســتور قضائــی ۲ ،متهــم در این
رابطــه شناســایی و پــس از چنــد روز تعقیــب و
مراقبــت شــبانه روزی در مخفیگاه خــود واقع در
شــهر کرمان دســتگیر شدند.
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان بــا اشــاره بــه
ســابقه دار بــودن متهمــان در امــر جعل اســناد
و فــروش مــال غیــر ،عن ـوان داشــت :متهمــان
در بازجوییهــای پلیســی بــه کالهبــرداری و
فــروش مــال غیــر بــه ارزش  ۲۰میلیارد ریــال از

طریــق تنظیــم ســند ثبتــی جعلــی و فــروش یک
قطعــه زمیــن بــه متـراژ  ۲۰۰متــر مربــع واقــع در
شــهر کرمــان اعتـراف کردنــد.
وی در پایــان از شــهروندان خواســت کــه هنــگام
معاملــه امــاک تــا اطمینــان کامــل از مالکیــت
طــرف مقابــل از تنظیــم هــر گونــه قــرار داد و
پرداخــت وجــه خــودداری کننــد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت:

شهادتسپهبدسلیمانی
نقطهعطفیدرفعالیتهای
فرهنگیکرمان است

شــود از ســوی مأمــوران کالنتــری 112
ابوســعید دســتگیر شــد.
وی در تحقیقــات اولیــه منکر جنایت بود
و ادعــا میکــرد کــه قتــل توســط دختــر
جوانــی کــه داخــل کمــد حبــس شــده
بــود رخ داده اســت.در ادامــه مشــخص
شــد متهــم  7ســال قبــل نیــز جنایتــی
بــا همیــن شــیوه و شــگرد مرتکب شــده
بــود ،بنابرایــن احتمــال مــیرود کــه او
قتلهــای دیگــری را مرتکــب شــده و
تیــم جنایــی بــا قاتلــی ســریالی مواجــه
هستند .
توگوبامردجنایتکار
گف 
ســوژههایت را چطــور شناســایی
میکــر د ی ؟
مــن در یــک مســافرخانه کارهــای
خدماتــی انجــام میدهــم .از طرفــی
بــه مقابــل راهآهــن میرفتــم و اف ـرادی
کــه دنبــال مســافرخانه هســتند را بــه
مســافرخانه مــیآورم .در ایــن میــان
دختــران فــراری ،یــا کســانی کــه
مـدارک شناســایی ندارنــد تــا بتواننــد در
مســافرخانه اقامــت کننــد هم به سـراغم
میآینــد و آنهــا را بــه خانــهام میبــرم.
چه شد که قتل را مرتکب شدی؟
مــن جنایتــی انجــام ن ـدادم .مقتــول بــا
یکــی از دخترهــا درگیــر شــد و او بــا پیچ
گوشــتی ضربــه را وارد کــرد .مــن تنهــا
جرمــی کــه مرتکــب شــدهام این بــود که
جســد را داخــل خانــه نگهداشــتم و راز
ایــن قتــل را برمــا نکــردم.
یدادی؟
چرا اجازه خروج به آنها نم 
آنهــا خودشــان میخواســتند در خانـهام
بماننــد و مــن هــم بــه آنهــا اجــازه ماندن
میدادم.
سابقهداری؟بله.
ســال  ،93دختــر جوانــی بــه خانـهام آمد
یدانــم ســر چــه موضوعــی شــروع
و نم 
بــه داد و فریــاد کــرد .عصبانــی شــدم و او
را هــل دادم کــه ســرش بــه زمیــن خورد
و فــوت کــرد .بعــد از آن ماجـرا بــه اتهــام
قتــل عمد بازداشــتم شــدم امــا در نهایت
چــون در درگیــری ایــن اتفــاق افتــاده
بــود ،قتــل غیــر عمــد محســوب شــد و
بــه پرداخــت دیــه محکــوم شــدم.
منبع :روزنامه ایران

نخستینمحمولهزغالسنگکرمانبهترکیهصادرشد متصدی کافینت در بم با ۳۱
بــه گفتــه مدیــرکل راه آهــن اســتان کرمــان کاهــش ســوخت حمــل و نقل ریلــی در مقایســه با کالهبرداری بازداشت شد
وســایل نقلیــه جــاده ای یــک هفتــم اســت گفــت:
هرواگــن بــاری باعــث کاهــش حــدود ســه کامیون
در محورهــای ارتباطــی میشــود کــه خــود نقــش
بســزایی در کاهــش ترافیــک جــادهای و حــوادث
رانندگــی خواهــد داشــت و امیدواریــم شــاهد
افزایــش توســعه صنعــت ریلــی در صنایــع و معادن
ایــن منطقــه باشــیم.
علــی صــادق زاده فرمانـدار زرنــد هم در این مراســم
گفــت :نخســتین محموله زغــال ســنگ حرارتی در
شـرایط تحریــم دشــمنان نظــام مقــدس جمهوری
اســامی با مشــارکت بخــش خصوصی ،از ایســتگاه
راه آهــن شهرســتان زرنــد بــه مقصد کشــور ترکیه
صــادر میشــود و ایــن صــادرات نقــش موثــری در
رونــق معــادن دارد.بــه گفتــه وی ایــن اقـدام کاهش
وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی را به دنبــال دارد
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فرمانــده انتظامــی بــم از شناســایی و دســتگیری متصــدی
متخلــف یــک کافــی نــت بــا  ۳۱فقــره کالهبــرداری از
شــهروندان بــا انتقــال وجــه از حســاب بانکــی در ایــن
شهرســتان خبــر داد.
بــه گـزارش ایرنــا به نقــل از پایــگاه خبری پلیس ،ســرهنگ
اکبــر نجفــی اظهارداشــت :بــا تــاش مامــوران پلیــس فتــا
و پــس از دریافــت شــکایت چنــد شــهروند بـرای انتقــال و
کســری اعتبار وام از حســاب بانکی شــان موضوع در دســتور
کار پلیــس ق ـرار گرفت.
وی افــزود :در ایــن زمینــه کارشناســان پلیــس فتــا پــس از
انجــام تحقیــق و اســتعالم از حســاب هــای شــاکیان ،متهــم
را کــه متصــدی یــک کافــی نــت در شهرســتان بــم بــود
شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی دســتگیر کردنــد.
ایــن مقــام انتظامــی افــزود :متهــم پرونــده در بازجویــی
هــای اولیــه منکــر هرگونــه جرمــی بــود امــا در مواجهــه بــا
مســتندات و م ـدارک جمــع آوری شــده بــه بــزه انتســابی
اعت ـراف کــرد.
ســرهنگ نجفــی ادامــه داد :متهــم اعالم داشــت چنــد نفر از
شــهروندانی کــه متقاضــی دریافــت وام از بانــک بودنــد برای
انجــام ثبــت نــام اینترنتــی و اعتبارســنجی بــه کافینــت
مراجعــه و بــه علــت نداشــتن سـواد رایانـهای مراحــل ثبــت
نــام را بــه تصــدی کافینــت محــول میکردنــد.
فرمانــده نیــروی انتظامــی بــم توضیــح داد :متهم نیــز از این
فرصــت سوءاســتفاده ،اطالعــات بانکــی حســاب را ذخیــره و
اقـدام بــه برداشــت و انتقــال غیرمجــاز اعتبــار وام از حســاب
 ۳۱نفــر از شــهروندان کــرده اســت.
ســرهنگ نجفــی از شــهروندان خواســت بــه هیــچ عن ـوان
رمزهــای بانکــی خــود را در اختیــار دیگ ـران ق ـرار ندهنــد.
فرماندهــی انتظامــی شهرســتان بــم در خصــوص ایــن نــوع
کالهبــرداری بــه شــهروندان توصیــه کــرد :شــهروندان اگــر
مــی خواهنــد تراکنــش مالــی خــود را از طریــق کافــی نــت
انجــام دهنــد خودشــان اطالعــات کارت بانکــی را وارد کننــد
و از بازگــو کــردن آن بــه دیگـران بپرهیزنــد؛ در صورتــی هــم
کــه توانایــی انجــام ایــن کار را ندارنــد از افراد آشــنا و مطمئن
کمــک بگیرنــد و بعــد از اتمــام کار رمــز خود را تغییــر دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان گفت:
شــهادت ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی نقطه عطفی در
برگـزاری رویدادهــا و فعالیتهــای حــوزه فرهنــگ ،هنر و
ادب ایــن دیــار اســت و تولیـدات فرهنگــی آینــده نیــز با
نــگاه بــه مکتــب ایــن شــهید بزرگـوار شــکل میگیرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمدرضــا علیــزاده در همایــش
رزمنــدگان فرهنگــی تبلیغــی انقــاب اســامی و دفــاع
مقــدس اســتان کرمان در حســینیه ثــاراهلل کرمــان افزود:
شــهادت ســپهبد ســلیمانی وظیفــه مــا را ســنگین تــر
کــرده و ترویــج مکتــب ســردار به عنـوان ترویــج فرهنگ
امامیــن انقــاب ،اســام و ائمــه اطهــار (علیهــم الســام)
بایــد ترویــج شــود.
وی بیــان کــرد :جامعــه فرهنگــی و هنــری و ادبــی
اســتان کرمــان طــی  ۲ســال گذشــته گام هــای موثــر
و ارزشــمندی در راســتای تکریــم مقــام ســپهبد شــهید
ســلیمانی برداشــته اســت.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشاداســامی اســتان کرمــان ادامــه
داد :هــم اکنــون هــر هفتــه شــاهد برنامــه هــای ترویــج
مکتــب ســلیمانی و رویدادهــای فرهنگــی و هنــری در
ایــن اســتان هســتیم و در دومین ســالگرد شــهادت حاج
قاســم نیــز برنامــه هــای ملــی و اســتانی تـدارک دیــده
شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای فرهنگــی در دوران دفــاع
مقــدس تصریــح کــرد :رزمنــدگان فرهنگــی کــه بــا قلم
و دوربیــن خــود شــور و نشــاط بــه صحنــه هــای جنــگ
مــی بخشــیدند ،امــروز راویــان دوران دفــاع مقــدس برای
نســل جوان هســتند.
علیـزاده تاکیــد کــرد :جــای برگـزاری همایشــی ماننــد
«رزمنــدگان فرهنگــی تبلیغــی انقــاب اســامی و دفــاع
مقــدس» خالــی بــود کــه خوشــبختانه ایــن همایــش
برگ ـزار شــد.
همایــش رزمنــدگان فرهنگی تبلیغی انقالب اســامی و
دفــاع مقــدس اســتان کرمــان بــا حضــور ســردار رمضان
شــریف ســخنگوی ســپاه پاسـداران انقــاب اســامی و
جمعــی از مســئوالن و پیشکســوتان فرهنگــی دفــاع
مقــدس در حســینیه ثــاراهلل کرمــان برگ ـزار شــد.

