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پاسخ گویی مسئوالن
و نقش آن در تقویت
اعتماداجتماعی

آنچهمسلماست،اعتمادبهعنوانسرمایهیاجتماعی
برای دوام و بقای نظام اجتماعی الزم و ضروری است
و دولتها میتوانند از طریق پاسخ گویی روشن و
شفاف و مسئوالنه به مردم و رسانههای گروهی،
سرمایهی اجتماعی جامعه را تقویت نموده و از این
مسیر زمینههای جلب مشارکت و همکاری همه
جانبهی مردم با دولت را فراهم کرده و محبوبیت
و مقبولیت مسئولین نظام در نزد مردم را افزایش
دهند.اعتماد درلغت یعنی تکیه کردن ،متکی شدن
به کسی ،کاری را بیگمان به او سپردن و واگذاشتن
کار به کسی.
یکی از عوامل و عناصر کلیدی و ضروری برای
دوام و گسترش مناسبات اجتماعی ،اعتماد است.
بدون اعتماد امکان گسترش مناسبات اجتماعی
فراهم نمیشود .اعتماد اجتماعی در واقع سرمایهی
اجتماعی است و ضمانت اجرای بسیاری از فعالیتها
و مناسبات اجتماعی است
دولتها ،به عنوان نمایندگان ملتها ،در تعامالت
داخلی و بینالمللی خود به چنین سرمایهی
اجتماعی نیاز دارند .دولتی که نتواند سرمایهی
اجتماعی کسب نماید و سرمایهی موجود خود را
حفظ نماید ،محکوم به فناست .دولتها از طریق
پاسخ گویی شفاف و مسئوالنه میتوانند پایههای
اعتماد عمومی را تحکیم نموده و با تقویت این
سرمایهی اجتماعی ،پشتوانهی مردمی خود را
تقویتنمایند.
امروزه با توسعهی امکانات و تکنولوژیهای ارتباطی
و سلطهی بیچون و چرای رسانههای گروهی،
سطح آگاهیهای اجتماعی مردم به شدت افزایش
پیدا کرده است .رواج استفاده از اینترنت موجب شده
است که اطالعات و اخبار راست و دروغ و حتی
شایعات ،به راحتی ،از طریق شبکههای کامپیوتری
در اختیار میلیونها نفر ،در سرتاسر جهان ،قرار
گیرد .افزایش آگاهی مردم موجب گرایش شدید
مردم به حکومتهای مردم ساالر و مردم محور
گردیده است .حکومتهایی که براساس خواست و
نظر مردم بر سر کار آمدهاند ،رأی مردم آنان را بر
کرسی قدرت سیاسی نشانده است .ادامه صفحه5
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معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:

مسکندهکهایپایین،
بخشیازاقساطوام
ِ
توسطدولتپرداختمیشود

آیتاهلل رئیسی در نشست خبری سفر به استان یزد:

بامدیریتصحیحمنابعآب،عبورازوضعکنونی
امکانپذیراست/اگربانکهاباعثتعطیلی
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رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور:

شورایهمکاریاقیانوسهندرافعال
میکنیم/اجرایپروژهملیدرچابهار 7

صفحه8

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی
گفــت :بخشــی از اقســاط وام نهضــت ملی مســکن برای
دهکهــای پاییــن توســط دولــت پرداخــت خواهد شــد
کــه بســته بــه قانــون بودجــه  ۱۴۰۱و میـزان منابعی که
بــه صنــدوق ملــی مســکن میآیــد ،رقــم آن ب ـهزودی
اعــام خواهــد شــد.
محمــود محمــودزاده در گفتوگــوی اختصاصــی بــا
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا بــا تکذیــب اقســاط هفــت
میلیــون تومانــی طــرح حمایتــی نهضــت ملی مســکن
کــه در برخــی رســانهها بــه آن اشــاره شــده ،افــزود:
رقــم اعــام شــده بــر مبنــای ســود  ۱۸درصــد اســت که
شــیوه پرداخــت نظــام بانکــی اســت ،دولــت در مســکن
حمایتــی بهویــژه بـرای دهکهــای یــک تــا پنــج نیمی
از تســهیالت را پرداخــت خواهــد کــرد .بــر ایــن اســاس
رقــم اقســاط نهایــی بــه کمتــر از نصــف ایــن مبلــغ
خواهــد رســید.
حداد :در طــرح نهضــت ملــی مســکن دولت با
وی توضیـ 
اتــکا بــه منابــع صنــدوق ملــی مســکن بخشــی از ســود
تســهیالت خانوارهــا را پرداخــت میکنــد و بــه هیــچ
عنـوان قـرار نیســت همــه خانوارهــا بــر مبنای ســود ۱۸
درصــد ،اقســاط نهضــت ملی مســکن را پرداخــت کنند.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی
بیا نداشــت :دولــت از ابتــدا تصمیــم داشــت بــا
پایدارســازی منابــع بخــش مســکن ،بــا توانمندســازی
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خانوارهــا امــکان حضــور و خانـ هدار شــدن آنان
را در طرحهــای نهضــت ملــی فراهــم کنــد،
بــر ایــن اســاس بــا طراحــی صنــدوق ملــی
مســکن و اختصــاص بودجــه آن بــه گروههــای
هــدف طرحهــای حمایتــی اعــم از دهــک اول
تــا پنجــم ،بخــش قابــل مالحضـهای از ســود
تســهیالت را بــا کمــک دولــت به نظــام بانکی
پرداخــت میکننــد.
وی ادامــ هداد :در عیــن حــال میــزان اقســاط
پرداختــی منطبــق بــا ت ـوان خان ـوار اســت و
بــهزودی مبلــغ اقســاط اعــام خواهــد شــد
و میـزان منابــع صنــدوق بســتگی بــه قانــون
بودجــه دارد.
صفحه8

دکترزاهدیعضوکمیسیونآموزشمجلس:

جزئیات طرح رتبهبندی معلما 
ن
توسط عضو کمیسیون آموزش مجلس
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«فاطمهفاطمه است»

این گویاترین عبارتی ست
که می توان برای توصیف

یک فرا قهرمان زن به کار
فرارســیدن ایــام غــم بــار فاطمیــه و ســالروز شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا (ســام اهلل
علیهــا)  ،بــی بــی دو عالـم ،پــاره تن پیامبــر (صلــی اهلل علیــه و آلــه) و اســوه زنان عالــم را
بــه محضــر مبــارک حضرت ولــی عصــر (عــج اهلل تعالــی فرجــه الشــریف) ،و همــه محبان
اهــل بیــت علیهــم الســام تســلیت عــرض مینماییــم .

روابطعمومیشرکتصنایعفوالدمشیزبردسیر

وینهفت؛عقبنشینیسهکشوراروپاییدربرابرمطالباتایران

دور هفتــم مذاکــرات ویــن پــس از
نزدیــک بــه ســه هفتــه گفتوگوهــای
فشــرده دیپلماتیــک و فنــی در شــرایطی
بــه پایان رســید کــه ســه کشــور اروپایی
برغــم مقاومــت و انکار طوالنــی مطالبات
ایــران از مواضــع خــود عقــب نشــینی
کــرده و بــه ایــن ترتیــب مذاکــرات درباره
متــن مشــترکی کــه بــا مواضــع ایــران
منطبــق اســت در دور آتــی پیگیــری
خواهــد شــد.
دیپلماتهــای ارشــد ایــران و گــروه
 ۴+۱و اتحادیــه اروپــا ســرانجام پــس از
ســاعتها گفتوگــو در هتــل کوبــورگ
ویــن ،بــه دو ســند دســت یافتنــد کــه
دیدگاههــا و پیشــنهادات تمــام هیاتهــا
را دربــاره دو موضــوع تحریمهــا و مســائل
هســتهای شــامل میشــود .ایــن ســند
بــه معنــای توافــق بــرای احیــای تعهدات
و توافقــات ســال  ۱۳۹۴بــه حســاب
نمیآیــد بلکــه مبنایــی خواهــد بــود
بــرای ادامــه مذاکــرات در دور هشــتم که
قــرار اســت چنــد روز دیگــر از ســرگرفته
شــود.
دســتیابی بــه ایــن مرحلــه بــه
دلیــل مواضــع غیرســازنده و مقاومــت
ســه کشــور اروپایــی بــه شــدت کنــد
پیشرفــت .نماینــدگان انگلیــس،
آلمــان و فرانســه در طــول مذاکــرات

بــه طــور غیــر موجهــی اصــرار داشــتند کــه
گفتوگوهــا در چارچــوب پیشنویــس ویــن
 ۶کــه میــان گــروه  ۴+۱و دولــت ســابق ایران
بــه جمعبنــدی رســیده بــود پیگیــری شــود.
امــا بــر اســاس اســتداللهای ارائــه شــده و
مواضــع اصولــی ،منطقــی و مشــروع هیــات
ف اروپایــی
جمهــوری اســامی ایــران طــر 
مجــاب شــد کــه دیدگاههــای ایــران بــه
عنــوان مبنایــی بــرای مذاکــرات جــدی و
نتیجهبخــش پذیرفتــه شــود.
«انریکــه مــورا» معــاون دبیــرکل ســرویس
اقــدام خارجــی اتحادیــه اروپــا کــه بــه صورت
مشــترک بــا مذاکــره کننــده ارشــد ایــران
ریاســت کمیسیون مشــترک برجام را برعهده
دارد ،در گفتوگــو بــا خبرنــگاران گفــت :
مشــارکت کننــدگان در جلســه جمعــه ،بــه
یــک متــن مشــترک بــرای مذاکــره دربــاره
احیــای مفــاد توافــق  ۱۳۹۴دســت یافتنــد.
وی بیــان داشــت :ایــن پیشنویــس ،نظــرات
و پیشــنهادات مختلــف گــروه  ۴+۱و ایــران
دربــاره رفــع تحریمهــا ،مســائل هســتهای و
ترتیبــات اجرایــی را شــامل میشــود.
مــورا عنــوان کــرد کــه ایــن امــر بــه معنــای
دســت یابــی بــه توافــق نیســت ولــی
مبنــای ادامــه گفتوگوهــا خواهــد بــود.
ایــن مقــام اروپایــی از حــس اضطــرار میــان
مذاکرهکننــدگان بــرای احیــای توافــق
ســال  ۹۴گفــت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه

گفتوگوهــا ظــرف چنــد هفتــه آینــده بــه
نتیجــه برســد.
وی اضافــه کــرد :بــرای دور هشــتم ،مــا کار زیاد
و وظیفــه بســیار پیچیــدهای در پیــش داریم که
شــامل گرفتــن تصمیمــات سیاســی ســختی
خواهــد بــود.
ســه کشــور اروپایــی هــم بــا صــدور بیانی ـهای
مشــترک ،بــا احتیــاط بــه عقبنشــینی مواضع
خــود در مذاکرات اعتــراف کرده و عنــوان کردند
کــه در گفتوگوهــا پیشــرفتهایی حاصــل
شــده اســت .در بیانیــه آنهــا آمــده اســت :طــی
 ۲۴ســاعت گذشــته برخــی پیشــرفتهای فنی
حاصــل شــده اســت امــا تنهــا مــا را بــه آنجایی
کــه مذاکــرات در مــاه ژوئیــه قــرار داشــت
میرســاند .اروپایــی هــا تاکنــون از پذیــرش
عبــارت پیشــرفت در مذاکــرات ،با هــدف اعمال
فشــار روانــی بــر تیــم ایــران جهــت واگــذاری
امتیــاز ،ابــا مــی کردنــد .اما پافشــاری تیــم ایران
بــر مواضــع خــود موجــب تغییــر نظــرات طرف
مقابــل و پذیــرش پیشــرفت شــده اســت.
دیپلماتهــای ارشــد انگلیــس ،آلمان و فرانســه
بــرای تقویــت مواضــع خــود چیــن و روســیه
را نیــز همــراه خــود اعــام و ادعــا کردنــد :مــا
بــه همــراه پکــن ،مســکو و هماهنگکننــده
اتحادیــه اروپــا انتظــار داشــتیم کــه مذاکــرات
 ۲۹نوامبــر (هشــتم آذر) بــا لحــاظ کــردن متــن
بــه دســت آمــده در مــاه ژوئیــه بــه عنــوان پایــه
ازســرگرفته شــوند.

برد در عین حال مبهم

است چرا که فاطمه بودن
یک خاصیت منحصر به

فرد است .اما وقتی این
خاصیتشناساندهشود

روح تمام زنان و مادران
رنگی دیگر می گیرد.

رنگ انسانیت ،حق جویی،
مهر و همه خوبیهایی که
میتوان در وجود اشرف
مخلوقاتالهییافت

آگهیمزایدهماشینآالت(واگذاریماشینآالت)

شــرکت تعاونــی توســعه و عمــران چهل تن مشــیز دهیــاران بخش مرکــزی شهرســتان بردســیر در نظر
دارد ماشــین آالت مشــروحه ذیــل را بصــورت قــرارداد یکســاله از طریــق مزایــده بــه متقاضیــان واجــد
شــرایط واگــذار نماید.
-1یکدستگاهلودرهلیکومدل 1390باقیمتپایه 200/000/000میلیونریالبصورتماهیانه
-2یکدستگاهکامیونکمپرسیمدل 1392باقیمتپایه 120/000/000میلیونریالبصورتماهیانه
متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافت اســناد مزایــده با شــماره تلفــن های
 33521561و  09909898174تمــاس حاصــل نمایند.

شرکتتعاونیتوسعهوعمرانچهلتنمشیزدهیارانبخشمرکزی

3
3

10000100005588

2

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان

اخبار

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر:

تحقق۱۱۸درصدیرشد
اشتغالوکسبرتبهاول

بــه گـزارش روابط عمومی فرمانداری بردســیر جلســه کمیته
تخصصی اشــتغال و کارآفرینی شهرســتان بردسیر به ریاست
مهنــدس میرصادقــی و باحضــور ادارات عضو کمیته اشــتغال
و نماینــده معیــن اقتصــادی درســالن اجتماعــات فرمانـداری
تشــکیل شد
فرمانـدار بردســیر از تحقــق ۱۱۸درصدی رشــد اشــتغال خبر
داد و گفــت شهرســتان بردســیر همچنــان رتبه اول اشــتغال
درســامانه رصــد را دراســتان کرمــان بــه خــود اختصــاص
داده اســت و در ایــن راســتا از همــکاری و تعامــل روســای
ادارات،بانــک هــا ،صنایــع معیــن اقتصادی،بنیادبرکــت و
پیگیــری هــای کارشــناس اشــتغال فرمانـداری قدردانی کرد
و افــزود تســهیالت معیــن اقتصــادی به نســبت جمعیــت در
بخــش هــای مختلــف انجــام خواهدگرفــت و ادارات تعهــد
اشــتغال خــود را دراســرع وقــت در ســامانه رصــد ثبت نمایند
و پیگیــری الزم جهــت افزایــش اعتبــارات مشــاغل خانگــی
صــورت خواهــد پذیرفــت

خاموشی پمپ های آب
بمدت 50روز

بــه گـزارش روابــط عمومی فرمانداری بردســیر جلســه
شــورای حفاظــت از منابــع اب شهرســتان بــه ریاســت
آقــای مهنــدس میرصادقی فرماندار تشــکیل شــد
فرمان ـدار بردســیر مطالبــی در خصــوص بــر خــورد
بــا چاههــای آب غیــر مجــاز ،جـدا نمــودن آب شــرب
فضــای ســبز شــهرداریها ،صرفــه جویی در مصــرف آب
،برنامــه ریــزی جهــت خاموشــی موتور پمپ هــا بیان
نمودنــد و پــس از ارائــه گـزارش مدیریت منابــع آب و
مدیریــت جهــاد کشــاورزی مـواردی به تصویب رســید
درایــن جلســه مقــرر گردیــد موتــور پمــپ هــای
کشــاورزی شهرســتان از تاریــخ  1400/09/25لغایــت
 1400/11/15بــه مــدت پنجــاه روز جهــت ذخیــره
منابــع آب زیــر زمینــی خامــوش گردنــد و مدیریــت
جهــاد کشــاورزی و اداره عشــایری لیســت موتــور پمپ
هــا کشــاورزی کــه در محــل آنهــا دام ـداری،گاوداری
،مرغـداری و پــرورش ماهــی فعــال اســت را به مدیریت
منابــع آب جهــت برنامــه ریــزی خاموشــی پمــپ های
مذکــور ارســال نماینــد .درصــورت عــدم بارندگــی
ونیازکشــاورزان بــه آب،جهادکشــاورزی و اداره منابــع
آب موضــوع را بررســی و در صــورت لــزوم درخصــوص
روشــن نمــودن قبــل از موعــد موتورپمــپ هــا اق ـدام
نماینــد.و ســپس بیــان شــددامداران جهت تامیــن آب
مــورد نیازنســبت بــه تهیه تانکــر ذخیــره ســازی اقدام
درغیراینصــورت اداره امورمنابــع آب کارت موتورپمــپ
آنهاراشــارژ ننمایند

دستبندپلیسبردستانسارق
محتویاتداخلخودرودربردسیر
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر از دســتگیری
ســارق محتویــات داخــل خــودرو در عملیــات فنــی
مامــوران کالنتــری  ۱۲خبــر داد و افــزود در ایــن رابطــه
 ۷فقــره ســرقت نیــز کشــف و متهــم تحویــل مرجــع
قضایــی گردیــد

سارقدربهایآهنینگار
زمینگیرشد
فرمانــده انتظامــي شهرســتان بردســیراز دســتگيري
ســارق حرفــه اي و اعتـراف وي بــه  9فقــره ســرقت درب
هــای آهنــی خبــر داد.
ســرهنگ جعفــر غضنفــری در گفــت و گــو بــا خبرنگار
پايــگاه خبــري پليــس در تشــريح اين خبرگفــت :در پي
وقــوع چنــد فقــره ســرقت در شــهر نــگار رســیدگی بــه
موضــوع در دســتورکار مامــوران انتظامــی قـرار گرفت.
بــا انجــام اقدامــات پلیس متهــم شناســايي در عملياتي
ضربتــي در مخفيگاهش دســتگير شــد.
ســرهنگ غضنفــری بيــان داشــت :ســارق در بازجويــي
هــاي بــه عمــل آمــده بــه 9فقــره ســرقت درب هــای
آهنــی اعت ـراف کــرد کــه پــس از تشــکيل پرونــده بــه
مرجــع قضائــي معرفــی شــد ،تحقيقــات جهت کشــف
دیگــر ســرقت هــا همچنــان ادامــه دارد

سال سیزدهم

شماره 510

دو شنبه بیست و نهم آذر ماه 1400
www.sepehrbrd.ir

کرمانی امام جمعه بردسیر در جلسه نیروهای پرورشی مدارس :