دستگیریمتخلفانشکار
در بردسیر

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت بردســیر گفت:
شــکارچیان غیرمجــاز قبــل از اق ـدام بــه شــکار ب ـرای
جلوگیــری از بیــن رفتــن گونههــای جانــوری دســتگیر
خواهند شــد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمــان،
ضیاءالدیــن ســلجوقی ،سرپرســت اداره حفاظت محیط
زیســت شهرســتان بردســیر گفت :متخلفانــی که قصد
شــکار حیوانــات وحشــی را داشــتند در دام گشــت های
محیــط زیســت شهرســتان گرفتــار و دســتگیر شــدند.
او اظهــار داشــت :از شــکارچیان غیرمجــاز دســتگیر
شــده دو قبضــه ســاح شــکاری کشــف و ضبــط شــد و
متخلفــان بـرای ســیر مراحــل قانونی به مرجــع قضایی
معرفی شــدند.
ســلجوقی عنــوان کــرد :محیــط بانــان بــه صــورت
مســتمر در مناطــق حفاظــت شــده و آزاد شهرســتان
حضــور دارنــد وضمن غافلگیــری شــکارچیان غیرمجاز
قبــل از اق ـدام بــه شــکار و جلوگیــری از بیــن رفتــن
گونههــای جانــوری ،متخلفــان دســتگیر و بــه مراجــع
قضایــی معرفــی میشــوند.
سرپرســت اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان
بردســیر از شــهروندان تقاضــا کــرد تــا در صــورت
مشــاهده متخلفان محیط زیســت ،موضــوع را بالفاصله
بــه اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان اطــاع و
یــا بــا شــماره رایــگان  ۱۵۴۰تمــاس بگیرنــد.
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مشــکالت پرســتاران بــه بیمــاری مزمنــی میمانــد
کــه ســالها اســت کادر درمــان بــا آن دســت و پنجــه
نــرم میکننــد و در تمامــی ایــن ســالها هنــوز اقـدام
موثــری انجــام نشــده اســت.
بــه گـزارش خبرگـزاری تســنیم از کرمــان  ،حــدود دو
ســال از شــیوع کرونا در کشــور گذشــته اســت و در این
مــدت بیــش از پیــش نقــش حیاتــی پرســتاران و کادر
بهداشــت و درمــان کــه در خــط مقــدم مبــارزه بــا ایــن
بیمــاری بودهانــد بــر همــه روشــن شــد بــا ایــن وجــود
مشــکالت و دغدغههــای جامعــه پرســتاری هنــوز
پابرجاست.
هــر چنــد مشــکالت مدافعان ســامت بــا شــیوع کرونا
مضاعف شــد بــا این وجود مشــکالت صنفی پرســتاران
مربــوط بــه امــروز و دیــروز و امســال و پارســال نبــوده و
بــه بیمــاری مزمنــی میمانــد کــه ســالها اســت
کادر درمــان بــا آن دســت و پنجــه نــرم میکنــد و در
تمامــی ایــن ســالها بــا وجــود همــه وعــده و وعیدهــا
و پیگیریهــا هنــوز اقـدام موثــری انجــام نشــده اســت.
کمبــود نیــروی انســانی و قوانیــن بــر زمینمانــده
ایــن حــوزه از جملــه "قانــون تعرفــه گـذاری خدمــات
پرســتاری" از جملــه مهمتریــن مشــکالتی اســت کــه
پرســتاران مــا سالهاســت کــه بــا آن مواجــه هســتند.
یکــی از پرســتاران دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا
بیــان اینکــه مشــکالت کادر پرســتاری بســیار زیــاد
اســت اظهــار داشــت :پرســتاری شــغل طاقت فرســایی
اســت بــا ایــن وجــود ســختی کار مــا کــم اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد پرســنل پرســتاری در
شــیفتها بســیار کــم اســت و این مشــکل نه تنهــا در
کرمــان کــه در کل کشــور وجــود دارد گفــت :از تصویب
قانــون تعرفه گـذاری خدمــات پرســتاری و فــوق العاده
خــاص ســالها میگــذرد امــا هنــوز اجــرا نشــده
اســت.
یکــی از پرســتاران کرمانــی بــا اشــاره بــه اینکه ســالها
اســت کــه مشــکالت پرســتاران مطــرح میشــود و
هنــوز مرتفــع نشــده افــزود :شـرایط ما ســخت و طاقت
فرســا اســت و ایــن شـرایط بــه مــا اجــازه نمیدهــد که
شــیفتهای پشــت ســرهم و ترکیبی داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه حضــور پرســتار در شــیفتهای
پشــت ســر هــم باعــث میشــود کــه پرســتار تمرکــز
الزم را نداشــته و نمــی توانــد رســیدگی الزم را بــه
مریــض داشــته باشــد گفــت :کمبــود نیــرو باعــث
میشــود میـزان کیفیــت خدمترســانی بــه مراجعین
و بیمــاران افــت کنــد ،بــا ایــن وجــود در برخــی مواقــع
مجبــور میشــویم بــه خاطــر شـرایط کاری دو شــیفت
پشــت ســر هــم برداریــم کــه خیلــی ســخت اســت.
محمــد رحمتیــان مدیــر اداره پرســتاری دانشــگاه علوم
پزشــکی کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود دو ســال
از شــیوع کرونــا در کشــور میگــذرد اظهــار داشــت:
کادر پرســتاری مــا در ایــن مدت از خودگذشــتگیهای
زیــادی از خــود نشــان داده و بــا وجــود همه مشــکالت
و کمبودهــا ،ایثارگرانــه بــا تجهیـزات حفاظــت فــردی
طاقــت فرســایی که مجبــور به اســتفاده از آن هســتند،
تمــام قــد در خــط مقــدم حفــظ ســامت جامعــه
ایستادند.
مدیــر اداره پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان
بــا بیــان اینکــه در اســتان کرمــان پنــج دانشــگاه علوم
پزشــکی داریــم گفــت :تع ـداد تخــت مــا در دانشــگاه
علــوم پزشــکی کرمــان 2 ،هـزار و  700تخت اســت که
حــدود  3هـزار نفــر پرســتار داریــم کــه ضریب نیــرو به
تخــت مــا  1.1اســت.
وی عن ـوان کــرد :کل کادر پرســتاری مــا کــه شــامل
بخــش خصوصــی و غیــر دانشــگاهی هــم میشــود،
حــدود  4ه ـزار نفــر اســت کــه ســه ه ـزار نفــر آنهــا
مربــوط بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان اســت که
حــدود  18درصــد کادر پرســتاری مــا مــرد و بقیه خانم
هستند .
رحمتیــان بــا بیــان اینکه قبــل از شــیوع کرونــا ضریب
نیــرو بــه تخــت مــا  1.3بــود و ایــن در حالــی اســت
کــه در کشــور ایــن ضریب  1بــود و کرمــان در وضعیت
بهتــری قـرار داشــت ادامــه داد :بــا شــیوع کرونــا مجبور
شــدیم تعــدادی تخــت را در بیمارســتانها افزایــش
دهیــم .وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت تعـداد
زیــادی نیــرو از افــراد داوطلــب ،بــه صــورت تمدیــد
طــرح ،قراردادهــای مختلــف و شــرکتی جــذب کردیم
افــزود :بــا ایــن وجــود ضریــب نیــرو بــه تخــت مــا بــه
 1.1کاهــش یافــت.
مدیــر اداره پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان
بــا بیــان اینکــه پرســتاری شــغل طاقت فرســا و بســیار
ســختی اســت که فرسودگی شــغلی بســیار باالیی دارد
و ایــن ماهیــت کار ماســت تصریــح کــرد :شــیفتهای
نامتعــارف و ســختی نیــز بــه مشــکالت و ســختی کار
پرســتاران افــزوده اســت.

اگرحقایقراروایتنکنیددشمنبادروغوتحریف
جایظالمومظلومراعوضمیکند

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیـدار
جمعــی از پرســتاران و خانوادههــای
شــهدای مدافع ســامت ،رفتار و ســخنان
حضــرت زینب کبــری (ســاماهللعلیها) را
نشــاندهنده و تجلّــی عظمــت و قــدرت
روحــی ،معنــوی و عقالنــی جنــس زن
خواندنــد و بــا تبییــن ابعــاد مختلــف
«ارزش پرســتاری و ســختیها و
تلخیهــای ایــن شــغل شــریف» ،تقویت
جامعــه پرســتاری در زوایــای گوناگــون را
مطالبــه اصلــی پرســتاران برشــمردند و
تحقــق ایــن مطالبــه منطقــی را وظیفــه
مســئوالن و ضرورتــی بـرای حــال و آینده
کشــور و جامعــه دانســتند.
ایشــان بــا تبریــک والدت حضــرت
زینــب(س) و روز پرســتار بــه تــک تــک
پرســتاران و فعــاالن حــوزه درمــان و
ســامت ،گفتنــد :بانــوی عظیمالشــأن
کربــا بــه همــه بشــریت و تاریــخ اثبــات
کــرده اســت کــه «زن» بــا وجــود همــه
ان گذشــته و حــال از
تــاش کوتهفکــر ِ
جملــه غربیهــای مســتبد بـرای تحقیــر
زن ،میتوانــد اقیانــوس عظیمــی از صبــر
و تحمــل ،و قلــه بزرگــی از خردمنــدی و
تدبیــر باشــد.
رهبــر انقــاب صبــر و بردبــاری حضــرت
زینــب(س) در مقابــل مصیبتهــا را
غیرقابــل توصیــف خواندنــد و افزودنــد:
«ایســتادگی و تحمــل شــهادت  ۱۸نفر از
عزیـزان از جملــه بـرادر بزرگـوار و حجت
خــدا حضــرت سیدالشــهدا و دو تــن از
فرزنــدان حضــرت زینــب»« ،صبــر در
مقابــل اهانتهــای اراذل و اوباشــی کــه
آن بانــوی بــا عــزت خانــدان رســولاهلل
یدادنــد»،
را مــورد جســارت قــرار م 
«تحمل مســئولیت ســنگین جمـعآوری
و اداره دههــا زن و کــودک داغــدار و
مصیبـتزده» و «صبــر زیبا در پرســتاری
از امــام ســجاد(ع)» جلــوه هایی از عظمت
روحــی و معنــوی حضــرت زینــب بــه
عنــوان یــک زن اســت.
ایشــان در تبییــن رفتــار خردمندانــه و
قــدرت عقالنــی آن بانــوی بــزرگ ،بــه
رفتــار مدبرانــه و ســخنان شــگفتانگیز
حضــرت زینــب در مقابــل ح ـ ّکام جابــر
و یاوهگویــی همچــون ابنزیــاد و یزیــد
اشــاره کردنــد و گفتنــد :آن اقتــدار
تاریخــی ،در مقابــل مــردم جــای خــود
را بــه تبییــن و ســخنانی ســرزنشبار
میدهــد کــه بعدهــا بــه یکــی از عوامــل
قیــام ت ّوابیــن در کوفــه منجــر میشــود.
رهبــر انقالب «جهــاد روایت و تبییــن» را
از دیگــر ابعــاد خردمنــدی و تدبیــر عمیق
حضرت زینــب برشــمردند و افزودنــد :آن
حضــرت بــا روایــت حقیقــی ،تأثیرگ ـذار
و مانــدگا ِر کربــا ،فرصــت ن ـداد روایــت

دشــمن بــر واقعیــت غلبــه کنــد.
ایشــان بــا تکــرار تأکیــدات گذشــته
ـی
خــود دربــاره ضــرورت روایــت حقیقـ ِ
«واقعیــات جامعــه ،تاریــخ انقــاب ،دفــاع
مقــدس و حــوادث گوناگــون  ۴۲ســال
اخیــر» گفتنــد :اگــر ایــن کار نشــود کــه
در م ـوارد متعــدد نشــده اســت ،دشــمن
روایــت تحریفآمیــز و دروغ خــود را در
افــکار عمومــی جــاری ،و بــا عــوض کردن
جــای ظالــم و مظلــوم ،اقدامــات مســتمر
ظالمانــه خــود را توجیــه میکنــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در بخــش
دیگــری از سخنانشــان دربــاره ارزشــهای
پرســتاری گفتنــد :نقطــه اصلــی ایــن
ارزشــها ،کمــک بــه انســان نیازمند یعنی
بیمار اســت کــه در همه مســائل ،نیازمند
توجــه و یــاریِ پرســتار اســت.
رهبــر انقــاب ،پرســتاری را موجــب اجــر
مضاعــف الهی دانســتند و افزودنــد :ایجاد
امنیــت خاطــر بــرای بیمــار ،نزدیــکان
بیمــار و همــه مــردم از دیگــر ارزشــهای
برجســته پرســتاری اســت و جامعــه
پرســتاری در واقــع بــه گــردن همــه ملت
حــق دارد.
ایشــان بــا اشــاره بــه خوشــحالی
مســتکبران عالــم از رنــج ملــت ایــران
کــه در حوادثــی نظیــر «کمــک بــه
صـدام بـرای بمبــاران شــیمیایی و ایجــاد
درد عمیــق و رنــج جانــکاه ب ـرای مــردم
شــهرهای مــرزی ایران» و نیز در مســائلی
ماننــد «تحریــم دارویــی ملــت ایــران»
کام ـ ً
ا آشــکار شــده اســت ،افزودنــد :بــا
توجــه به ایــن واقعیــات وقتی پرســتاران،
بــا تــاش و ایثــار ،لبخنــد بــر لبــان
بیمــاران و نزدیکانشــان مینشــانند ،در
حقیقــت در حــال مجاهــدت در مقابــل
اســتکبار کینهتوز هســتند کــه ایــن کار،
ارزش مضاعــف جامعه پرســتاری در ایران
اســامی اســت.
رهبــر انقــاب در ادامــه ،طبیعــت کار
پرســتاری یعنــی «مشــاهده درد و رنــج
بیمــاران و مراقبــت شــبانهروزی از آنــان»
را تلــخ و ســخت خواندنــد و گفتنــد:
در بعضــی از مقاطــع ماننــد دوره دفــاع
مقــدس و یــا کرونــا ایــن ســختیها چند
برابــر شــده اســت.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای افزودنــد:
همچنانکــه در دوران جنــگ تحمیلــی،
پزشــکان و پرســتاران و امدادگـران در زیر
بمبــاران کار میکردنــد ،در دوره کرونــا نیز
پرســتاران بــا افزایش ســاعات کار ،کاهش
مرخصیهــا ،حضــور در بیمارســتان در
ایــام تعطیالت نــوروز ،و مشــاهده دردناک
مــرگ و میــر بیمــاران و همــکاران،
ســختیهایی مضاعــف ،و خطــر ابتــا بــه
بیمــاری مهلــک را تحمــل کردنــد.

نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:

رئیسجمهوربخشنامهتعیینسقفبرای
بهکارگیری افراد وزارت کشور را لغو کرد

نایــب رئیــس مجلــس در تشــریح
نشســت مجمــع نماینــدگان چنــد اســتان
بــا رئیسجمهــور دربــاره بخشــنامه
بهکارگیــری حداکثــر 15درصــد افــراد
از خــارج از ایــن وزارتخانــه ،گفــت:
رئیسجمهــور ضمــن دســتور لغــو ایــن
بخشــنامه تأکیــد کــرد مــاک بهکارگیری
اف ـراد در نهادهــا ،شایستهســاالری اســت.
کزاد در گفتوگــو بــا خبرنــگار
علــی نی ـ 
پارلمانــی خبرگــزاری فــارس در تشــریح
دی ـدار روز (پنجشــنبه 18 ،آذرمــاه) مجمــع
نماینــدگان چنــد اســتان از جملــه اردبیل با
آیــت اهلل رئیســی رئیــس جمهــور ،گفــت:
نماینــدگان در ایــن نشســت دغدغههــای
خــود درباره بخشــنامه ای که وزارت کشــور
صــادر و در آن اعــام کــرده کــه بیــش از
 15درصــد از نیروهــای غیــر وزارت کشــور
را نمــی تـوان در ایــن وزارتخانــه بکارگیری
کــرد ،را مطــرح کردنــد.
نماینــده مــردم اردبیــل ،نمیــن ،نیــر و
ســرعین در مجلس شــورای اســامی ادامه
داد :ایــن بخشــنامه بــه ایــن معنــا بــود کــه
حداکثــر تــا  15درصــد از نیروهای خــارج از

وزارت کشــور را در پســت هــای موجود در
ایــن وزارتخانــه مــی تـوان بــه کارگیری
کــرد کــه رئیــس جمهــور در ایــن دیـدار
گفت صــدور چنین بخشــنامهای اشــتباه
بــوده و مــاک و مبنای دولت ســیزدهم،
شایســته ســاالری است.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اظهــارات
رئیســی در ایــن جلســه بیــان داشــت:
رئیــس جمهــور معتقــد اســت بکارگیری
در هــر نهاد ،ارگان ،ســازمان ،اســتانداری و
یــا وزارت کشــور بایــد بــر اســاس مالک
هــای شایســته ســاالری و شایســته
گزینــی باشــد از ایــن رو مقــرر شــد ایــن
بخشــنامه بــا پیگیــری رئیــس دفتــر
رئیــس جمهــور ،لغــو شــود.
نایــب رئیــس مجلس شــورای اســامی
در پایــان خاطرنشــان کــرد :بــر اســاس
اظهــارات رئیــس قــوه مجریــه ،مــاک
و معیــار تمامی انتصابــات در بایــد نهادها
شایســته ســاالری و بــه گونــه ای باشــد
کــه معیــار افـراد بــه کارگرفتــه شــده بــا
شــعارها و نحــوه اقدامات دولت ســیزدهم
مطابقت داشــته باشــد.

ایشــان بــا تأکیــد بر اینکــه ملت بایــد این
ســختیها را درک و آنهــا را ارزشــگذاری
کنــد ،حضــور طیفهایــی همچــون
دانشــجویان ،طــاب و جوانــان بــرای
کمــک بــه پرســتاران در دوره کرونــا را از
جملــه حقایــق درخشــان برشــمردند و
افزودنــد :این تعهد و احســاس مســئولیت
کــه در مقاطــع مختلفــی همچــون
مبــارزات دوران انقــاب و دفــاع مقــدس
نیــز بــروز یافتــه بــود ،نشــاندهنده هویت
پــر نشــاط ،پــر تحــرک و بــا وجـدان ملت
ای ـران اســت.
رهبــر انقــاب ،حرکــت عظیــم علمــی
کشــور را نشــانه و محصولــی از ایــن
هویت رویشســاز دانســتند و خاطرنشــان
کردنــد :قهرمانانــی ماننــد شــهیدان
یزاده و شــهریاری از درون
ســلیمانی ،فخر 
ایــن حقیقــت و هویــت عظیــم بیــرون
میآینــد.
ایشــان ،بــا اشــاره به خــأ روایت هنــری از
ســختیها و دشـواریهای کار پرســتاری،
و زمینههــا و مایههــای هنــری فــراوان
بـرای پرداختــن بــه ایــن حـوادث گفتند:
هنرمنـدان مســئول و متعهــد بــه میـدان
بیاینــد و ایــن ســرمایه عظیم فرهنگــی را
در قالــب انـواع هنرهــا به نمایــش بگذارند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ســپس
موضــوع مطالبــات پرســتاران را مــورد
تأکیــد قــرار دادنــد و گفتنــد :مطالبــه
اصلــی پرســتاران در یــک جملــه «تقویت
جامعــه پرســتاری» اســت کــه ضرورتــی
بــرای حــال و آینــده کشــور بــه شــمار
مــیرود.
ایشــان افزودنــد :قضیــه کرونــا نشــان داد
کــه اگر جامعــه پرســتاری تقویت نشــود،
در بزنگاههــا ضربــه خواهیــم خــورد.
رهبــر انقــاب« ،اجــرای قانــون
تعرفهگــذاری خدمــات پرســتاری» را
از جملــه مطالبــات مشــخص پرســتاران
خواندنــد و بــا اشــاره بــه تأکیـدات ســابق
خــود در ایــن زمینــه گفتنــد :ایــن قانــون
 ۱۴ســال قبــل تصویــب شــده امــا
متأســفانه تــا روزهــای آخــر دولــت قبــل

حتــی آییننامههــای اجــرای آن تنظیــم
نشــده بــود کــه اصــرار دارم در ایــن دولــت،
وزارت بهداشــت مســئله تعرفهگـذاری را دنبال
و اجــرا کنــد.
«کمبــود پرســتار و لــزوم تکمیــل ســرانه
آن نســبت بــه تختهــای بیمارســتانی» ،و
«مســئله امنیــت شــغلی» دو مطالبــه دیگری
بــود کــه رهبر انقــاب تحقق آنهــا را ضــروری
دانســتند و گفتنــد :در برخی مقاطــع از جمله
در دوره کرونــا فراخوانهایــی بــرای کار
پرســتاری داده شــده اســت امــا بــا پرســتاران
قراردادهــای کوتاهمــدت بســته شــده و پــس از
مدتــی آنهــا را مرخــص کردهانــد در حالیکــه
پرســتار بایــد امنیــت شــغلی داشــته باشــد
و نبایــد همچــون کارگــر فصلــی بــه آن نــگاه
شــود.
«بازســازی شبکه بهداشــت کشــور» و «توزیع
عادالنــه پزشــک» دو موضــوع دیگــری بود که
رهبــر انقــاب در خصــوص نظــام ســامت
بیــان کردند.
ایشــان بــا اشــاره بــه آثــار و دســتاوردهای
بســیار خــوب نظــام ســامت در دهــه  ۶۰و
اوایــل دهــه  ۷۰بــا تمرکــز بــر مقوله بهداشــت
و پیشــگیری ،خاطرنشــان کردند :البتــه درمان
الزم اســت امــا پیشــگیری بهتــر از آن اســت
و بایــد شــبکه بهداشــت ،بازســازی و تقویــت
شــود تــا بــا هزینــه کمتــر ،ســامت مــردم
بیشــتر تأمیــن شــود.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای ،توزیــع پزشــک
در مناطــق مختلــف را ناعادالنــه دانســتند و
افزودنــد :دربــاره مســئله کمبــود یــا کافــی
بــودن پزشــک اظهارنظــر نمیکنــم امــا توزیع
پزشــک در مناطــق مختلــف کشــور عادالنــه
نیســت کــه ایــن مســئله بایــد مــورد توجــه
قـرار بگیــرد.
رهبــر انقــاب در پایان سخنانشــان ،تــوکل به
پــروردگار قــادر یعنــی کار و تــاش در عیــن
اعتمــاد بــه وعدهی برکــت و یــاری الهــی را در
همــه امــور زندگــی و کشــور راهگشــا خواندند
و ابـراز امیــدواری کردنــد فــردای ملــت ایـران
بهتــر از امــروز آن باشــد و خداونــد ،ملــت ایران
را در همــه عرصههــای مواجهــه بــا دشــمنان
پیروز و ســربلند ســازد.

گلگهرسیرجانصدرنشینلیگبرترفوتبالکشورشد

تیــم فوتبــال گل گهــر ســیرجان در هفتــه هشــتم جام خلیج فــارس توانســت با نتیجه چهــار بر
 ،۲ســپاهان اصفهــان را در یــک بــازی پــر گل درهــم بکوبد و عنوان صدرنشــین لیــگ برتر فوتبال
کشــور را از رقیبــان خــود تصاحب کند.
بــه گـزارش ایرنــا ،دیـدار  ۲تیــم فوتبــال گل گهــر ســیرجان و ســپاهان اصفهــان از ســاعت  ۱۵و
 ۱۵دقیقــه عصــر شــنبه در ورزشــگاه ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی شــهر ســیرجان به
مصــاف هــم رفتند.ابتـدا شــاگردان امیــر قلعهنوعــی در همــان دقیقــه  ۲آغــاز بازی توســط آرمین
ســهرابیان روی پــاس امیــن پورعلی به گل رســید ،و در ادامه مهــدی تیکدری در دقیقــه  ۴۰و ۵۴
و ســعید صادقــی در دقیقــه  ۸۸روی پــاس مرتضــی تبریــزی چهــار گل برای گلگهر ســیرجان و
دانیــال اســماعیلی فــر در دقیقــه  ۵۶و  ۹۴مســابقه بـرای اصفهانــی ها گلزنــی کردند.
مهــدی تیکــدری بازیکــن کرمانــی در دقیقــه  ۲۲و آرمیــن ســهرابیان در دقیقــه  ۳۱از گلگهــر
ســیرجان و گیورکــی گولســیانی از ســپاهان اصفهــان بــا کارت زرد داور در ایــن مســابقه جریمــه
شــدند.تیم فوتبــال گل گهــر ســیرجان بــا ایــن پیــروزی  ۱۶امتیــازی شــد و بر صــدر جــدول رده
بنــدی لیــگ برتــر فوتبــال کشــور تکــه زد و ســپاهان اصفهــان نیــز بــا  ۱۶امتیــاز و تفاضــل گل
کمتــر در رده دوم جــام خلیــج فــارس قـرار گرفــت.

وقتیکفگیرفشارحداکرثیبهتهدیگمیخورد!/تحریمعلیرضوانیخربنگارصداوسیام
پارلمــان انگلیــس در اقدامــی عجیــب ،نــام علــی رضوانــی خبرنــگار جوان
رســانه ملــی را در فهرســت تحریــم خــود ق ـرار داده اســت .ایــن خبــری
بــود کــه روز پنجشــنبه  ۱۸آذر ســرتیتر خبرگزاریهــا و رســانهها شــد.
کریــس برایانــت ،از اعضــای ایــن پارلمان با طــرح اتهاماتی علیــه خبرنگار
بخــش خبــری  ۲۰:۳۰تلویزیــون برخــاف اصــول و قواعــد جهانــی آزادی
مطبوعــات ،نــام رضوانی را در فهرســت تحریم پیشــنهادی خود گذاشــته و
خواســتار ممنوعیــت ســفر و مســدود کــردن داراییهــای او در ایــن کشــور
شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه رضوانــی هیچگونــه دارایـیای در
انگلیــس نـدارد و این اقدام نمایشــی پارلمــان انگلیس ،نشــان از عصبانیت

ایــن کشــور از اقدامــات متعهدانه خبرنــگار پرتــاش خبــر  ۲۰:۳۰دارد.
رئیــس ســازمان صداوســیما نیــز در واکنش بــه این اقـدام پارلمــان انگلیس
خطــاب بــه علــی رضوانــی متنی را منتشــر کــرد .پیمــان جبلی در بخشــی
از ایــن متــن نوشــته اســت« :همــکار عزیــز علــی رضوانــی! از اینکــه جهــد
و شــجاعت رســانهای ات دولــت متکبــر انگلســتان را عصبانــی و ســرگردان
کــرده بــه تــو تبریک میگویــم .اینکه حکومتی ســلطنتی کــه خــود کارنامه
اش در قــرون گذشــته ماالمــال از نقض حقوق بشــر اســت یک خبرنــگار را
تحریــم کنــد ،یعنــی اینکــه بیــش از آنچــه تصــور میشــد بــه یــک فرتوت
سیاســی تبدیل شــده اســت».