مربیانپرورشیطالیهدارانامرتربیتدرمدارسو جامعههستند
بــه مناســبت هفتــه قــرآن ،عتــرت و نمــاز؛ جلســه نیروهــای
پرورشــی مــدارس بــا حضــور حجــت االســام کرمانــی امــام
جمعــه ،حمــزه وفایــی معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانـداری و
جـواد ادیبــی نیــا مدیــر آمــوزش و پــرورش در ســالن امــام رضــا
(علیــه الســام) آمــوزش و پــرورش برگ ـزار شــد.
در ابتـدای جلســه ،حجــت االســام کرمانــی امام جمعه بردســیر
ضمــن گرامیداشــت هفتــه قــرآن ،عتــرت و نمــاز اظهــار داشــت:
انســان زمانــی کــه بــه خــود نــگاه مــی کنــد و مــی بینــد کــه
خداونــد چــه نعمــت هایــی بــه او داده اســت بایــد شــکر گ ـزار
خداونــد باشــد و بهتریــن راه تشــکر از خداونــد نمــاز اســت.
وی افــزود :انســان دارای دو بعــد جســمی و روحــی مــی باشــد که
نیازهــای جســمی ،مانند آب ،غـذا ،اســتراحت که بر اســاس غرایز
انتخــاب و رفــع میکنــد و امــا یکــی از نیازهــای اساســی انســان
کــه گاهــی در انتخــاب غـذای مناســب برایــش دچار مشــکل می
شــویم ،نیازهــای روحی اســت.
امــام جمعــه بردســیر ادامــه داد :آرامش اساســی ترین نیــاز روحی
انســان اســت و در همیــن خصــوص خداونــد فرموده اســت:از صبر
و نمــاز کمــک بگیریــد .و در جایــی دیگــر مــی فرمایــد :نمــاز را به
پــا داریــد بـرای ایــن کــه از مــن یــاد کنیــد» کــه همــه ایــن آیات
بیانگــر ارزش و اهمیــت نماز خواندن اســت.
وی بــر نقــش موثــر مربیــان پرورشــی در مـدارس اشــاره کــرد و
گفــت :مربیــان پرورشــی طالیــه داران امــر تربیــت در مـدارس و
حتــی جامعــه هســتند و بایــد بــه دانش آمــوزان مهــارت هایــی را
بیاموزنــد کــه کمــال و ســعادت و ارزش هــای اســامی و انقالبــی
رهنمــون نمــوده و از ایــن جهــت نقــش مهمــی در رشــد و تعالی
فکــری و معنــوی دانــش آمــوزان دارنــد.
در ادامــه حمــزه وفایــی معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانـداری

شهرســتان بردســیر گفت :امــروزه ،فعالیتهای
قــرآن ،عتــرت و نمــاز ســرآمد اســت و رســالت
مهــم و ســنگین آمــوزش و پــرورش به حســاب
میآیــد ،لــذا در گام دوم انقــاب «هفتــهی
گرامیداشــت قــرآن ،عترت و نمــاز در مـدارس»
فرصــت مغتنمی بـرای اعتــای ایــن فرهنگ و
انتقــال آن در بیــن دانــش آمــوزان نســل جدید
اســت.
وی تصریــح کــرد :فعالیت آموزشــی و پرورشــی
هیچــگاه از هــم جــدا نیســت  ،اگــر مربــی
پرورشــی مشــکالت روحــی و روانــی دانــش
آمــوزان را بــه نوعــی مرتفع کنــد دانش آمــوزان

در کالس درس راحــت تــر مســائل آموزشــی
را یــاد مــی گیرنــد .
حمــزه وفایــی از معاونــان و مربیــان پرورشــی
خــاق کــه ارتبــاط نزدیکی بــا دانش آمــوزان
دارنــد خواســت ایدههــای خــود را در حــوزه
قــرآن ،عتــرت و نمــاز ارائــه کننــد تــا بتوانند
برنامههــای ایــن حــوزه را ارتقــاء دهنــد.
گفتنــی اســت ،در پایــان جلســه ،از حجــت
االســام کرمانــی امام جمعــه و حمــزه وفایی
معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــداری
بــه پــاس مســاعدت و همــکاری بــا حــوزه
پرورشــی بــا اهـدا لــوح ســپاس تجلیل شــد.

با هدف تربیت ایرانی اسالمی و ارتقا اخالق دینی دانش آموزان:

جلسهکمیتههمکاریهایحوزههایعلمیهوآموزشوپرورششهرستانبردسیربرگزارشد
جلســه کمیتــه همــکاری هــای
حــوزه هــای علمیــه و آمــوزش و
پــرورش شهرســتان بردســیر بــا
هــدف تربیــت ایرانــی اســامی و
ارتقــا اخــاق دینــی دانــش آمــوزان
برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابط عمومــی آموزش
و پــرورش شهرســتان بردســیر،
در ابتــدای ایــن جلســه ،حجــت
االســام کرمانــی امــام جمعــه
بردســیر ،در خصــوص اهمیــت
فعالیــت هــای دینــی و مذهبــی
خصوصــاً اقامــه نمــاز جماعــت و
بیــان احــکام و مســائل شــرعی در
مــدارس گفــت  :حضــور روحانیــون
و ائمــه جماعــت در مــدارس بســیار
تاثیــر گــذار بــوده و مــی توانــد گام
مؤثــری در کاهــش آســیب هــای
اجتماعــی در بیــن دانــش آمــوزان
برداشــته شــود.
وی افــزود :اگــر خواهــان بــاال بــردن
روحیــه ی تقــوا و ایمــان در دانــش
آمــوزان هســتیم بایــد از ظرفیــت
حوزههــای علیمــه اســتفاده کنیــم
زیــرا حــوزه هــای علمیــه ظرفیــت
باالیی در تربیت نســل قرآنــی دارند

کــه می توانــد با همــکاری آموزش
وپــرورش در مــدارس دانش آموزان
را بــه آمــوزش های قرآنــی  ،برپایی
نمــاز جماعــت  ،فراگیــری احکام و
اخــاق اســامی تشــویق کننــد
کــه ایــن خــود باعــث بــه وجــود
آمــدن نســلی بــا تقــوا و بــا ایمــان
در مــدارس مــی شــود.
در ادامــه ،جــواد ادیبی نیــا آموزش
و پــرورش شهرســتان بردســیر بــا
اشــاره به ســند تحول بنیادیــن در
آمــوزش و پــرورش اظهــار داشــت:
بایــد بــرای تحقــق اهــداف تعلیــم
و تربیــت اســامی ســند تحــول
بنیادیــن را بــه عنــوان یک نقشــه
راه در نظر داشــته باشــیم و در این
ســند ســهم هــر نهــادی بــرای
رســیدن بــه اهــداف مطلــوب و
حیــات طیبــه مشــخص شــده
اســت.
وی افــزود :ســاحت هــای عبــادی
 ،اعتقــادی و اخالقــی از موضوعات
بســیار مهم مــورد اشــاره در ســند
تحــول بنیادیــن اســت کــه در
همیــن راســتا و در جهــت تحقــق
ســاحت هــای مــد نظــر نقــش

حــوزه هــای علمیــه از تاثیرگــذاری
خاصــی برخــوردار اســت.
مدیرآمــوزش و پــرورش بیــان کــرد:
بــرای هــر دوره تحصیلــی و هر قشــر
از جامعــه باید زبــان در خــور فهم آن
قشــر را در توســعه و ترویــج فرهنــگ
اســامی و مســائل دینــی بــه کار
گرفــت و بــا ایــن روش مــی توانیــم
انگیــزه ایجــاد کنیــم و متناســب بــا
نیــاز جامعــه نیــروی اســامی تربیت
کنیم .
وی در پایــان تاکیــد کــرد :از ظرفیت
بــه وجــود آمــده در خصــوص
همــکاری حــوزه هــای علمیــه و
آمــوزش و پــرورش اســتقبال مــی

کنیــم و امیدواریــم بــا ورود
مبلغــان بــه مــدارس ،برگــزاری
کارگاه های آموزشــی و جلســات
پرســش و پاســخ بــا حضــور
روحانیــون بتوانیم دانــش آموزان
را بــا معــارف دینــی هرچــه بهتر
آشــنا کنیــم.
بــر پایــه ایــن گــزارش ،بــا حضور
امــام جمعــه ،مدیــر آمــوزش
و پــرورش ،رئیــس ســازمان
تبلیغــات اســامی و مدیــران
حــوزه هــای علمیــه شهرســتان
بردسیر جلســه کمیته همکاری
هــای حــوزه هــای علمیــه و
آمــوزش و پــرورش برگــزار شــد.

از 11نفردانشآموزواستادراهنمایپژوهندهشهرستانبردسیر
کهحائزرتبهبرتراستانیشدهبودند،تجلیلشد

آییــن تجلیــل از دانــش آمــوزان
و اســاتید راهنمــا پژوهشــگر
برتــر شهرســتان بردســیر،
بــه مناســبت هفتــه پژوهــش
برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
آمــوزش و پــرورش شهرســتان
بردســیر ،در ابتــدای ایــن آییــن،
جــواد ادیبــی نیــا مدیــر آموزش
و پــرورش ضمــن گرامیداشــت
هفتــه پژوهــش گفــت :دانــش
آمــوزان پژوهشــگر در آینــده
موتــور محــرک و باعــث رشــد و
توســعه شهرســتان مــی شــوند.
وی افــزود :اگــر بخواهیــم
مســیر دانــش ،توســعه و ترقــی
کشــور ادامــه پیــدا کنــد ،بایــد
کارهــای پژوهشــی و تحقیقاتــی
را گســترش دهیــم و ایــن کار
از مدرســه شــروع مــی شــود و
ایــن امــر از مهمتریــن اهــداف
آمــوزش و پــرورش اســت.
جــواد ادیبــی نیــا تاکیــد کــرد:
امــروزه در دنیــا ،تولیــد علــم
حــرف اول را می زند و دانشــگاه
هــای برتــر دنیــا نیــز در تــاش

هســتند تــا از علــم بــه عنــوان
یــک درآمــد اســتفاده کننــد.
خوشــبخت
ادامــه،
در
جهانشــاهی معــاون عمرانــی
فرمانــداری شهرســتان بردســیر
بــا اشــاره بــه اهمیــت تحقیــق
و پژوهــش گفــت :مطالعــه،
تحقیــق و پژوهــش از ارکان
اصلــی سیاســت گــذاری و برنامــه
ریــزی هــای کالن در هرکشــوری
اســت چــرا کــه بــدون آگاهــی از
نیازهــا  ،ضــرورت هــا و ترتیــب
اولویــت هــا نمــی تــوان بــه
اهــداف و نتایــج مطلــوب دســت
پیــدا کــرد.
وی تصریــح کــرد  :ذهــن انســان
کنجــکاو و خــاق اســت و بــر
همیــن اســاس نهادینهکــردن
پژوهــش و تحقیــق در ذهــن
و روح دانشآمــوزان از
اولویتهــای آمــوزش و پــرورش
بــوده و نقــش معلمــان در ایــن
بیــن بســیار حائــز اهمیت اســت.
خوشــبخت جهانشــاهی بــه
پژوهشــگران توصیــه کــرد :علــم
و اخــاق در کنــار هــم مــی

توانــد دو بــازوی رشــد و ارتقــای شــما بــه مراحــل باالتــر باشــد در
غیــر ایــن صــورت شــاید دچــار خــود بــزرگ بینــی شــده و شکســت
بخوریــد.
در پایــان مراســم ،بــا اهــدا لــوح ســپاس و هدایایــی از  11نفــر
دانــش آمــوز و اســتاد راهنمــای پژوهنــده شهرســتان بردســیر کــه
حائــز رتبــه برتــر اســتانی شــده و بــه مرحلــه کشــوری راه یافتــه
بودنــد ،تجلیــل شــد.
بــر پایــه ایــن گــزارش ،آییــن تجلیــل از دانــش آمــوزان و اســاتید
راهنمــای پژوهشــگر برتــر شهرســتان بردســیر بــا حضــور مدیــر
آمــوزش و پــرورش و معــاون عمرانــی فرمانــداری شهرســتان
بردســیر در محــل ســالن اجتماعــات امــام رضــا (ع) آمــوزش و
پــرورش برگــزار شــد.

خطبههای مناز جمعه
حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

فضایحاکمبراستانفضایخوبینیست
همهمدیرانومسئوالنونمایندگانراتوصیه
می کنم تا از این فضای وحدت شکن دوری
کنندوبهدنبالمرزبندینباشند

حجت االســام والمســلمين حاج علــی اکبــر کرمانی در
خطبههــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بیــان داشــت  :روز
 27آذر و  13جمــادی االولــی ســالروز شــهادت زه ـرای
مرضیــه حضــرت فاطمه زهـرا ســام اهلل علیها و ایــن روز
را خدمــت موالیمــان ولــی عصــر و مقام معظــم رهبری و
همــه نمازگزاران تســلیت عــرض نمــود و افــزود :حضرت
زه ـرا در خطبــه بلنــد فدکیــه دو جملــه در بــاب اهــل
بیــت دارنــد و مــی تـوان دیــدگاه حضــرت زهـرا راجــع
امامــت و والیــت را بشناســیم در جملــه اول فرمودنــد
خداونــد اطاعــت مــا اهــل بیــت را واجــب کــرده تــا
ســبب ســامان یافتن ملــت شــویم و در جملــه دیگر می
فرمایــد :خداوند امامتهــا را واجب قـرار داده بـرای اینکه از
تفرقــه جلوگیــری شــود و مضمــون این دو جملــه نظام و
ســامان پیـدا کــردن حکومت اســامی در ســیره امامت و
والیــت اســت نکتــه مهمتر اینکــه مطــرح کــردن امامت
مهم نیســت آن امامتــی ارزش دارد که اطاعت آن بیشــتر
باشــد .لـذا باید مراســمات در خــور و ارزش حضــرت زهرا
برگـزار گــردد چـرا کــه دشــمن درصــدد ایــن اســت کــه
مراســم مذهبــی مــا را کمرنــگ کنــد .وی همچنیــن ایام
فاطمیــه و شــهادت حضــرت زهرا(س) را تســلیت گفت و
شــخصیت ایشــان را از ابعــاد مختلــف تبییــن کرد.
خطیــب پیرامــون وحــدت حــوزه ودانشــگاه گفــت :
روز شــنبه  27آذر مــاه ســالروز شــهادت آیــت اهلل دکتــر
مفتــح بــه عنـوان روز وحدت حــوزه و دانشــگاه نامگذاری
شــده اســت دکتــر مفتــح یــک روحانــی مبــارز و انقالبی
و از پیشــروان حقیقــی مبــارزه بــود کــه توســط گروهک
منافقیــن در دانشــگاه الهیــات به شــهادت رســید و اینکه
چ ـرا ایــن روز بــه عن ـوان روز وحــدت حــوزه و دانشــگاه
نامگـذاری شــده اســت یکــی از نیازهــای مبــرم جامعــه
انقالبــی بحــث وحــدت حــوزه و دانشــگاه اســت و در این
دو مرکــز علمــی دیــن بایــد احیــا شــود و علــم آمــوزی
بایــد احیــا شــود و ایــن دو بایــد دســت بــه دســت هــم
دهنــد علــم بــه دیــن و دیــن بــه علــم تــا آن وحــدت
شــکل گیــرد چـرا کــه مــا بــه ایــن وحــدت نیــاز داریــم.
خطیــب جمعــه بر لــزوم وحدت حــوزه و دانشــگاه تاکید
کــرد و افــزود :ســالروز شــهادت دکتــر مفتــح روز وحــدت
حــوزه و دانشــگاه نامگـذاری شــده کــه فرصــت مهمــی
ب ـرای رشــد اخــاق و علــم در کنــار یکدیگــر اســت و
ایــن وحــدت مــی توانــد گــره هــا و مشــکالت زیــادی را
برطــرف کنــد.
وی اظهــار کــرد :فضــای حاکــم بــر اســتان فضــای
خوبــی نیســت بنابرایــن به همــه مدیـران و مســئوالن و
نماینــدگان مــردم در اســتان ،دوســتانه توصیــه می کنم
تــا از ایــن فضــای وحــدت شــکن دوری کنند و بــه دنبال
مرزبندی نباشــند.
و ایــن فضایــی کــه در اســتان بــه وجــود آمــده وحــدت
شــکنی اســت بــه مســئولین و نماینــدگان مجلــس کــه
عصــاره ملــت هســتند بایــد بداننــد کــه حضــرت امــام
مرزبنــدی نمــی کردند حــاج قاســم مرزبندی نمــی کرد
همــه را زیــر بــال خــود مــی گرفــت و ایــن مرزبنــدی و
فضایــی کــه بوجــود آمــده دودش تــو چشــم مــردم مــی
رود و ایــن مــردم هســتند کــه ضــرر مــی کننــد و باعــث
دلســردی مــردم نســبت بــه نظــام می شــود و ایــن اصال
بــه صــاح نظــام نیســت.
حجــت االســام کرمانــی ضمــن گرامیداشــت  ۲۶آذر
روز حمــل و نقــل گفــت :قشــر قابــل توجــه ای از مــردم
شهرســتان را رانندگان تشــکیل می دهنــد و حمل ونقل
جایــگاه ویــژه ای در کشــور دارد بنابراین ایــن روز بهانه ای
اســت تــا از خدمــات مجموعــه حمــل و نقــل کشــور بــه
ویــژه راننــدگان قدردانــی کنیم.
وی ضمــن اشــاره بــه مطالبــات راننــدگان افــزود :بایــد
مطالبــات به حــق راننــدگان از مجاری قانونــی پیگیری و
حــل و فصــل شــود ولی برگـزاری تجمعاتــی مثل تجمع
معلمــان موجــب ســوء اســتفاده دشــمنان مــی شــود و
مــا نبایــد بــه دشــمن فرصــت ضربــه زدن بــه وحــدت و
آرامشــمان را بدهیم.