هشدار رئیس پلیس فتای استان
کرمان مراقب تماس واتساپی
کالهبردارانباشید

رییس پلیس فتا استان کرمان گفت :باوجودهشدارهای فراوان
درخصوص کالهربداریهای تلفنی هنوز شاهدیم برخی شهروندان
براحتی فریب متاسهای تلفنی مجرمان سایربی از جمله متاس با
واتساپ را می خورند و از این طریق باعث برداشت غیرمجاز از
حساب خود میشوند.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خربی پلیس ،رسهنگ امین یادگار
نژاد با بیان اینکه متاس تلفنی از طریق واتساپ ( )watsappشگرد
دیگر مجرمان سایربی برای خالی کردن حساب بانکی افراد است
توضیح داد :مجرمان سایربی در پی متاس از طریق واتساپ با
شهروندان و اعالم اینکه شام در مسابقه رادیویی برنده فالن مبلغ
شدهاید و برای دریافت جایزه خود راهنامییهای کارشناس ما را
انجام دهید ،شهروندان را فریب میدهند.
وی افزود :کالهربداران با اعالم اینکه افراد رسشناس در استودیو
حضور دارند و با تقلید صدا و اعالم برنده شدن مخاطب ،با
ترفندهای ماهرانه افراد را به پای عابربانک می کشانند و اطالعات
همراه بانک را دریافت می کننداظهارداشت :این کالهربداران به
بهانه اینکه پیامی حاوی کد ثبت نام برای شام ارسال خواهد شد،
از شهروندان میخواهند کد ارسالی را به آنها اعالم کنند غافل از
اینکه کد ارسالی رمز پویای بانکی شهروندان است و با داشنت این
کد براحتی حساب بانکی فرد را خالی میکنند.
یادگارنژاد بیان کرد :توجه داشته باشیم در اجرای مسابقات زنده
رادیویی و تلویزیونی اولویت متاس با متقاضیانی است که ثبت
نام کرده اند و ارتباط با این افراد نیز از خطوط تلفن ثابت شهری
انجام خواهد شد.
رییس پلیس فتا استان کرمان عنوان کرد :در صورت متاسهای
مشکوک در واتساپ از جواب دادن به آنها خودداری کنید زیرا
این افراد به قدری زیرک هستند که با ترفندهای ماهرانه شام را
در دام میاندازند.
یادگار نژاد یادآور شد :این مجرمان معموال اطالعات شخصی،
هویتی و بانکی نظیر شامره کارتهای شام را از قبل جمعآوری
و ادعا دارند سامانهای در اختیار دارند که متامی اطالعات شام
را میتوانند ببینند و از این روش اعتامد افراد را جلب میکنند.
وی گفت :مجرمان سایربی ابتدا اطالعات همراه بانک را از شام
می گیرند و با روش اینکه متاس  watsappرا قطع نکنید و پای عابر
بانک بروید ،شام را ترغیب میکنندتا مبالغی که در کارتهای
دیگرتان موجود است را در یک کارت تجمیع و حتی مبالغی را
برای جلب اعتامد ،به آن حساب واریز میکنند.
رسهنگ یادگارنژاد ترصیح کرد :کالهربداران پس از وارد شدن به
همراه بانک ابتدا رمز عبور را تغییر میدهند که نتوانید به حساب
کاربری دسرتسی داشته باشید ،به این ترتیب براحتی حساب را
تخلیه میکنند و نکته دیگر اینگه این افراد معموال ساعات پایان
شب را برای کالهربداری انتخاب میکنند تا با خیال آسوده کار
خود را انجام دهند.
ط و فقط
وی افزود :مجرمان سایربی در این نوع کالهربداریها فق 
با همکاری خود مالباخته موفق میشوند پس کافیست هوشیار
باشیم و این زنجیره را قطع کنیم؛ پس اطالعات حساب بانکی
خود را در اختیار این افراد قرار ندهید تا کالهربدار در انجام عمل
مجرمانه خود ناکام مباند.

عملکردمدیریتزراعتسازمان
جهادکشاورزیاستانکرمان
در صد روز گذشته

بــه گـزارش خبرنــگار ایلنا در اســتان کرمــان ،وی افزود :کشــت
 1350هکتــار مـزارع بــذری گنــدم و  65هکتــار مـزارع بــذری
جــو نیــز از اقدامــات ایــن مدیریــت در صــد روز گذشــته بــوده
است.
مدیــر زراعــت اســتان خاطــر نشــان کــرد :کاشــت کل ـزا در
شهرســتان هــای ارزوئیــه  ،بافت  ،بردســیر و کرمان در ســطح
 600هکتــار و کاشــت گلرنــگ پاییــزه رقــم گل مهر در ســطح
 100هکتــار صــورت گرفتــه وبرداشــت مزارع پنبه شهرســتان
ارزوئیــه در ســطح  850هکتــار  ،توزیــع بــذر کلـزا ارقام هیبرید
هایــوال  50و نپتــون بــه میـزان  3600کیلــو گــرم  ،توزیــع بذر
گلرنــگ رقــم گل مهــر بــه میـزان  1800کیلوگــرم  ،اجـرای
طــرح مشــارکت ارقــام کلـزای پائیــزه در شهرســتان کرمــان و
ارزوئیــه  ،اجـرای طــرح یــاوران تولیــد در زراعت کلزا در ســطح
 10هکتــار در شهرســتان کرمــان  ،کاشــت زراعــت کاملینــا در
شهرســتان کرمــان در ســطح یــک هکتــار نیــز اقدامــات دیگر
ایــن مدیریــت بوده اســت.
وی افــزود :کاشــت  13000هکتــار ذرت دانــه ای و برداشــت
 4300هکتــار ذرت ســیلویی  ،اج ـرای پــروژه هــای الگویــی
ذرت  ،تامیــن و توزیــع  3تــن تریتیکالــه  ،تدویــن برنامه الگوی
کشــت محصــوالت علوفــه ای ،همچنیــن توزیــع بــذر منـداب
جهــت اجـرای کود ســبز همچنیــن توزیــع کــود کالت آهن ،
ســلوپتاس  ،فالویــت بین شهرســتان ها نیــز اقدامات صــد روز
گذشــته ایــن مدیریــت بوده اســت.

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان
www.sepehrbrd.ir

عدم مدیریت فضای مجازی
چهتبعاتیبرکودکاندارد؟()2

افزایشروحیهپرخاشگریوخشونت
طبــق تحقیقات انجــام شــده رفتارهــای پرخاشــگرانه
دــر میــان فرزندــان بــه صــورت غیــر معمــول از نتایج
اســتفاده از بــازی هــای رایانــه ای و فیلــم های خشــن
اســت .هــر چنــد نمــی تـوان منکــر تأثیــر منفــی این
نــوع ســرگرمی هــا دــر بــروز رفتارهای خشــن بــود ،اما
بــا توجــه بــه محتـوای غیراخالقــی کــه دــر فیلــم هــا
و بــازی هــا وجــود دــارد ،مــی تـوان ایــن عامــل را نیــز
از جملــه عوامــل مهــم ایجــاد روحیه پرخاشــگرایانه در
کودــکان و نوجوانــان قلمدــاد کرد.
تزلزلاعتمادبهنفس
یکــی از آســیب هــای مهــم فضــای مجــازی ،تزلــزل
اعتمــاد بــه نفــس و ترویــج فرهنــگ غلــط رقابــت
غیــر ســازنده اســت .طبعــا بســیاری از افــراد کــه
تـوان رقابــت دــر چنیــن فضــای ناســالمی را ندارنــد،
بــه دلیــل احســاس کمبودــی کــه دــر خــود و زندگی
خــود احســاس مــی کننــد ،دچــار انــواع بیمــاری
هــای روحــی و روانــی از جملــه اعتمــاد بــه نفــس مــی
شــوند .بـرای نمونــه از  7000مادــری کــه دــر پژوهش
«مادـران امروز» شــرکت کردنــد 42 ،درصد دــر مورد
اســتفاده از شــبکه اجتماعی پینترســت دچار استرس
مــی شــوند چ ـرا کــه نمــی تواننــد از نظــر مهــارت و
تخیــل بــا ســایر کاربـران ایــن شــبکه رقابــت کننــد.
همچنیــن طبــق پژوهشــی دیگــر ،حدــود  20درصد
از  1632فــرد بزرگســال آمریکایــی معتقدنــد که بیش
از همــه شــبکه های اجتماعــی ،فیس بوک بیشــترین
اثــر منفــی را بــر احـوال آنهــا دــارد و  20درصــد دیگر
مــی گوینــد کــه ایــن ســایت باعــث اضطـراب آنها می
شــود.
توسعهوسواسهایفکریوعملی
ایجــاد شــک و تردیــد دــر باورهــا و اعتقادــات ،کاهش
اعتمــاد و اعتقــاد نســبت بــه ســعادت اخــروی ،ایجــاد
نــگاه منفــی نســبت بــه آیندــه فردــی و اجتماعــی،
ایجــاد تــرس نســبت بــه آیندــه و ابهــام دــر موفقیــت،
زمینــه را بـرای انـواع وسـواس هــای فکــری و عملــی
فراهــم مــی آورد .فضــای مجــازی بــا رویکرد اســتعمار
اندیشــه و ترویج ســبک زندگی غربی ،بســتر مناســبی
بـرای رشــد و گســترش این نــوع تفکـرات و تعمیق آن
در اندیشــه کاربران فراهم آورده اســت .در این محیط و
بــا توجــه بــه نــوع مدیریــت آن دائمــا تــرس از آینده با
تأکیــد بــر عدــم موفقیــت ترویــج می شــود.
ســخن پایانــی آنکــه بــا توجه بــه تغییر ســبک زندگی
و تمایــل بیــش از پیــش افراد برای اســتفاده بیشــتر از
فضــای مجــازی بــه منظــور دــر امــان ماندــن افـراد به
خصــوص کودــکان و نوجوانــان از آســیب هــای متعدد
فضــای مجــازی ،نهادهــا و ســازمان هــای مســئول بــه
خصــوص شــورای عالی فضای مجــازی ،حــوزه علمیه،
وزارت آمــوزش پــرورش ،وزارت ارتباطــات ،ســازمان
تبلیغــات اســامی و ســایر نهادهــای مرتبــط وظیفــه
دارنــد برنامــه هــای کوتــاه مدــت ،میــان مدــت و دراز
مدــت بـرای مقابلــه بــا این آســیب هــا تدویــن نموده
و آنهــا را اجـرا نماینــد.
مذاکرهکنندهارشدکشورمانتاکیدکرد:

ایرانچیزیکمتراز
برجامرانمیپذیرد

مذاکــره کننــده ارشــد کشــورمان تاکیــد کــرد جمهــوری
اســامی ایـران در مذاکـرات ویــن چیــزی کمتــر از برجــام را
نمیپذیــرد.
بــه گ ـزارش گــروه بیــن الملــل خبرگ ـزاری تســنیم ،علــی
باقــری کنــی مذاکــره کننــد ارشــد کشــورمان در مصاحبــه با
پــرس تــی وی تاکیــد کــرد :مــا قطعــا بــا چیــزی کمتــر از
توافــق برجــام رضایــت نمیدهیــم و ایــن قطعــا یــک خــط
قرمــز جمهــوری اســامی ایـران خواهــد بــود.
وی افــزود :منتظــر هســتیم کــه رویکــرد جدیــد آمریــکا را در
ایــن دور از گفتوگوهــا ببینیــم و براســاس آن رویکــرد جدید
قضــاوت کنیم.
باقــری همچنیــن گفــت :در پیــش نویســی کــه حاصــل
گفتوگوهــای ویــن  6و بعــد از  6دور گفتوگــو اســت،
چنــد موضــوع اختالفــی بیــن طرفین باقــی ماند کــه نیازمند
تصمیــم گیــری در ســطح عالــی داشــت و اینهــا االن هــم
حــل نشــده روی میــز اســت.
مذاکــره کننــده ارشــد کشــورمان ادامــه داد :مــا یــک توافقــی
داریــم کــه در  1394بیــن ایـران و  5+1نهایــی شــده و آمریکا
چنــد ســال بعــد از آن خــارج شــده اســت و االن آمریــکا
میخواهــد بــه آن توافــق برگــردد.
وی تاکیــد کــرد :ایــن توافــق یــک مبنــای مشــترک بیــن
دو طــرف اســت و مــا هیــچ چیــزی را کمتــر از آن توافــق
قطعــا نخواهیــم پذیرفــت و ایــن قطعا یــک خط قرمــز برای
جمهــوری اســامی ایـران خواهــد بــود.

سال سیزدهم

شماره 509

دوشنبه بیست و دوم آذرماه 1400

10000100005588

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خرب داد:

کسبرتبهاولکشوریبیستوسومینجشنوارهجوانخوارزمیتوسطدانشآموزانکرمانی
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان
کرمــان از کســب رتبــه اول کشــوری
بیســت و ســومین جشــنواره جــوان
خوارزمــی توســط دانش آموزان اســتان
خبــر داد و افــزود :ب ـرای اولیــن بــار در
تاریــخ آمــوزش و پــرورش اســتان
کرمــان  ۹طــرح از دانــش آمــوزان
اســتان معــادل  ۳۰درصــد طــرح هــای
برگزیــده کشــور بــه عن ـوان برگزیــده
نهایــی معرفــی شــدند.
احمــد اســکندری نســب بــا اعــام این
خبــر خاطــر نشــان کــرد :طــرح دانش
آمــوز «رضــا قــادری زاده انــاری» از
شهرســتان انــار بــا موضــوع «هش ـدار
قطــع آب آبیــاری قطــره ای» رتبــه دوم
کشــوری بیســت و ســومین جشــنواره
کشــوری را کســب کــرد.
وی از کســب رتبــه دوم بیســت و
ســومین جشــنواره جــوان خوارزمــی
توســط طــرح «دکمــه نجــات
صنعتــی» از دانــش آمــوز ســیرجانی
«مائــده دهنــوی پاریــزی» خبــر داد و
افــزود :داســتان کوتــاه «خـواب عصــر»
اثــر دانــش آمــوز «نیمــا رفیعــی» از
شهرســتان جیرفت نیــز رتبــه دوم این
جشــنواره را از آن خــود کــرد.