خربمهمدربارهپرداختیارانهنقدیومعیشتی

رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه دربــاره پرداخــت یارانه نقدی
و معیشــتی در ســال آینده توضیح داد.
بــه گـزارش تابناک به نقــل از خبرآنالین ،مســعود میرکاظمی
در تازهتریــن اظهارنظــر ،دربــاره پرداخــت رقــم یاران ـ ه ریالــی
در ازای حــذف ارز ترجیحــی در ســال بعــد ،گفــت :متوســط
پرداختــی یارانــه ناشــی از حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی بیــن ۹۰
تــا  ۱۲۰ه ـزار تومــان خواهــد بــود و ایــن مســئله براســاس
وضعیــت دهکهــا در جلســات کارشناســی تعییــن خواهــد
شــد.به گفتــه وی ،جریــان بــه نحــوی خواهــد بــود کــه قدرت
خریــد حــدود پنــج دهــک پاییــن افزایــش یافتــه و دهکهای
بــاال کــه سـرانه مصــرف باالتــری دارنــد پــول بیشــتری خــرج
خواهندکرد.
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سوره ملک ،آیه « ۳۰قل ارایتم ان اصبح ماءکم
غورا.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 .عمار یاسر
می گوید :در یکی از غزوات رسول خدا با او همراه بودم
وحضرتعلی(علیهالسالم)پرچمدارانرابههالکترساند
وجمعشان را متفرق ساخت وعمروبن عبداهلل جمحی
وشیبة بن نافع کشته شدند .به حضور رسول خدا (صلی
اهلل علیه وآله وسلّم) رسیدم وعرضه داشتم .یا رسول اهلل:
همانا علی (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 شناخته نمی شد .جنگ با او جنگ با
من است وجنگ با من جنگ با خداست ومسالمت با او
مسالمت با من ومسالمت با من مسالمت با خداوند است
توجه کنید که علی پدر دو نوه ی من است وامامان از صلب
اویند .خدای تعالی امامان ارشاد کننده را که از جمله ی آنها
مهدی این امت می باشد از او بوجود خواهد آورد .عرضه
داشتم ،یا رسول اهلل (صلی اهلل علیه وآله وسلّم) پدر ومادرم
فدایت باد .این مهدی (علیه السالم) کیست؟ رسول خدا
(صلی اهلل علیه وآله وسلّم) فرمود :ای عمار خداوند تبارک
وتعالیبامنپیمانبستهکهازصلبحسین(علیهالسالم)
نه امام بیرون آورد ونهمین آنها از نظر مردم غائب می شود
وهمین است که خداوند (ع َّز َّ
وجل) فرماید( :به کافران بگو
اگر آب (که مایه حیات است) همه به زمین فرو رود کیست
که باز آب گوارا برایتان پدید آرد) .برای او غیبتی طوالنی
خواهد بود .که گروهی از عقیده شان برمی گردند وعده
ی دیگری ثابت قدم می مانند .پس هرگاه آخر زمان شود
خروج می کند ودنیا را پر از قسط وعدل می نماید .چنانکه
ازظلموجورپرشدهاست.واوبرمبنایتأیلمقاتلهمیکند
همانطورکهمنبرمبنایتنزیلجهادنمودمواوهمناممن
وشبیه ترین مردم به من است.

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه تحولــی
صنعــت خــودرو بــزودی در قالــب ۹
محــور رونمایــی مــی شــود ،گفــت:
خــودرو از سیاســی تریــن محصــوالت
و مـوارد حائــز اهمیــت در کشــور می
باشــد ،ایــن صنعــت از یــک طــرف به
شــدت دچار چالــش و از طرفــی دارای
ظرفیتهــای متنوعــی اســت.
بــه گ ـزارش خبرگ ـزاری تســنیم بــه
نقل از شــاتا ،ســید رضــا فاطمی امین
در نشســت هــم اندیشــی مدیــران
رســانه در وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از
اقدامــات تحولــی کــه تــا پایــان ســال
تکمیــل و راه انــدازی خواهــد شــد،
پیشــخوان پاســخگویی وزارت صمت
اســت ،گفت :پیشــخوان پاســخگویی
مرکــزی اســت کــه طراحــی شــده تــا
ورودی هــای وزارتخانــه را بــه ســمت
خروجــی هــای مناســب هدایــت و
پیگیــری کنــد.
وزیــر صنعت ،معــدن و تجــارت افزود:
ایــن مرکــز ورودی هــا و مطالبــات
مربــوط بــه وزارتخانــه را بــه مدی ـران
ذیربــط ارجــاع میدهــد و همچنیــن
نقــش دادســتان را دارد و امــورات را
از جانــب مخاطــب درون وزارتخانــه
پیگیــری مینمایــد.
* فعــال ســازی  90پــروژه طــی ســه
ماهــه اخیر در مجموعــه وزارت صمت

وی بــا بیــان اینکــه  90پــروژه طــی
ســه ماهــه اخیــر در مجموعــه وزارت
صمــت فعــال شــده اســت ،گفــت :بــا
اجـرای ایــن پــروژه هــا نــوع حکمرانی
در وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
تغییــر میکنــد و از روزمرگــی هــا
بیــرون میآییــم.
فاطمــی امیــن همچنیــن تاکیــد
کــرد :گ ـزارش عملکــرد وزارتخانــه را
بــه صــورت مـداوم و منظــم هــر ســه
مــاه یکبــار ارائــه خواهیــم داد کــه در
همین راســتا گـزارش عملکــرد فصل
پاییــز (ســه ماهه) بــه زودی منتشــر و
در دســترس عمــوم قـرار مــی گیــرد.
* بــه دنبــال نــوع جدیــدی از
حکمرانــی در وزارت صمــت هســتیم
فاطمــی امیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه
میخواهیــم وزارتخانــه ای شــفاف و
پاســخگو داشــته باشــیم ،تاکیــد کرد:
نــوع جدیــدی از حکمرانــی را تعریــف
و پیــاده ســازی کــرده ایــم کــه در این
راســتا از نظــرات رســانه ،نخبــگان و
صاحــب نظــران اســتفاده خواهیــم
کــرد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــا بیــان اینکــه رفتارهــای مــردم و
جامعــه از الگوهــای ذهنی آنها شــکل
میگیــرد ،بیــان کــرد :کار مشــترکی
را بــا حــوزه رســانه بــه پیــش مــی
بریــم تــا الگوهــای ذهنــی مــردم را
بــه واقعیــت هــای درون وزارت صمت

پیونــد بزنیــم و واقعیــت هایــی را
کــه در وزارت صمــت پیگیــری مــی
شــود بــه درســتی بــه افــکار عمومی
منتقــل کنیــم.
فاطمــی امیــن بیان داشــت :خــودرو
از سیاســی تریــن محصــوالت و موارد
حائــز اهمیــت در کشــور مــی باشــد،
ایــن صنعــت از یــک طــرف بــه
شــدت دچــار چالــش و از طرفــی
دارای ظرفیتهــای متنوعــی اســت.
* 200هـزار میلیــارد تومــان بدهی و
زیان انباشــته خودروســازان
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه
نحــوه قیمــت گــذاری بایــد بــه
گون ـهای باشــد کــه ســاخت داخــل
مزیــت داشــته باشــد ،اضافــه کــرد:
خودروســازان  115هــزار میلیــارد
تومــان بدهــی و  85هــزار میلیــارد
تومــان زیــان انباشــته داشــته انــد و
بیــش از  200ه ـزار میلیــارد تومــان
رانــت در ایــن صنعــت وجــود دارد.
* رونمایــی از برنامــه تحولــی صنعت
خودرو
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
اضافــه کــرد :برنامــهای در قالــب
 9محــور بــرای تحــول در صنعــت
خــودرو داریــم کــه تمامــی چالــش
هــا و راهکارهــای آن را در بــر مــی
گیــرد و ایــن برنامــه به زودی منتشــر
میشــود.
فاطمــی امیــن در بخــش دیگــری از

ســخنان خــود بــا اشــاره بــه برخــی موفقیــت
هــای وزارت صمــت در همیــن مــدت کوتــاه،
گفــت :هــدف گـذاری کــرده بودیــم تــا حدود
 5میلیــارد دالر بــه می ـزان صــادرات کشــور
در  6ماهــه دوم اضافــه شــود کــه ایــن هــدف
گ ـذاری در حــال تحقــق اســت  ،همچنیــن
قیمــت ســیمان بــه قبــل از قیمــت قطعــی
بــرق بازگشــت.
وی همچنیــن در خصوص پــروژه هایی که در
ایــن ســه مــاه فعــال شــده اســت ،بیــان کــرد:
بازآفرینــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
یکــی از ایــن پــروژه هاســت کــه ابــاغ شــده
و هفتــه آینــده بــه صــورت مفصــل اطــاع
رســانی خواهــد شــد کــه بــا ایــن بازآفرینــی
تغییــر ســاختار جــدی را در مجموعــه وزارت
صمــت شــاهد خواهیــم بــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت مدیریــت
اســتعدادها و بازنگــری و اصــاح در فرآینــد
انتخــاب مدیـران را یکــی دیگــر از ایــن پــروژه
هــای  90گانــه دانســت.

واکسیناسیونکرونادراستانکرمانبهمرز ۴میلیوندوزرسید

واکسیناســیون کرونــا در اســتان
کرمــان به ســه میلیــون و  ۹۹۵هزار
و  ۴۴۱دوز رســیده و واکسیناســیون
یــک میلیــون و  ۷۸۶هــزار و ۶۳۴
نفــر در اســتان کامــل شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم
از کرمــان ،در شــرایطی کــه بــه
گفتــه مســئوالن و کارشناســان
واکسیناســیون مطمئنتریــن و
بهتریــن راه مقابلــه بــا کرونــا اســت
و هنــوز درمــان قطعــی بــرای ایــن
بیمــاری وجــود نــدارد.
طبــق آخریــن آمــار منتشــر
شــده واکسیناســیون کرونــا در
اســتان کرمــان بــه ســه میلیــون
و  995هــزار و  441دوز رســیده و
واکسیناســیون یک میلیــون و 786
هــزار و  634نفــر در اســتان کامــل
شــده اســت.