اســکندری نســب بــا بیــان اینکــه
مجموعــه داســتان کوتــاه «پوتیــن هــا
در بــرف» اثــر دانــش آمــوز «فاطمــه
براهــام» از شهرســتان جیرفــت نیــز
رتبه ســوم کشــوری بیســت و ســومین
جشــنواره خوارزمــی را کســب کــرد ،از
کســب رتبه ســوم این جشــنواره توسط
دانــش آمــوز انــاری «پریــا خادمــی» بــا
ارائــه طــرح «محاســبه طلــوع و غــروب
خورشــید در افــق مریــخ» خبــر داد.
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان
کرمــان بــا اشــاره بــه پژوهــش دانــش
آمــوزان «آریــا و شــهریار بحرینــی» از
شهرســتان بافــت در خصــوص «نظــام
مالیاتــی منطقــه خبــر کرمــان» گفت:
ایــن پژوهــش نیــز عنـوان رتبــه ســوم
کشــوری بیســت و ســومین جشــنواره
جــوان خوارزمــی را از آن خــود کــرد.
احمــد اســکندری نســب طــرح دانــش
آمــوزان «مهــدی شــاکری و علــی
درتــاج» از شهرســتان رابــر بــا عن ـوان
«دســتگاه فــرآوری پســته کوهی(قاتــق
بنــه)» رتبــه ســوم بیســت و ســومین
جشــنواره جــوان خوارزمــی را کســب
کــرد.
وی گفــت :دانــش آمــوزان «الهه بلوچی

و رقیــه ابراهیمــی نـژاد» از شهرســتان
بــم نیــز بــا ارائــه طــرح «تهیــه گلـدان
طبیعــی زیســت تخریــب پذیــر از
الیــاف لیگنــو ســلولزی نخــل خرمــا
(  ») Aptenia cordifoliaرتبــه ســوم
جشــنواره ج ـوان خوارزمــی را کســب
کردنــد.
اســکندری نســب بــا اشــاره بــه ارائــه
طــرح «طراحــی ســازه ای مــدوالر
و موقــت ب ـرای تابلــو هــای تبلیغــات
شــهری» توســط دانش آمــوزان ناحیه
یــک کرمــان خانــم هــا «محبوبــه
عباســی و فاطمــه سیســتانی هنزافی»
گفــت :ایــن طــرح نیــز رتبــه ســوم
کشــوری بیســت و ســومین جشــنواره
جــوان خوارزمــی را کســب کــرد.
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان
کرمــان بــا بیــان اینکــه اســتان کرمان
بــا کســب  ۹عنـوان برگزیده کشــوری
(  ۳۰درصــد طــرح هــای برگزیــده
کشــور) رتبــه اول کشــور بیســت و
ســومین جشــنواره کشــوری جــوان
خوارزمــی را کســب کــرد گفــت :شــهر
ته ـران بــا کســب  ۶عن ـوان برگزیــده
کشــوری و خراســتان رضــوی بــا ۵
طــرح برگزیــده کشــوری بــه ترتیــب

را بازیچه دعوای سیاسی نکنید

ـرمقاله ...اگــر فکر کنیــم که مردــم به یــک حزب سیاســی بــی اعتماد
ـه سـ
ادامـ
شــوند بــه طــور حتــم بــه حــزب مقابــل آن هــم بیاعتمــاد میشــوند ،نبایــد هیچگاه
اختالفــات را بــه نحــوی پیــش بــرد کــه اصــل جامعه هدــف قرارگیــرد ،اینها مشــکل
کشــور مــا اســت .دعـوای سیاســی طبیعــی اســت ،اشــکالی ندــارد افـراد بــا یکدیگــر
اختــاف نظــر داشــته باشــند ،امــا اینکه برای دســتمالی قیصریــه را به آتش بکشــیم،
محــل بحث اســت.
دــر شـرایطی دولتــی شــعار خــود را امیــد برمیگزینــد و بــا همیــن شــعار و اقدامات،
امیدآفریــن میشــود ،امــا ســپس میبینیــد دــر مقطعــی همــان شــعار بــر ضــد آن
تبدیــل میشــوداما جامعــه شــناس ،روانشــناس اجتماعــی و اقتصاددان هــا باید این
را بداننــد کــه دولــت چــه کارهایــی انجام دادــه ،چه کســی را به عنـوان وزیــر انتخاب
کردــه ،چــه تیمــی انتخاب کردــه ،توانســت تــورم را تکرقمی کنــد و وقتــی فالنی را
عــزل کــرد ،چــه اتفاقاتــی افتــاد کــه تــورم آغاز شــد.
امــا مســاله برجــام بــه فرجــام برســد فقــط ایــن یــک مولفــه برجــام همــه مشــکالت
را حــل میکنــد ،ایــن ســخن درســتی نیســت  ،کســی کــه بگویــد رابطــه بــا آمریــکا
اقتصــاد را توســعه میدهد،بایــد گفــت شــما اقتصــاد نمیدانیــد ،چــون اگــر رابطــه با
آمریــکا اقتصــاد را درســت میکــرد ،نبایــد تاجیکســتان  ۳۷درصــد فقر میداشــت و
بایــد بــه رشــد اقتصادــی باالیــی میرســید ،پــس چرا مشــکل تاجیکســتان یــا یونان
کــه عضــو اتحادیــه اروپاســت ،حــل نمیشــود.
مــا بـرای ادامه مســیر نیازمند امیدآفرینــی ،امید اجتماعی ،اعتماد هســتیم .مهمترین
ی اســت که متاســفانه
زیرســاختی کــه بـرای ایــن قضیــه داریم خودمــان و حافظه مل 
پــاک میشــود.
رهبــر معظــم انقــاب در بیانیــه گام دوم ســعی کردنــد حافظــه گام اول را احیا کنند،
نــام بیانیــه گام دــوم اســت امــا  ۷۰درصــد بحثهــای آن گام اولــی اســت .کشــورهای
پیشــرفته و موفــق تــاش میکننــد حافظــه هــای تاریخــی خــود را زندــه نــگاه دارند
زی ـرا اف ـراد جامعــه بــا حافظــه قبلــی ،امیــد و ظرفیــت تغییــر میآفریننــد و ب ـرای
تغییـرات بــزرگ ارادــه میکنند
دــر بحــث امیدآفرینــی بایــد واقعیتهــا به درســتی به مردــم شناســانده شــود .ایران
دارای فرهنگ بســیار غنی اســت و همچنین ظرفیتهای بســیاری از لحاظ جمعیت،
اســتراتژیک ،سیاســی ،نظامــی و اقتصادی دارد .در حوزه فرهنگ اســامی -ایرانــی و از
جهــت اندیشــه یــک ایدئولــوژی عقلگرایانــه داریــم و به جــرأت میتـوان گفت هیچ
دینــی بــه اندــازه اســام عقلگرا نیســت .عناصــر ایثار ،شــهادت ،عدالــت محــوری و...
از جملــه مـوارد ســازنده امیــد هســتند کــه در جامعــه ایرانی دــر بزنگاههــای مختلف
تبلــور کردهانــد و ایــن مـوارد ناشــی از اعتمــاد و تعهــد اجتماعــی اســت.لذا مســئوالن
نبایــد تصمیماتــی بگیرنــد کــه امیــد مردــم بــه انهــا و روندتوســعه جامعــه کم شــود
و اعتمــاد مردــم را بــه خودشــان ونظــام را بــا دعواهای سیاســی خدشــه دار نکننــد.از
ســویی کشــورهای موفــق تــاش میکننــد حافظه هــای تاریخــی خــود را زندــه نگاه
دارنــد زیـرا افـراد جامعــه بــا حافظه قبلــی ،امیــد و ظرفیت تغییــر میآفریننــد و برای
تغییـرات بزرگ اراده میکنند .ما دوران هشــت ســال دفــاع مقدس و هجمه قدرتهای
بــزرگ را داشــتیم که بدون دســتیابی به انچه بدنبالــش بودند با ایثارگریهــای مردان
وزنــان دالور بدســت نیاوردنــد و با تحریمهــای ظالمانه بدنبال ارزوهای دســت نیافته
خودهســتند کــه اکنون بــا تکیه بر تـوان داخلــی نیروهای جـوان وبســترهای موجود
شــاهد عبــور ار ایــن بحـران خواهیــم بود

مانــور زلزلــه در مدرســه فرهیختــگان شهرســتان بردســیر بــا حضــور مســئولین
شهرســتانی ،در تاریــخ هشــتم آذر مــاه برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بردســیر ،ایــن
مانــور بــا هــدف افزایــش آگاهــی و کاهــش آســیب در هنــگام وقــوع زلزلــه و بــا
حضــور فعــال پرســنل اورژانــس  115و ســفیران دانــش آمــوزی برگ ـزار شــد.

داستانهایآموزنده

داستانجالب مرگ

رتبــه هــای دــوم و ســوم ایــن جشــنواره را
کســب کردند.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از ادــاره
اطــاع رســانی و روابــط عمومی آمــوزش و
پرورش اســتان کرمــان ،احمد اســکندری
نســب بــا اشــاره بــه معرفــی  ۳۱طــرح
بــه عنــوان برگزیدــه کشــوری بیســت
و ســومین جشــنواره جــوان خوارزمــی
گفــت ۹ :طــرح از اســتان کرمــان معادــل
 ۳۰درصــد کل طــرح هــای کشــور بــه
عنـوان برگزیدــه نهایــی معرفــی شــدند و
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان ب ـرای
پنجمیــن بار در هشــت ســال اخیــر رتبه
اول کشــوری جشــنواره خوارزمی را کسب
کــرد.

بسترهایالزمبرایتزریقدوزسومو
مسئوالن باید پیامدهای تصمیمات
خود را بپذیرند /امید و اعتماد جامعه چهارمواکسنکرونادرکشورفراهماست
دکتر محمد مخبر در این جلســه با
اشــاره بــه گزارش هــای ارائه شــده از
آمــار واکسیناســیون در کشــورهای
مختلف ،از وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشــکی خواست مستندات
علمــی و بررســی هــای انجام شــده
دــر کمیتــه هــای تخصصــی دــر
خصوص واکسیناسیون را در جلسه
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا ارائــه
دهــد تا دــر ایــن خصــوص تصمیم
گیــری شــود.
معــاون اول رییــس جمهــور
همچنیــن بــه وضعیــت موجودــی
واکســن کرونــا دــر کشــور اشــاره و
خاطرنشــان کــرد :امــروز نگرانــی و
کمبودی دــر زمینه تأمین واکســن
وجــود ندــارد و بســترهای الزم برای
تزریــق واکســن دــوز ســوم و چهارم
نیــز فراهــم اســت.
دــر این جلســه که وزرای بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی ،فرهنگ و
ارشاد اســامی و رییس دفتر رییس
جمهــور نیــز حضور داشــتند ،دکتر
عیــن الهی وزیر بهداشــت گزارشــی
از آخریــن میـزان فوتــی های ناشــی
از کرونــا و تعدــاد مبتالیــان ارائه کرد
و بــه تشــریح آخرین وضعیــت رنگ
بندی شــهرهای کشــور پرداخت.
بــر اســاس گـزارش وزیــر بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی تزریــق
واکســن دــر کشــور از  ۱۰۹میلیــون
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دــوز عبــور کرده و تاکنــون  ۸۶درصد
از جمعیت دــوز اول را دریافت کرده و
بـرای  ۷۲درصــد نیز دوز دــوم تزریق
شــده اســت.
دــر ایــن جلســه گزارشــی نیــز دــر
خصــوص واکسیناســیون فرهنگیــان
و دانــش آمــوزان ارائــه و اعــام شــد
امــکان رصــد وضعیت واکسیناســیون
دانــش آمــوزان بــه صــورت روزانــه در
مدرســه قابــل انجــام اســت.
دــر ادامــه ایــن نشســت برخــی
پیشنهادات وزارت بهداشــت و قرارگاه
عملیاتــی ســتاد ملی مبــارزه بــا کرونا
مــورد بحــث و بررســی ق ـرار گرفــت
و مقــرر شــد ایــن پیشــنهادات کــه
شــامل تصویــب برنامه یکســاله مقابله
بــا کرونــا ،کاهــش مراکــز تجمعــی
واکسیناســیون و موضــوع مقابلــه بــا
پیامدهــای اقتصادــی کرونــا بــود ،دــر
جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا
مــورد بررســی و تصمیم گیــری نهایی
ق ـرار گیــرد.

جلوگیریازرسیدنیکتنمواد
مخدربهمرکزکشوردراستانکرمان

فرماندــه انتظامــی اســتان کرمــان از کشــف بیــش از یک تــن مواد مخدــر در ۳
عملیات پلیســی و دســتگیری  ۳متهم خبر داد.
ســردار عبدالرضــا ناظــری بــا اعــام ایــن خبــر ،اظهــار کــرد :مامــوران پلیــس
مبــارزه بــا مـواد مخدــر مســتقر دــر ایســتگاه بازرســی"مرصاد" دــر ســه راهــی
"رایــن" هنــگام کنتــرل خودروهای عبوری به یک دســتگاه کامیونت مشــکوک
شــده و آن را متوقــف کردند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن خودــرو از جنــوب عــازم مرکز کشــور بــود ،تصریح
کــرد :مامــوران در بازرســی تخصصی از خودــرو توقیفی ۷۱۴ ،کیلــو و  ۵۰۰گرم
تریــاک و  ۱۴کیلــو و  ۵۰۰گــرم حشــیش را کشــف و رانندــه آن را دســتگیر
کردند.
فرماندــه انتظامــی اســتان کرمــان افــزود :همچنیــن مامــوران یــگان تــکاوری
 ۱۱۶کهنــوج نیــز هنگام کنتــرل خودروهای عبــوری در محــور "کهنوج -قلعه
گنــج" بــه یک دســتگاه پــژو  ۴۰۵مشــکوک و دســتور ایســت صادــر کردند.
ایــن مقــام پلیــس تصریــح کــرد :رانندــه خودــرو بدون توجــه به ایســت پلیس
اقدــام بــه ف ـرار کــرد کــه بــا ســرعت عمــل مامــوران و شــلیک بــه ســمت
الســتیک خودــرو متوقــف شــد ولــی رانندــه بــا اســتفاده از تاریکــی ه ـوا و
پوشــش گیاهــی منطقــه از محــل متـواری شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــاش پلیــس بـرای دســتگیری متهــم ادامــه دــارد،
خاطرنشــان کــرد :مامــوران دــر بازرســی از ایــن خودــرو  ۱۴۷کیلــو و  ۲۵۰گرم
حشــیش را کشــف کردند.
ســردار ناظــری همچنیــن از کشــف  ۲۹۳کیلو تریاک در عملیــات پلیس بافت
خبــر دــاد و گفت :مامــوران پلیس بافت در محــور بافت – کرمان به  ۲دســتگاه
خودرو مشــکوک و دســتور توقف آنهــا را صادر کردند.
وی افــزود :رانندــگان خودروهــا بــا بــی توجهــی بــه فرمــان پلیــس ،از محــل
متـواری شــدند کــه بــا واکنــش به موقع پلیس و شــلیک به ســمت الســتیک
هــا ،خودروهــا متوقــف و در بازرســی از آنهــا  ۲۹۳کیلو تریاک کشــف و  ۲متهم
دســتگیر شد.

میگوینــد کــه دو ب ـرادر بودنــد پــس از مــرگ پــدر یکــی
جــای پــدر به زرگــری نشســته دیگری تــا از وسوســه نفس
شــیطانی بــه دور مانــد از مــردم کنــاره گرفتــه و غــار نشــین
گردیــد .روزی قافلــه اي از جلــو غار گذشــته و چون به شــهر
بـرادر میرفتنــد ،بـرادر غارنشــین غربالــی پــر از آب کــرده به
قافلــه ســاالر میدهــد تا در شــهر بــه بـرادرش برســاند.
منظــورش ایــن بــود کــه از ریاضــت و دوری از خالیــق بــه
ایــن مقــام رســیده کــه غربــال ســوراخ ســوراخ را پــر از آب
مــی توانــد کــرد بــی آنکــه بریــزد.
چــون قافلــه ســاالر بــه شــهر و بــازار محــل کســب بـرادر
مــی رســد و امانتــی را میدهــد ،ب ـرادر ان را نــخ بســته و از
ســقف دکان آویـزان میکنــد ودر عوض گلوله آتشــی از کوره
در آورده میــان پنبــه گذاشــته و بــه قافله ســاالر میدهــد تا ان
را در جـواب بــه بـرادرش بدهــد.
چــون بـرادر غــار نشــین بـرادر کاســب خــودرا کمتــر از خود
نمیبینــد عزم دیـدارش کــرده و بــه شــهر و دکان وی میرود.
در گوشــه دکان چشــم بــه بـرادر داشــت و دیــد کــه بـرادر
زرگــرش بازوبنــدی از طــا را روی بــازوی برهنــه زنــی
امتحــان میکنــد ،دیــدن ایــن منظــره همــان و دگرگــون
شــدن حالــت نفســانی همــان ودر همیــن لحظــه آبــی کــه
در غربــال بــود از ســوراخ غربــال رد شــده و از ســقف دکان
بــه زمیــن میریزد.چــون زرگــر ایــن را میبینــد می گویــد:اي
بـرادر اگــر بــه دکان نشســتی و هنــگام کســب و کار و دیدن
زنــان و لمــس آنــان آب از غربالــت نریخــت زاهــد میباشــی،
وگرنــه دور از اجتمــاع و عــدم معــرض همه ی زاهد هســتند
داستانمالنصرالدین
یــک روز مــا نصــر الدیــن برای تعمیــر بام خانــه خــود وادار
شــد ،مصالــح ســاختمانی را بر پشــت االغ بگـذارد و به باالی
پشــتبام ببــرد .االغ هــم بــه ســختی از پلــه هــا بــاال رفــت
.مــا مصالــح ســاختمانی را از دوش االغ برداشــت و ســپس
االغ را بــه طــرف پاییــن هدایــت کــرد.
یدانســت کــه خــر از پلــه بــاال م ـیرود ،ولــی بــه
مــا نم 
هیــچ عنـوان از پلــه پاییــن نمیآیــد .هــر کاری کــرد االغ از
پلــه پاییــن نیآمــد .مــا االغ را رهــا کــرد و بــه خانــه آمد که
اســتراحت کنــد .در همیــن موقع دیــد االغ دارد روی پشــتبام
بــاال و پاییــن مــی پــرد .وقتــی کــه دوباره بــه پشــتبام رفت،
میخواســت االغ را آرام کنــد کــه دیــد االغ بــه هیــچ عنـوان
آرام نمیشــود .برگشــت.
بعــد از مدتــی متوجــه شــد کــه ســقف اتــاق خـراب شــده و
پاهــای االغ از ســقف چوبــی آویزان شــده ،و سـرانجام االغ از
ســقف بــه زمیــن افتــاد و مرد!مــا نصــر الدین با خــود گفت
نفریــن بــر مــن کــه نمیدانســتم اگــر خــر بــه جایــگاه رفیع
و باالیــی برســد هــم آنجــا را خـراب میکنــد و هــم خــودش
را از بیــن میبــرد .مراقــب باشــید بــه هــر االغــى جایگاهــى
باالتــر از شــأن او ندهیــد !
بازدیدازبیمارستانروانی
ن دکتــر
بــه هنــگام بازدیــد از یــک بیمارســتان روانــى ،از روا 
پرســیدم :شــما چطــور میفهمیــد کــه یــک بیمــار روانــى به
بســترى شــدن در بیمارســتان نیــاز دارد یــا نــه؟ رواندکتــر
گفــت :مــا وان حمــام را پــر از آب مــی کنیــم و یــک قاشــق
چــای خــورى ،یــک فنجــان و یــک ســطل جلــوى بیمــار
مــی گذاریــم و از او مــی خواهیــم کــه وان را خالــى کنــد.
مــن گفتــم  :آهان ،فهمیــدم .آدم عادى باید ســطل را بــردارد
چــون بــزرگ تــر اســت .رواندکتــر گفــت :نــه! آدم عــادى
درپــوش زیــر آب وان را برمیـدارد .حاال شــما هم می خواهید
تختتــان کنار پنجــره باشــد؟نتیجه  -1:راه حل همیشــه در
ي پیشــنهادی نیســت.
گزینــه ها 
 -2در حــل مشــکل ودر هنــگام تصمیــم گیــری هدفمــان
یادمــان نــرود  .در حکایــت فوق هــدف خالی کــردن آب وان
اســت نــه اســتفاده از ابزار پیشــنهادی
 -3راه حــل همیشــه جلــوی چشــم نیســت .مغــز مــا یــک
دینــام هـزار ولتــی اســت کــه متاســفانه اکثرمــان بیــش از
یــک المــپ از ان اســتفاده نمیکنیــم.
ـن وزنه
ـه  :باالتریـ
ـم بـ
ـده عالـ
ـخ آموزنـ
پاسـ
چنــد کیلو اســت؟
ازعالمــی ..پرســیدند..باالترین وزنــه چنــد کیلــو اســت.که یه
نفــر بزنــه وبهــش بگــن پهلوان؟…عالــم در جـواب گفتــن
باالتریــن وزنــه یــه پتــوی نیــم یــا ۱کیلویــی اســت.که یــه
نفــر بتوانــد هنــگام نمازصبــح از روی خــود بلنــد کند.هرکی
بتونــه اون وزنــه رو بلنــد کنــد .بایــد بهــش گفــت پهلـوان.
پادشاه و قصر بی عیب و نقص
پادشــاهی قصــری زرنــگار بنــا کــرد و ســپس حکیمــان و
ندیمــان را فـرا خوانــد و گفــت :آیــا در ایــن بنــا عیبــی مــی
بینید؟همــگان زبــان بــه تحســین گشــودند و از بــی عیــب
بــودن آن کاخ گفتنــد ،تــا این کــه زاهدی برخاســت و گفت:
قصــر نیکویــی اســت امــا حیــف کــه رخنــه ای در آن دیــده
مــی شــود کــه اگــر ایــن رخنــه نبــود ایــن کاخ بــا قصــر
فــردوس برابــر بود.شــاه گفــت :کـدام رخنــه ،مــن رخنــه ای
نمــی بینــم .گفــت :آن رخنــه را فقــط عزرائیــل مــی بینــد و
ایــن رخنــه بـرای عبــور او و گرفتن جان شــما ســاخته شــده
اســت.گرچه ایــن قصــر اســت
داستانکارگروفروشندهدارو

وارﺩ ﺩ ﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩ ﻡ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪﺍﻡ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﻫﻨﺪ.
ﻓﺮﺩ ﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪﺍﯼ ﺳﺎﺩ ﻩ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﮐﺮﻡ ﺿﺪ
ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩ ﺍﺭﯾﻦ؟ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺁﻣﯿﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﮐﺮﻡ ﺿﺪ
ﺳﯿﻤﺎﻥ؟ ﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﺩ ﺍﺭﯾﻢ.ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺗﯿﺮ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺁﺟﺮ ﻫﻢ د ﺍﺭﻡ ﺣﺎﻻ
ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺸﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽ؟ﺍﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺧﺎﺭﺟﯿﺶ ﮔﺮﻭﻧﻪ
ﻫﺎ.ﻣﺮﺩ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺩ ﻭﺧﺖ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ:ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﺷﺪﻡ ﺩﺳﺘﺎﻡ
ﺯﺑﺮ ﺷﺪﻩ ،ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺧﺘﺮﻣﻮ ﻧﺎﺯ ﮐﻨﻢ…ﺍﮔﻪ ﺧﺎﺭﺟﯿﺶ
ﺑﻬﺘﺮﻩ ،ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺪﻩ.ﻣﺘﺼﺪﯼ ﺩ ﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎنــش ﯾﺦ
ﺯﺩ…ﭼﻪ ﺣﻘﯿﺮ ﻭ ﻛﻮﭼﮏ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﮐﺴﯽ ﻛﻪ ﺑــــﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻐــــﺮﻭﺭ
ﺍﺳﺖ!ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻧﻤﯽﺩ ﺍﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺷﻄﺮﻧﺞ ،ﺷﺎﻩ ﻭ ﺳـﺮﺑﺎﺯ ﻫـﻤﻪ
ﺩ ﺭ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.جایــگاه شــاه و گــد ا ،د ارا و نــد
ار قبر اســـت…تقواست کـــه سرنوشت ساز اســـت… برای
رســیدن بـــه “کبریــا” بایــد نــه کبر د اشــت نــه ریــا !!!

صفحه آرایی  :سپهر بردسیر ()09134423926
گستره ی توزیع استان کرمان

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان ـ تحلیلی خبری
صاحب امتیاز  ،مدیر مسئول  :محمد رضا شجاعی باغینی
آدرس  :بردسیرـ خیابان امام(ره) ـ ساختمان خطیبی  -طبقه اول  -جنب دفتر ازدواج
تلفن  09133414471 ، 034-33521188 :فاکس 034-33528860 :
جانشین مدیر مسئول و سردبیر  :عمید شجاعی باغینی
پیامکهایشما

 10000100005588شماره ارسال پیامک

*باســام چـرا اراضــی تخصیــص داده شــده در
بردســیر بــه بعضــی طــرح هــا و پــروژه هــا کــه
ســالها بــا اســتفاده مانــده وطــرح هــا اجرایــی
نشــده بــه اراضــی ملــی مســترد نمیگــردد
9162----90
*ســام بعــد از شــهادت ســردار دلهــا اولیــن
مســئولی کــه بــه کرمــان امدوبــه زیــارت قبــر
شهیدســلیمانی نرفــت وزیرکشــور بــود چــون
بســیاری از مقامــات انحصــارا برای زیارت شــهید
بــه کرمــان مــی امدنــد و درحاشــیه کارهایــی
را انجــام مــی دادنــد و دیدارهــای مردمــی هــم
9133----71
داشتند
* چـرا بــا وجــود مخالفــت گســترده دلســوزان
انقــاب علــی زینیونــد در اســتان کرمــان،
پایتخــت مقاومــت باقی ماند؟انتظــار مردم تغییر
درســاختار مدیریتــی اســتان با گذشــت هشــت
ســال اســت  .چرا تعـدادی از نماینــدگان از ابقای
ان راضــی بودنــد اینهــا همــه نیــاز بــه واکاوی و
جریــان شناســی امورحاکــم بــر اســتان دارد
35----9134
*باســام چنــد ماهــی از تعییــن ضــرب االجــل
رئیــس دادگســتری کرمــان نســبت بــه کارخانه
قندبردســیر میگــذرد هنــوز خبــری از راه انـداز
ی و تغیی ـرات دیگــری نیســت اگــر راه ان ـدازی
میشــد نقــش زیــادی در رفــع بیــکاری داشــت
9169----03