از ســوی دیگــر بــا بســتری 23
بیمــار جدیــد قطعــی کرونــا در
بیمارســتانهای اســتان کرمــان
تعــداد کل مــوارد بســتری مثبــت
کرونــا در اســتان از ابتــدای شــیوع
کوویــد  ،19بــه  43هــزار و  924مورد
رســیده اســت.
ســعید صحبتی ســخنگوی دانشــگاه
علومپزشــکی کرمــان نیــز بــا اشــاره
بــه آخریــن آمــار اســتان 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 161
مــورد اســت.
وی ادامــه داد :از ایــن تعــداد 95
مــورد در حــوزه دانشــگاه علــوم

پزشــکی کرمــان 14 ،مــورد در حــوزه
دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان15 ،
مــورد در حــوزه دانشــگاه علوم پزشــکی
جیرفــت 6 ،مــورد در حــوزه دانشــگاه
علــوم پزشــکی بــم و  31مــورد در حوزه
دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان
تحــت درمــان قــرار دارنــد.
صحبتــی بــا اشــاره بــه بســتری
 23بیمــار جدیــد قطعــی کرونــا در
بیمارســتانهای اســتان کرمــان گفــت:
تعــداد کل مــوارد بســتری مثبــت کرونا
در اســتان از ابتــدای شــیوع کوویــد ،19
تاکنــون بــه  43هــزار و  924مــورد
رســیده اســت.
وی بــه فــوت یــک بیمــار کرونایــی
دیگــر در اســتان کرمــان اشــاره کــرد و
افــزود :مجمــوع جــان باختــگان کرونــا
در اســتان کرمــان از ابتــدا بــه  5هــزار
و  127مــورد رســیده اســت.

ســخنگوی دانشــگاه علومپزشــکی
کرمــان بــا بیــان اینکــه آمــار واکســن
تزریــق شــده نوبــت اول کرونــا در
اســتان کرمــان دو میلیــون و 122
هــزار و  376دوز عنــوان کــرد و گفــت:
واکســن تزریــق شــده نوبــت دوم کرونــا
در اســتان را یــک میلیــون و  786هزار و
 638دوز و واکســن تزریــق شــده نوبــت
ســوم کرونــا در اســتان  86هــزار و 427
دوز اســت

در جلسه شورای آموزش و پرورش ارائه شد؛

گزارشمدیرآموزشوپرورششهرستانبردسیرازپروژههایعمرانیدرحالاحداث

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر،
گــزارش پــروژه هــای عمرانــی در حــال احــداث را در
جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش ارائــه کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش
شهرســتان بردســیر ،در ابتــدای جلســه ،جــواد ادیبــی
نیــا مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر
ضمــن تبریــک فــرا رســیدن هفتــه قــرآن ،عتــرت و
نمــاز ،از حضــور اعضــای شــورای آمــوزش و پــرورش
تشــکر کــرد و در خصــوص دســتورکارهای جلســه ،از
جملــه پــروژه هــای عمرانــی در حــال احــداث آموزش
و پــرورش و همچنیــن ایجــاد رشــته هــای کاردانی در
مرکــز آمــوزش عالــی کشــاورزی بردســیر توضیحاتــی
ارائــه کــرد.
وی در خصــوص پــروژه هــای عمرانــی در حــال
احــداث گفــت :پــروژه هــای خوابــگاه دانــش آمــوزی
حضــرت خدیجــه (س) بــا گنجایــش  160دانــش
آمــوز و زیربنــا  953متــر مربــع و اعتبــاری بالــغ بــر
 20میلیــارد ریــال و همچنیــن ســالن چنــد منظــوره
بــا زیربنــا  531متــر مربــع و اعتبــار  8میلیــارد ریالــی
در ضلــع شــرقی مدیریــت آمــوزش و پــرورش کــه در
ســال هــای  90و  91فقــط تــا مرحلــه احداث اســکلت
فلــزی پیشــرفت داشــته و تــا ســال گذشــته تکمیــل
نشــده و بــا اســتفاده مانــده بودنــد؛ بــا پیگیــری های
صــورت گرفتــه از محــل اعتبــارات دولتــی توســط
اداره کل نوســازی و تجهیــز مــدارس اســتان کرمــان
در حــال حاضــر در مراحــل نهایــی ســاخت و تکمیــل
شــدن هســتند.
جــواد ادیبــی نیــا بــا اشــاره بــه ســاخت مدرســه
شــش کالســه روســتای خرمنــده در بخــش اللــه زار
شهرســتان بردســیر گفــت :ایــن پــروژه در زمینــی بــه
مســاحت  1200مترمربــع و زیــر بنــای  496متــر مربع
خیریــن و همــکاری اداره کل نوســازی
بــا مشــارکت ّ
و تجهیــز مــدارس بــا اعتبــاری بالــغ بــر  32میلیــارد

ریــال در مراحــل نهایــی تکمیــل شــدن اســت.
وی تصریــح کــرد :پــروژه هــای خوابــگاه دانــش
آمــوزی حضــرت خدیجــه (س) ،ســالن چنــد منظــوره و
مدرســه شــش کالســه روســتای خرمنــده همزمــان بــا
دهــه مبــارک فجــر ســال جــاری قابــل افتتــاح و بهــره
بــرداری هســتند.
مدیــر آمــوزش و پرورش شهرســتان بردســیر همچنین
از تکمیــل نمازخانــه دبســتان پســرانه شــاهد خبــر داد
و گفــت :یــک بــاب نمــاز خانــه در محــل دبســتان
پســرانه شــاهد احــداث و تکمیــل گردیــده و در حــال
حاضــر قابــل افتتــاح و بهــره بــرداری اســت.
وی ادامــه داد :ســاخت پژوهــش ســرای دانــش آمــوزی
شهرســتان بردســیر بــا زیــر بنــای  500متــر مربــع در
زمینــی بــه مســاحت  1200مترمربــع بــا اعتبــاری بالــغ
بــر  30میلیــارد ریــال کــه از ابتــدای ســال جــاری
شــروع شــده بــود ،در حــال حاضــر  40درصــد پــروژه
طبــق تفاهــم نامــه بــا مشــارکت مجتمــع جهــان
فــوالد ســیرجان(کارخانه نــورد بردســیر) تکمیــل شــده
و در انتظــار تامیــن اعتبــار و انتخــاب پیمانــکار از ســوی
اداره کل نوســازی و تجهیــز مــدارس اســتان کرمــان
هســتیم.
ادیبــی نیــا اظهــار داشــت :پــروژه مدرســهای 6
خیرســاز در بخــش نــگار
کالســه ،صــد درصــد ّ
شهرســتان بــا اعتبــار شــخصی  25میلیــارد ریــال در
زمینــی بــه مســاحت  2000مترمربــع و زیــر بنــای 500
متــر مربــع تــا مرحلــه اســکلت فلــزی پیــش رفتــه و تا
پایــان ســال جــاری تکمیــل مــی شــود.
وی همچنیــن از شــروع بــه کار احــداث دو باب مدرســه
 6و  12کالســه در بخــش هــای اللــه زار و مرکــزی
شهرســتان بردســیر بــا مشــارکت  50درصــد مجتمــع
جهــان فــوالد ســیرجان(کارخانه نــورد بردســیر) و 50
درصــد از محــل اعتبــارات مشــارکتهای مردمــی
اداره کل نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس اســتان

کرمــان از ابتــدای هفتــه جــاری خبــر داد.
ایــن مقــام مســئول در خصــوص آســفالت مــدارس
گفــت :از ابتــدای ســال تحصیلــی ،آســفالت
دبیرســتان دخترانــه حکمتیــه انجــام شــده و کار
آســفالت دو مدرســه میــرزا آقاخــان و حضــرت محمد
(ص) در چنــد روز آینــده شــروع می شــود و آســفالت
 8مدرســه دیگــر ایــن شهرســتان توســط اداره کل
نوســازی و تجهیــز مــدارس اســتان کرمــان تاییــد و
در انتظــار تامیــن اعتبــار هســتیم.
در پایــان ،وی پیرامــون ایجــاد رشــته هــای کاردانــی
در مرکــز آمــوزش عالــی کشــاورزی بردســیر گفت :با
توجــه به اینکه شهرســتان بردســیر دارای هنرســتان
فنــی و حرفــه ای فعــال در رشــته هــای کشــاورزی
و هــر ســاله پذیــرای نزدیــک بــه  140دانــش آمــوز
اســت و فــارغ التحصیــان ایــن آموزشــگاه بعضــا به
دلیــل نبــود مراکــز آمــوزش عالــی مرتبــط بــا رشــته
دیپلــم در شهرســتان ،از ادامــه تحصیــل بــاز مــی
ماننــد و یــا بــه دلیــل بعــد مســافت در شــهرهای
دیگــر هــم اقــدام بــه ادامــه تحصیــل نمــی کننــد؛
از رئیــس مرکــز آمــوزش عالــی کشــاورزی بردســیر
درخواســت پیگیــری ایجــاد رشــته هــای کاردانــی
کشــاورزی داریــم تــا بتوانیــم دغدغــه ایــن طیــف
دانــش آمــوزان را برطــرف کنیــم.

بسوی نور
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آیه 193سوره آل عمران:
پروردگارا ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا می خواند که به
پروردگارخودایمانآوريدپسایمانآوردیمپروردگاراگناهانما
را بیامرز و بدی های ما را پاک فرما و ما را در زمره نیکان بمیران.
 -1براساس آیه شریفه خردمندان پس از دریافت
هدفآفرینشبهچهموضوعمهمینیازمندهستند؟
صاحبانعقلوخرد،پسازدریافتهدفآفرینش،بهایننکته
نیز متوجه می شوند که این راه پر فراز و نشیب را بدون رهبران
الهیهرگزنمیتوانندبپیمایند.بههمیندلیلهموارهمترصد
شنیدن صدای منادیان ایمان و راستين هستند و تا نخستین
ندای آنها را بشنوند به سرعت به سوی آنها می شتابند و پس
از کنجکاوی و بررسی الزم ،دعوت آنها را پاسخ می گویند و با
تماموجودایمانمیآورند.لذابهپیشگاهپروردگارخود،عرض
می کنند « :بارالها ما صدای منادی توحید را شنیدیم که ما را
دعوت به سوی ایمان می کرد و به دنبال آن ایمان آوردیم»
 -2منظور از منادی کیست؟منظور از منادی در آیه
شریفه ،رسول اهلل (ص) است که بشر را به سوی ایمان ندا
کرد« .ان آمنوا بربکم» این جمله همان ندا را تفسیر می کند.
 -3چرا خردمندان از خداوند متعال طلب مغفرت و
آمرزشمیکند؟
خردمندان می گویند « :بارالها! اکنون که چنین است و ما با
تمام وجود خود ایمان آوردیم ،اما از آنجا که در معرض وزش
طوفان های شدید غرائز گوناگون قرار داریم ،گاهی لغزش
هایی از ما سر می زند و مرتکب گناهانی می شویم .خداوندا ما
را ببخش و گناهان ما را بیامرز و لغزش های ما را پوشیده دار».
 -4چرا خردمندان از خداوند تقاضای مردن در راه و
رسم نیکان را دارند؟
«توفنا مع االبرار ،ما را با نیکان و در راه و رسم آنان ،بمیران»
آنها آن چنان به اجتماع انسانی پیوسته اند و از تکروی و فرد
پرستی بیزارند که از خدا می خواهند نه تنها حیات و زندگی
آنها با نیکان و پاکان باشد ،بلکه مرگ آنها ،اعم از مرگ طبیعی
یا شهادت در راه خدا ،در جمع نیکان و با راه و رسم آنها صورت
گیرد ،که مردن در جمع گناه کاران مرگی مضاعف است.
-5براساسآیهشریفهچراخردمنداندرکنارآمرزش
گناهان،تقاضایپوشیدهشدنگناهانرادارند؟
زیراازآیه 31سورهنساء «انتجتنبواکبآئرماتنهونعنهنکفر
عنکمسیئاتکم،اگرازگناهانکبیرهدوریکنیدماسیئاتشما
را می پوشانیم و از بین می بریم» چنین استفاده می شود که
سیئات به گناهان صغیره گفته می شود .بنابراین خردمندان
نخست از خدا تقاضای عفو از لغزش های بزرگ می کنند و
به دنبال آن تقاضای از بین رفتن آثار گناهان صغیره را دارند.
آیه 194سوره آل عمران :
پروردگارا و آنچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده
ای به ما عطا کن و ما را روز رستاخیز رسوا مگردان زیرا تو وعده
ات را خالف نمی کنی.
 -1آخرینمرحلهتقاضایخردمندانچیست؟
آنها در آخرین مرحله و پس از پیمودن راه توحید و ایمان به
رستاخیز و اجابت دعوت پیامبران و انجام وظائف و مسئولیت
هایخویش،ازخدایخودتقاضامیکنندومیگوینداکنون
که ما به پیمان خویش وفا کردیم ،بارالها آنچه را تو به پیامبران
وعده فرمودی و مژده دادی به ما مرحمت کن ،و ما را در روز
رستاخیز رسوا مگردان زیرا تو هر چه را وعده دهی ،تخلف
ناپذیراست.
-2منظوراز «التخزنایومالقیامة»چیست؟
تکیه کردن روی عنوان «رسوا نشدن» بار دیگر این حقیقت
را تأکید میکند که آنها به خاطر اهمیتی که برای شخصیت
خویش قائلند ،رسوایی را از دردناک ترین مجازات ها می دانند
و لذا انگشت روی آن می گذارند.
از امام صادق (علیه السالم) نقل شده که فرمود « :هر کسي
را کار مهمی پیش آید پنج بار بگوید «ربنا» خداوند او را از
آنچه می ترسد رهایی می بخشد و به آنچه امید دارد نائل می
گرداند» عرض کردند « :چگونه پنج بار «ربنا» بگوید؟» فرمود
« :این آیات را که مشتمل بر پنج «ربنا» است بخواند و به
دنبال آن اجابت پروردگار است».
 -3امتیاز این آیه شریفه در چیست؟
در این چند آیه ،خداوند متعال مسیر خردمندان و اولوااللباب
را اینگونه ترسیم می کند « :یاد خدا ،فکر ،رسیدن به حکمت،
تسلیمانبیاءشدن،استغفار،خوبمردنودرانتظاررسیدنبه
الطاف الهی و نجات از رسوایی و خواری ».در آیات قبل ،ایمان
خردمندان نسبت به خداوند و قیامت مطرح بود و در این آیه
ایمان به نبوت نیز مطرح شده است« .ما وعدتنا علی رسلک»
 -4منظور از «علی رسلک» چیست؟
معنای جمله «علی رسلک» این است که خدایا آن وعده ای
که بر رسوالنت حمل کردی (و بر رسوالنت نیروی تحمل بار
رسالت دادی) و رسوالن هم آن وعده را از طرف تو ضمانت
کردند ،در حق ما مقرر فرما.
آیه 195سوره آل عمران :
پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد (و فرمود که) من
عمل هیچ صاحب عملی از شما را از مرد یا زن که همه از
یکدیگرید تباه نمی کنم .پس کسانی که هجرت کرده و از
خانه های خود رانده شده و در راه من آزار دیده و جنگیده و
کشته شده اند بدی هایشان را از آنان می زدایم و آنان را در
باغ هایی که از زیر (درختان) آن نهرها روان است در می آورم
(این) پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست.
-1شأننزولآیهشریفهچیست؟
اینآیهدنبالهآیاتپیشیندربارهصاحبانعقلوخردونتیجه
اعمال آنها می باشد و شروع آیه با «فاء تفریع» روشن ترین
دلیل این پیوند است .با این حال شأن نزول هایی برای آیه
در روایات و کلمات مفسران آمده است که البته منافاتی با
پیوستگی آیه با آیات قبل ندارد.از جمله نقل شده است که
ام سلمه (یکی از همسران رسول خدا) خدمت پیامبر (ص)
عرض کرد « :در قرآن از جهاد و هجرت و فداکاری مردان،
فراوان بحث شده ،آیا زنان هم در این قسمت سهمی دارند؟»
آیه فوق نازل شد و به این سؤال پاسخ گفت .همچنين نقل
شده هنگامی که علی (ع) با «فواطم» (فاطمه بنت اسد و
فاطمه دختر پیامبر و فاطمه دختر زبیر) از مکه به مدینه
هجرت کرد و «ام ایمن» یکی دیگر از زنان با ایمان در بین راه
به آنها پیوست ،آیه فوق نازل گردید.
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ســردار حســنی ســعدی خاطــره ای از زبــان رئیــس دفتر
و همـراه همیشــگی ســردار حــاج قاســم ســلیمانی نقل
کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دفاعــی امنیتــی گــروه
سیاســی باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،شــهید حســین
پــور جعفــری رئیــس دفتــر و همـراه همیشــگی ســردار
ســپهبد پاسـدار حاج قاســم ســلیمانی میگفــت :روزی
در منطق ـهای در ســوریه حاجــی خواســت بــا دوربیــن
دیــد بزنــه ،خیلــی محــل خطرناکــی بــود .من بلوکــی را
کــه ســوراخی داشــت بلنــد کردم کــه بـذارم بــاالی دیوار
کــه دوربیــن اســتتار بشــه .همیــن کــه گذاشــتمش باال،
تــک تیرانـداز بلــوک رو طــوری زد کــه تکــه تکــه شــد
ریخــت روی ســر و صــورت مــا.
حاجــی کمی فاصلــه گرفت .خواســت دوبــاره بــا دوربین
دیــد بزنــه کــه ایــن بــار ،گلولهای نشســت کنار گوشــش
روی دیـوار ،خالصــه شناســایی بــه خیــر گذشــت .بعــد
از شناســایی داخــل خانـهای شــدیم بـرای تجدیــد وضو،
احســاس کــردم اوضــاع اصــا مناســب نیســت؛ بــه اصرار
زیــاد حاجــی رو سـوار ماشــین کردیــم و راه افتادیم .هنوز
زیــاد دور نشــده بودیــم کــه همــون خونــه در جــا منفجر
شــد و حــدود هفــده تن شــهید شــدند .بعـداز ایــن اتفاق
حاجــی بــه من گفــت :حســین امــروز چنــد بــار نزدیک
بــود شــهید بشــیم ،اما حیــف...