*خســته نباشــید بــه تیــم پرتــاش و کارکنــان
زحمــت کــش شــهرداری و خــدا قــوت شــهردار
محتــرم بابــت اصــاح تقاطع محله جوشــور قــدردان
زحمــات شــما هســتیم9386----35
*باســام چرابــا وجــود آب کافــی درمنطقــه
وبخــش گلــزار بردســیر خیلــی از روســتاهای آن
بخــش مشــکل آب شــرب وکشــاورزی دارنــد
مثــل چارطــاق  ،چنزوئیــه وده مرتضــی و...
9136----10
*ســام دولــت اســامی بایــد توســط کســانی
تشــکیل شــود کــه مؤمــن بــه آرمانهــا و اه ـداف
انقــاب اســامی باشــند و بــر ایــن مبنــا اســت
کــه دولــت اســامی شــکل میگیــرد و در ایــن
راســتا رابطــهای متقابــل بیــن مردمســاالری
دینــی و دولــت اســامی برقــرار میشــود،اما...
9033----67
*موفقیــت دولــت در 100روز اول ومهــار کرونــا
و تزریــق واکســن ،زنــگ امیدیســت بــرای رفــع
مشــکالت دیگر از قبیل وضعیت معیشــت  ،اشــتغال
9385----95
و گرانــی بــازارو...
*باســام بــا موج ویــروس کرونا دراروپا و کشــورها ی
غربــی دیدیــد که همه جهــت خرید مایحتــاج حتی
بـرای دســتمال کاغذی هجــوم اوردند به فروشــگاهها
،و خریــد دارو  ،امــا بــا شــدت گرفتــن درایــران
نــه مــردم هجــوم اوردنــد ب ـرای خریــد مایحتــاج و
دارو،بلکــه اقــام دارویــی و وســایل بهداشــتی کــه
کمبودبــود بخاطــر تحریــم  ،دانشــمندانمان تولیــد
کردنــد وحــاال صــادرات هــم دارنــد کمی بیاندیشــید
اگــر یکــی ازکشــور پیشــرفت اروپایــی 40ســال نــه
یکســال تحریم شــوند چه فاجعــه ا ی بوجــود میاید
مثــل کمبــود بنزیــن درفرانســه !
9136----42

اشعاروالدت
حضرت زینب (س)
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ایمیل Email : sepehrbrd@yahoo.com :
لیتوگرافی و چاپ  :طاها

پایگاه اینترنتی www.sepehrbrd.ir :

رئیسجمهوردرنشستبانخبگان،علماواقشارمختلفمردملرستان:

توسعهیافتگیدرکشوربایدتحتالشعاععدالتباشد/نباید
ازبانیانوضعموجوددرادارهکشوراستفادهشود

رئیــس جمهور توســعه یافتگــی در کشــور را تحت
الشــعاع عدالــت برشــمرد و گفــت :یــک عــده
میخواهنــد بــا طغیــان ،زیادهخواهــی ،ســلطه
ی و تفرعــن بــه عالــم و مــردم ظلــم کننــد.
طلب ـ 
آیــت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در ادامــه برنامههای
ســفر بــه اســتان لرســتان در نشســت با نخبــگان،
علمــا ،خانـواده شــهدا و اقشــار مختلــف مــردم بــا
اشــاره بــه میالد حضــرت زینــب (ســام اهلل علیها)
گفــت :ب ـرای مــن بســیار دلنشــین بــود کــه در
اجتماعــات مــردم لرســتان حضــور پیـدا کنــم امــا
شـرایط کرونایــی اینگونــه ایجــاب کرد کــه در یک
مجلــس محــدودی خدمــت عزیـزان باشــیم.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای مــردم
لرســتان گفــت :مردم متدیــن ،مخلــص ،والیتمدار،
مقاوم اســتان لرســتان درهشت ســال دفاع مقدس
پشــتوانه عظیمــی بـرای جبهــه و جنــگ بودند.
آیــت اهلل رئیســی افــزود :گـواه بــر صداقــت مــردم
لرســتان ۶ه ـزار و  ۳۰۰شــهید ،جانبــازان ،آزادگان
و ایثارگرانــی اســت کــه ایــن اســتان هم ـواره بــه
عن ـوان ســند افتخــار در خــود جــای داده اســت.
ایــن اصطــاح همــگان اســت کــه وقتــی کســی
میگویــد میخواهــم لــری حــرف بزنــم یعنــی بــا
صداقــت ،میخواهــم آنچــه در دل دارم بیــان کنم .
رئیــس جمهــور در مــورد افتخــارات ایــن اســتان
بیــان داشــت :بزرگانــی چــون مرحــوم آیــت اهلل
العظمــی بروجــردی ،آقــای کمالونــد ،مرحــوم
آیـتاهلل حــاج ســید حســن طاهــری خرمآبــادی و
اندیشــمندان ایــن خطــه مثــل مرحوم دکتر ســید
جعفــر شــهیدی ،دکتــر عبدالحســین زریــن کوب
وخانـواده شــهدا از مفاخــر ایــن اســتان هســتند.
آیــت اهلل رئیســی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای
فـراوان اســتان لرســتان ماننــد خــاک حاصلخیــز،
معــادن ارزشــمند ،کشــاورزی و فضــای کشــت
بســیار خــوب و نیــروی انســانی توانمنــد ،گفــت:
زمینههــای بســیاری بـرای کار و تــاش در اســتان

لرســتان وجــود دارد کــه بایــد از ایــن موهبتهــای
الهــی بهرهبــرداری کنیــم .بایــد یــک بازنگاهــی در نــوع
بهرهبــرداری از امکانــات اســتان شــود و در ایــن زمینــه
هــم فرهیختــگان و هــم اهل نظــر اســتان کمک کنند
تــا ایــن بازنــگاه باعــث یــک تحــول شــود.
رئیــس جمهــور بــا تاکید بــر اینکه تحــول در اســتفاده
بهینــه از ظرفیت های اســتان باید شــناختی ،فرآیندی
و نهــادی باشــند ،اظهــار داشــت :امــکان رشــد وضعیت
فعلی اســتان بــه دلیــل زیرســاختها وجــود دارد.
آیــت اهلل رئیســی وجــود آســیب هــای اجتماعــی را در
اســتان لرســتان رنــج آور دانســت و گفــت :بــا تحــول،
امــکان از بیــن رفتــن آســیب هــای اجتماعــی وجــود
دارد .همــه دلســوزان ،مــردم و نهادهــا بــا کمــک بــه
دولــت هــدف مشــترک تحــول را دنبــال کنند.ایــن
تحــول نیازمنــد اراده جــدی اســت.
رئیــس جمهــور مدیریــت آب را مهــم برشــمرد و گفت:
بــا مدیریــت صحیــح آب؛ منابــع آبی شــرب ،صنعتی و
کشــاورزی تامیــن خواهــد شــد .بــا توجــه بــه اقدامــات
کارشناســی کــه انجــام شــده اســت احــداث ســد
معشــوره را آغــاز کنیــد زیـرا نبایــد آب هــدر رود و بــه
ســیل تبدیــل شــود.
آیــت اهلل رئیســی در مــورد اهمیــت توجــه بــه صنعــت
ســنگ در لرســتان گفــت :در زمینــه ایــن صنعــت باید
یــک پژوهشــکده خــاص داشــته باشــیم تــا از خــام
فروشــی جلوگیــری شــود.
رئیــس جمهــور افــزود :نمــی شــود از یــک طــرف
بیــکاری داشــته باشــیم از طــرف دیگــر صنایع تعطیل
یــا نیمهتعطیــل باشــد .اولویــت مــا در اســتان لرســتان
راه انـدازی صنایــع نیمــه تعطیــل و تعطیل اســت .این
اســتان زمینــه خوبــی هــم در گردشــگری دارد و در این
صنعــت بایــد ســرمایه گـذاری شــود.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه توســعه کشــاورزی و
کشــت گلخانـهای ،گفــت :کشــت گلخانــه ای موجــب
کاهــش مصــرف آب را در کشــاورزی مــی شــود.
دکتــر رئیســی خاطر نشــان کرد :مشــکل نبــود صنایع

شهیدمعظممنصورنگارستانی

تبدیلــی تنهــا بـرای اســتان لرســتان نیســت و در اکثــر
اســتانهای کشــور بایــد صنایــع تبدیلــی ایجاد شــود .در
ایــن زمینــه اقدامــات خوبــی در دولــت شــده اســت.
آیــت اهلل رئیســی بــا تاکیــد بــر توجــه بــه کارآمــدی در
انتخــاب مدیــران کشــور ،گفــت :نســبت بــه مدیــران
معتقدیــم کــه هر کــس کــه کارآمــدی دارد از او اســتفاده
شــود کارآمــدی ،دلدادگــی به انقــاب و نظــام امر مهمی
اســت امــا از کســانی کــه بانیــان وضــع موجــود هســتند
نباید اســتفاده شــود.
رئیــس جمهــور توســعه یافتگــی در کشــور را زیــر ســایه
عدالت دانســت و بیان داشــت :ما نیازمند توســعهیافتگی
در کشــور هســتیم اما این توســعه یافتگی باید در پرتو و
تحتالشــعاع اجـرای عدالــت باشــد واال در عالــم خیلی از
نقــاط توســعه یافتــه اســت امــا از عدالــت در آنهــا خبری
نیست .
دکتــر رئیســی تاکیــد کرد :مســاله عدالــت بـرای ما مهم
اســت .محــور اقدامــات دولــت بــر عدالــت اســتوار اســت.
هاضمــه نظــام اســامی هیچ گونــه فقر ،فســاد و تبعیض
را نمیپذیــرد و بــا آن ســازگاری ن ـدارد .نظــام عالــم بــر
عدالــت اســتوار اســت .یــک عــده میخواهنــد بــا طغیان،
ی و تفرعــن بــه عالــم و مــردم
زیادهخواهـی ،ســلطه طلبـ 
ظلــم کنند.

آیتاللهرییسیدرگردهامی یسفراوروسایمنایندگیهایجمهوریاسالمیایراندرکشورهایهمسایه:

طرفمقابلمصممبهرفعتحریمباشد،توافقخوبیصورتمیگیرد

رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه جمهوری اســامی
عزتمندانــه در مذاکــرات حضــور یافته اســت ،گفت:
اگــر طــرف مقابــل مصمــم بــه رفــع تحریمهــا
باشــد ،توافــق خوبــی صــورت میگیــرد و مــا حتمــا
بــه دنبــال ایــن توافــق هســتیم.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا؛ آیــت اهلل
ی ســفرا و
«ســیدابراهیم رییســی» در گردهمایــ 
روســای نمایندگیهــای جمهــوری اســامی ایــران
در کشــورهای همســای ه اظهــار کــرد :ســند بســیار
واقــع بینانــهای کــه شــرایط را ترســیم کــرده و
راهبردهایــی برای آینــده دارد؛ بیانیه گام دوم اســت.
وی اضافــه کــرد :بــا دقــت در ایــن بیانیــه بــه خوبی
ترســیم شــده اســت کــه وضــع ایــران فعــا در
کجاســت و چگونــه میتــوان بــه شــرایطی دســت
یافــت کــه در شــان مــردم ایــران و تراز ملــت انقالب
اســامی اســت .بــا تدبــر در ایــن بیانیــه میتــوان
دریافــت کــه کشــور بایــد بــه کــدام ســمت حرکت
کنــد تــا عقــب ماندگیهــا جبــران شــود.
رییــس دولــت ســیزدهم بــا تاکیــد بــر لــزوم اجرای
کار تحولــی در کشــور گفــت :نظــام بروکراســی
پیچیــده کارهــا را کنــد میکنــد ،موجــب آزار
شــده اســت و اجــازه کار بــه موقــع و نتیجــه بخــش
را نمیدهــد؛ یکــی از بخشهایــی کــه میتوانــد
رونــد اصــاح را آغــاز کنــد ،وزارت خارجــه خواهــد
بــود.
وی یادآورشــد :بایــد بــه هرشــکل ممکــن کار انجام

شــود و تنها بســنده کــردن بــه نامــه و پیــرو و  ...نمیتواند
کافــی باشــد و پاســخ واقعــی ایــن اســت کــه کار و طــرح
بایــد مجدانــه پیگیــری شــده و اتفــاق بیافتد .بایــد تحولی
در نحــوه و فراینــد درخواسـتها و انجــام کار اتفــاق افتــد.
رییــس جمهــور اضافــه کــرد :مــا نیازمنــد آن هســتیم
کــه در ورود بــه گام دوم انقــاب ،تحولــی را در کشــور
شــاهد باشــیم .کارهــای خوبــی در حوزههــای اقتصــادی،
اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســت داخلــی و خارجــی انجام
شــده اســت کــه از همــه آنهایــی که ایفــای نقــش کردند،
بایــد تشــکر کــرد .امــا اگــر مقــداری از تابلویی کــه در این
چهل ســال ترســیم کردیــم ،فاصلــه بگیریــم و ببینیم که
چگونــه در ایــن مــدت عمــل شــده اســت مــی توانیــم بــه
بعضــی از کاســتیها و عقــب ماندگیهــا برســیم کــه مــی
توانســت نباشد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه مــا حتمــا نیازمند تحول هســتیم
گفــت :بــرای رســیدن بــه وضــع مطلوب بایــد بــا گامهایی
بلنــد فاصلــه وضعیــت موجــود و مطلــوب را کمتــر کنیــم
تــا بــه نقطه هــدف برســیم.
آیــت اهلل رییســی بــا تشــریح ســه محــور اساســی تحــول
توضیح داد :نخســتین محور تحول شــناختی اســت یعنی
رویکردهــا بایــد تغییــر کند .اگــر نگاههــا و رویکردها تغییر
نکنــد ،اتفاقــی نخواهــد افتاد.
رییــس دولــت ســیزدهم دومیــن تحــول را تحــول در
فرایندهــا عنــوان کــرد و بــا بیــان اینکــه فرایندهــای نظام
اداری مشــکالت بســیاری را ایجــاد کــرده اســت ،گفــت:
اگــر تحــول در فرآیندهــا رخ ندهــد ،اتفاقــی نخواهــد افتاد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت:

دخترانامروزعلموهوشمندیرادرکنارهمدارند
معــاون امــور زنــان و خانـواده رییــس جمهوری
گفــت :دخت ـران امــروز علــم و هوشــمندی را
باهــم جمــع کردنــد و بـرای رســیدن بــه تمدن
ایرانــی اســامی تــاش مــی کننــد.
بــه گ ـزارش خبرنــگار گــروه علــم و آمــوزش
ایرنــا ،انیســه خزعلی در مراســم تقدیــر از دانش
آمــوزان دختــر پژوهشــگر بــه مناســبت هفتــه
پژوهــش افــزود :پژوهشــگران ب ـرای دیگ ـران
میاندیشــند و بـرای جامعــه تــاش میکننــد.
وی ادامــه داد :ایــن دختــران پــر از توانمنــدی
و ثــروت هســتند و بایــد ایــن ظرفیــت هــا بــه
کمــال و منصه ظهور برســد .انســان اســتعدادها
را بایــد در خــود رشــد دهــد و بــه ســمت کمــال
مطلــق و رســیدن بــه حقیقــت الهــی حرکــت
کند .
معــاون امــور زنــان و خانـواده رییــس جمهوری
عن ـوان کــرد :انســان بایــد در وهلــه اول خــود
را بشناســد ،در واقــع شــناختی از ســرمایه هــای
وجــودی خــود بدســت آورد تــا بتوانــد در نهایت
ت و اســتعداد
چگونگــی بهرهمنــدی از مهــار 
خــود را دریابــد.
خزعلــی خاطرنشــان کــرد :بـرای شــکرگزاری
نعمتهــای خداونــد بایــد ابتـدا شــکر نعمــت را
بــه جا آورد ،ســپس نعمــت را در مســیر صحیح
بــکار گیــرد و در نهایــت دیگ ـران را بــر خــود

مقــدم دارد.
وی یــادآور شــد :زکات علــم و انتشــار علــم
اهمیــت بســیاری دارد ،بنابرایــن بایــد جامعــه را
از ثــروت خــود بهــره منــد کــرد .خداونــد مــی
فرمایــد با علــم ،توانایــی ،اســتعداد و ثــروت باید
جامعــه پیرامونــی خــود را هــم بهرهمنــد کنید و
ایمــان و انســانیت خــود را بــا بــه فکــر دیگـران
بــودن نشــان دهیــد.
مراســم تقدیــر از دانش آموزان دختر پژوهشــگر
به مناســبت هفته پژوهــش امروز در ســاختمان
شــهید رجایــی وزارت آمــوزش و پــرورش برگزار
شد .
بــه گـزارش ایرنــا ،هفتــه پژوهــش و فنــاوری از
 ۲۰تــا  ۲۵آذر مــاه بــا شــعار "پژوهش و فنــاوری؛
پشــتیبان تولیــد" برگزار می شــود.

بزرگانآسمانیشهرمن

رییــس جمهــور خطــاب بــه ســفرای حاضــر در
نشســت تاکیــد کــرد :بــا بســنده کــردن پیگیــری
بــه بخــش اداری کار بــه جایــی نمیرســد.
آیــت اهلل رییســی در بخــش دیگــری از ســخنانش
اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه ظرفیــت موجــود در
کشــور میتــوان تبــادالت بــا همســایگان را
افزایــش داد کــه ســهم وزارت خارجــه در ایــن
زمینــه بســیار مــورد توجــه اســت .سیاســت
همســایگی و ارتبــاط بــا همســایگان در جهــت
مقابلــه و خنثــی ســازی تحریــم هــا ،حرکــت
راهبــری و اســتراتژیک و نــه تاکتیکــی بــرای
جمهــوری اســامی اســت کــه بــا توجــه بــه
شــناخت آقــای صفــری معــاون اقتصــادی وزیــر
امورخارجــه و همراهــی و همــکاری ســفرا ایــن
اســتراتژی بــا قــوت پیــش خواهــد رفــت.

غزل شماره - ۱۲۱ :یاد شهیار

کار گل زار شود گر تو به گلزار آئی
نرخ یوسف شکند چون تو به بازار آئی
ماه در ابر رود چون تو برآئی لب بام
گل کم از خار شود چون تو به گلزار آئی
شانه زد زلف جوانان چمن باد بهار
تا تو پیرانه سر ای دل به سر کار آئی
ای بت لشگری ای شاه من و ماه سپاه
سپر انداخته ام هرچه به پیکار آئی
روز روشن به خود از عشق تو کردم شب تار
به امیدی که توام شمع شب تار آئی
چشم دارم که تو با نرگس خواب آلوده
در دل شب به سراغ من بیدار آئی
مرده ها زنده کنی گر به صلیب سر زلف
عیسی من به دم مسجد سردار آئی
عمری از جان بپرستم شب بیماری را
گر تو یک شب به پرستاری بیمار آئی
ای که اندیشه ات از حال گرفتاران نیست
باری اندیشه از آن کن که گرفتار آئی
با چنین دلکشی ای خاطره یار قدیم
حیفم آید که تو در خاطر اغیار آئی
الله از خاک جوانان بدرآمد که تو هم
شهریارا به سر تربت شهیار آیی

شــهید منصــور نگارســتانی نــام پــدر :محمــد  ،متولــد ، 39/۱/13 :تحصیــات:
ســوم دبیرســتان ومجرد،شــغل :درجــه دار نیــروی دریایی(نــاو ســروان تــکاور
دریایــی) تاریــخ شــهادت 59/۷/14 :ومحــل شــهادت :خرمشــهر،مزار :گل ـزار
شــهدای شــهر نــگار
زندگینامه:
شــهید منصــور نگارســتانی در شــهر نــگار در خانـواده ای زحمتکــش بــه دنیــا
آمــد .دوران ابتدائــی را در شــهر نــگار گذرانــد و بـرای ادامــه تحصیل بــه کرمان
رفــت .ســال هــا در کرمــان بــا کارگــری و بنایــی ،مخــارج تحصیــل و زندگــی
خــود را تأمیــن مــی کــرد.
عالقــه ای خــاص بــه ورزش داشــت بــه گونــه ای کــه یکــی از ده ورزشــکار
شــهید اســتان کرمــان محســوب مــی شــود کــه در رشــته هــای مختلــف
ورزشــی مثــل فوتبــال ،کشــتی و  ...بــه مقام هــای برتر اســتانی و کشــوری نیز
دســت پیـدا کــرده اســت.
ســال  ۵۶بــا قبولــی در آزمــون اســتخدامی نیــروی دریایــی ،وارد ارتــش مــی
شــود و مــدت  ۳ســال در منجیــل خدمــت مــی کنــد.
در شــهریور  ۵۹بــا شــنیدن خبــر جنــگ عـراق علیــه ایـران ،از پایــگاه نیــروی
دریایــی بــه جنــوب اعـزام مــی شــود و بعــد از نبــردی دالورانــه در خرمشــهر،
در حملــه هوایــی دشــمن بــه شــهادت مــی رســد؛ و بــه عنـوان اولیــن شــهید
اســتان و نیــروی دریایــی ،بـرای اولیــن بــار در کرمــان و نــگار ،روی دســتان قدر
شــناس مــردم تشــییع شــده و بــه خــاک ســپرده مــی شــود.
تــو بــازی بــا یکــی از بچــه ها درگیــری لفظــی پیدا کــرده بــود .خانـواده طرف
مقابــل بــا چــوب و  ...اومــدن در خونــه مــا .منصــور گفــت :همــه شــما اومدیــن
منــو بزنیــد ،یکــی از شــما هــم بـرا زدن مــن کافیــه! بعد هــم معــذرت خواهی
کــرد ،گفــت :ببینیــد ما آشــتی کردیــم ،فــردا که تــو کوچه خیابــون همدیگه
رو دیدیــم دیگــه کدورتی نباشــه  ...راوی :مهدی نگارســتانی(برادر شــهید)
اوســتاش تعریــف مــی کــرد :بــه انـدازه ۲تــا کارگــر بـرام کار میکــرد .در کنــار
مالتــی کــه آمــاده مــی کــرد ،ده تــا فرغــون آجر هــم میــاورد .می گفت :اوســتا
اگــه ایــن کار رو هــم بـرات انجــام بــدم چقــدر میــدی؟ میشــد از صبــح تا عصر
کار مــی کــرد ،دوبــاره از عصــر تــا پاســی از شــب هــم ادامــه مــی داد ...
تــو مدتــی کــه کرمــان بــود دستشــو جلــو کســی حتــی پــدر و مــادرم دراز
نکــرد ...
بعــد شــهادت منصــور ،دوســتش تعریــف می کــرد :پول تــو جیبــی و مخارجم
رو منصــور تأمیــن مــی کــرد .چــون مــن توانایــی کارکــردن نداشــتم ،اوســتا
بیرونــم کــرد .منصــور گفــت :اشــکال نـداره ،تو بــرو خونــه ،غذایی درســت کن،
راوی :مهــدی نگارســتانی(برادر شــهید)
مــن کار مــی کنــم ...
تــکاور نیــروی دریایــی بود.وقتــی مرخصــی مــی آمــد بــه تــک تــک اقوام ســر
مــی زد و در حــد توانــش بهشــون رســیدگی و کمــک مــی کــرد.
خالــه تعریــف مــی کــرد :مدتــی کــه خونه مــا کرمــان زندگــی می کــرد ،صبح
هــا بعــد نمــاز صبح ،حیــاط خونه رو جــارو مــی زد و کمک من ســفره صبحانه
رو پهــن مــی کــرد تــا بچــه هــا از خـواب بیـدار بشــن .دوســت داشــتم بچــه
هایــی مثــل منصــور داشــته باشــم ...گذشــت تــا اینکــه منصــور نظامی شــد و
یــه روز بـرا ســر زدن اومــد خونــه مــا .اتفاقــا اون روز هــم بــرگ هــای درخــت
هــا ریختــه بــود رو حیــاط .منصــور بلنــد شــد حیــاط رو جــارو کنــه .ناراحــت
شــدم .گفتــم :خالــه تــو دیگــه نظامــی هســتی ،زیردســت داری ،بـرا مــن جارو
مــی کنــی؟! گفــت :خالــه شــما زحمت منــو کشــیدی ،حکم مــادر منــو داری،
اگــه هزارتــا ســتاره ســرهنگی هــم رو شــونه م بخــوره ،باز نوکر شــما هســتم ...
راوی :مهدی نگارستانی(برادر شهید) ،به نقل از خاله شهید
تــو چهــره اش ناراحتــی نبــود .اگــه بــا کســی برخــورد مــی کــرد بــه گونــه ای
رفتــار مــی کــرد کــه گویــی مــدت هاســت طــرف رو مــی شناســه ...دنبــال
بدســت آوردن ســوژه از دیگــران نبــود؛ ســخت زندگــی کــرد امــا خواهــان
ســختی و ناراحتــی ب ـرا دیگ ـران نبــود ...
مــادرم بــا یکــی از خالــه هــا قهــر کــرده بــود؛ تهدیــد هــم کــرده بود کــه خونه
خالــه نریــد .شــب بابــا گفــت :مــن صبح احتیــاج به کمکتــون تــو صحـرا دارم.
صبــح بعــد نمــاز ،ورزشــش رو کــرد و بــا هــم دوتایــی رفتیــم ســمت صحـرا.
از کنــار خونــه خالــه رد شــدیم .خالــه فرغــون بــه دســت مصالــح بــه دســت
شــوهرش بـرا بنایــی مــی رســوند .منصــور ســر کوچــه بــه بهانــه احوالپرســی
بــا یکــی از دوســتاش ،خالــه رو زیــر نظــر داشــت  ...رفــت جلــو و ســام علیک
کــرد .بــه مــن گفــت :تو بــرو به بابــا هم بگــو منصــور کاری بـراش پیــش اومد،
نتونســت بیاد ...
ســاعت۴عصر اومــد ســر صحـرا .بــه بابــام گفــت :مــن کار شــما رو فــردا انجــام
میــدم ولــی بـرا مــن زشــت بــود خالــه کار کنــه  ...بابــا هــم پذیرفــت ..
.راوی :مهدی نگارستانی(برادر شهید)
خاطـرات ،کمــک هــا و محبــت هــای منصــور باعــث شــده بــود مــردم کوچــه
۸متــری شــهاب کرمــان ،اینقــدر دوســتش داشــتن که برا تشــییع و شــرکت
تــو مراســم شــهادتش ســنگ تمــام ب ـذارن .مثــل مــادر بچــه از دســت داده
بـراش ناراحــت بــودن و حجلــه شــهید رو تــو کوچــه خودشــون بســته بــودن.
اســم کوچــه رو هــم گذاشــتن ،کوچــه شــهید منصــور نگارســتانی ...
راوی :مهدی نگارستانی(برادر شهید)