خاطرهعجیبسردارسلیمانیازدورانجنگ

ســردار ســلیمانی در جایــی گفتــه بــود :جنــگ مــا
افتخــارش ایــن اســت کــه رتبـهای نبــود .ایــن پارچههــا
و درجههــای روی دوش مــن نبــود .کلمــه رایــج ،کلمــه
ســردار و ســرهنگ نبــود .کلمــه رایــج ،کلمــه بـرادر بــود.
ی از خاط ـرات ســالهای جنـ ِ
ـگ ســردار ســلیمانی
یک ـ 
مربــوط بــه ســتمی اســت کــه بهقــول خــودش و یکــی
از شــهدا ،در حــق آن شــهید روا داشــته اســت .ایــن
خاطــره مربــوط بــه روزهــای پــس از عملیــات والفجــر
و روز پاسـدار اســت کــه شــهید ســلیمانی در آن گفتــه،
ب هواســطه پیشــنهاد فــردی ،بنــا را بــر انتخــاب و معرفــی
پاس ـدار نمونــه لشــکر  ۴۱ثــاراهلل میگ ـذارد.
او در دو جملــه ج ـدا ،در ایــن بــاره گفتــه اســت« :مــا از
ایــن کارهــا نمیکردیــم .مــن خامــی کــردم ،پذیرفتــم».
و «معرفــی پاسـدار نمونــه در جنــگ کار خیلیخطایــی
بــود .مــن خطــای بزرگــی کــردم ».شــخصیتی هــم کــه
ســردار ســلیمانی ب هواســطه ایــن اشــتباه بــه او ظلــم روا
داشــته ،شــهیدی بهنــام مهــدی زنــدی اســت.
خالصــه خاطــره مذکــور ،ایــن اســت کــه پــس از اعــام
نــام مهــدی زنــدی بهعنـوان پاسـدار نمونه در حســینیه
لشــگر ،ایــن فــرد در حالیکــه از آمــدن بــه محــل اجرای
مراســم انتخــاب پاسـدار نمونــه امتنــاع داشــته ،با کمک
دیگــر رزمنــدگان و در حالیکــه زیــر بغلهایــش را
گرفتــه بودهانــد ،پیــش آمــده و بــه ســردار ســلیمانی
میگویــد« :بــه مــن ظلــم کــردی».
ســردار ســلیمانی در ادامــه بیــان ایــن خاطــره و توضیــح
رفتــار شــهید مهــدی زنــدی گفتــه اســت« :جنــگ مــا
افتخــارش ایــن اســت کــه رتبـهای نبــود .ایــن پارچههــا
و درجههــای روی دوش مــن نبــود .کلمــه رایــج ،کلمــه
ســردار و ســرهنگ نبــود .کلمــه رایــج ،کلمــه بـرادر بود؛
بـرادر حســین ،بـرادر احمــد ،بـرادر مهــدی .کلمــه رایــج
ایــن بــود .کســی فکــر نمیکــرد و بــاور نمیکــرد حقوق
فرمانــده ســپاه  ۲,۵۰۰تومــان اســت ،حقــوق رزمنــده
عــادی هــم  ۲,۵۰۰تومــان اســت .ایــن ،جنــگ مــا بــود.
ایــن زیباییهــا جنــگ مــا را بــه اینجــا رســاند».

از«معیارهای مکتب حاج قاسم»

مجاهدتبیوقفهوخستگیناپذیر:
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موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: :

بازگشایی ۳۷۰پروندهحمایتقضائیازبنگاههایتولیدیدرکرمان

خاطرهشنیدنیازشهیدحاجقاسم

سلیمانیاززبانهمراههمیشگیاو

سال سیزدهم

رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان
گفــت ۳۷۰ :پرونده حمایــت قضائی از
بنگاههــای تولیــدی طــی دو ســال باز
کردیــم و در قالــب ایــن پروندههــا بــه
نتایــج خوبــی رســیدیم که ایــن نتایج
حاصــل تــاش همــه مســئوالن بــوده
است.
بــه گـزارش خبرگـزاری فــارس از بــم،
یـداهلل موحــد در دومیــن گردهمایــی
فعــاالن اقتصــادی و مســئوالن قضایی
اســتان کرمــان کــه در بم برگزار شــد،
اظهــار داشــت :در ایــن گردهمایــی
ســعی داریــم بــا ظرفیــت و در بســتر
قوانیــن حاکــم بــر روابــط اقتصــادی
پولــی و بانکــی مشــکالت بنگاههــای
اقتصــادی را بررســی و رفــع کنیــم.
وی افــزود ۳۷۰ :پرونــده حمایــت
قضایــی از بنگاههــای تولیــدی طــی
دو ســال بــاز کردیــم و در قالــب ایــن
پروندههــا بــه نتایــج خوبــی رســیدیم
کــه ایــن نتایــج حاصــل تــاش همــه
مســئوالن بــوده اســت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان ادامه
داد :همــه مدیـران علیرغم کمبودهای
موجــود مشــکالت بنگاههــای
اقتصــادی را رفــع کــرده و میکننــد.
موحــد بــا اشــاره بــه برگـزاری اولیــن

گردهمایــی در شهرســتان زرند گفت:
بــم یکــی از قطبهای اقتصــادی مهم
اســتان کرمــان اســت و خودروســازی
قلــب تپنــده اقتصاد منطقه محســوب
میشــود.
وی ادامــه داد :همچنیــن در حوزههای
گردشــگری و تولیــد محصــوالت باغی
و قــرار داشــتن در مســیر ترانزیــت
شهرســتان بــم جایــگاه مناســبی در
اقتصــاد اســتان دار د کــه بــر اســاس
ایــن معیارهــا بایــد برنامهریــزی و
موانــع برطــرف شــود.
ایــن مقــام مســئول قضایــی تصریــح
کــرد :ســازمان بازرســی اســتان ،اداره
کل اطالعــات و ســایر بخشهــای
نظارتــی بایــد در کنار سیســتم اداری و
بانکی اســتان پیشــنهادات و مشکالت
مدیـران تولیــدی را بشــنوند و تــاش
کننــد تــا ایــن مشــکالت رفــع شــود.
وی ابــراز داشــت :مدیــران اجرایــی
هم ـواره در تفســیر قوانیــن بــا ابهــام
مواجــه میشــوند کــه مــا بــه عن ـوان
نماینــده دســتگاه قضــا وظیفــه داریم
در کنــار آنهــا باشــیم.
موحــد بیــان داشــت :ش ـرایط کشــور
شــرایط خاصــی اســت و مدیــران
اقتصــادی افســران جبهــه جنــگ

اقتصادی هســتند و نیاز به پشــتیبانی و
حمایــت دارنــد و بایــد کمــک کنیــم تا
موانــع رفــع شــود.
رئیــس کل دادگســتری کرمــان یــادآور
شــد :مــا زمانــی کــه یــک مدیــر اجرایی
بـرای بنگاههــای اقتصــادی مانــع ایجــاد
میکنــد ،افســوس میخوریــم البتــه
بالفاصلــه بــه موضــوع ورود کــرده و
درصــدد رفــع آن مشــکل بــر میآییــم.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمان
تصریــح کــرد :ایــن ســتاد در ســطح
ملــی ،اســتانی و بعضاً شهرســتانی فعال
اســت و در این جلســه مدیـران تولیدی
شــرق اســتان میتواننــد مشــکالت
خــود را مطــرح کننــد تــا تصمیمــات
الزم توســط مســئولین گرفتــه شــود.
وی افــزود :یکــی از مــواردی کــه در
ایــن جلســه بایــد بررســی و رفــع شــود
بحــث اراضــی شــهرک امــام خمینــی
(ره) بــم اســت کــه منابــع طبیعــی بــر
اســاس کمیســیون مــاده  ۳۲در ســال
 ۷۰زمینهایــی را در اختیــار مســکن
و شهرســازی و شــهرداری قــرارداده و
شــهرداری هــم اقـدام بــه فــروش اراضی
و صــدور پروانــه کــرده و مــردم هــم
منــازل خــود را ســاختهاند.
موحــد عنـوان کــرد :واگذاری مســکن و

شهرســازی به شــهرداری مشکل خاصی
نــدارد و میطلبــد فرمانــدار و رئیــس
دادگســتری پیگیــری کننــد تــا مشــکل
مــردم رفع شــوند و ســند مالکیت ســاده
شــود.
وی تاکیــد کــرد :کمیتــه مشــترکی
بــا حضــور شــهرداری ،نماینــده راه و
شهرســازی ،نماینده ثبت اســناد ،نماینده
فرمانـدار و نماینده دادگســتری تشــکیل
تــا بــه بــه صــورت تخصصــی مشــکل
بررســی و رفــع شــود.
بــه گــزارش فــارس در ایــن جلســه در
خصــوص مشــکالت مالــی و تســهیالت
کارخانجــات خودروســازی ،مشــکالت
گلخانــ هداران و همچنیــن مباحــث و
مســائل ســردخان هداران شهرســتان بحث
و گفتوگــو شــد.

تیمهایواکنشرسیعمقابلهباکرونادرمتام
آگهیتحدیدحدوداختصاصی شهرستانهایاستانکرمانتشکیلشود

چــون ششـدانگ یکبــاب خانــه بهداشــت پــاک  5فرعــی  32اصلــی واقــع در بخــش 21
کرمــان مــورد تقاضای مرکــز بهداشــت طبــق رای شــماره  139960319011002335مورخ
 99/10/16هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمان های
فاقــد ســند رســمی در مالکیــت نامبــرده قـرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده  3و  13آئیــن
نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهی ســپری گردیده اســت و نیــاز به تحدیــد حدود
دارد و اعمــال تبصــره مــاده  15قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لـذا حســب تقاضــای وارده
شــماره  1400/4096مــورخ  1400/8/25مالــک بدینوســیله آگهی تحدیــد حدود اختصاصی
آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده  13قانــون مذکور و مــاده  13آئین نامه آن منتشــر و عملیات
تحدیدی آن از ســاعت  9صبح روز ســه شــنبه  1400/10/21محل شــروع و بعمل خواهد
آمــد لـذا بــه مالــک (مالکیــن) و صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در
موعــد مقــرر در ایــن اعــان در محل وقــوع ملک حاضــر و در صــورت عدم مراجعــه مجاورین
عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مـواد  14و 15
قانــون و  70آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتـراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقی
برابــر مـواد  20قانــون و  74آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاريــخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی
بمــدت  30روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظرف مــدت یکمــاه از تاريخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیم نمایــد واال پس از گذشــت مهلــت یک ماهه
و عــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقـدام خواهد شــد.
تاریخ انتشار  :دوشنبه1400/9/29
حسین تقی زاده -ئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر /م الف 49

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

چــون ششـدانگ یکبــاب خانه بهداشــت پالک  15فرعــی  5680اصلــی واقــع در بخش 20
کرمــان مــورد تقاضای مرکــز بهداشــت طبــق رای شــماره  139960319011002272مورخ
 99/10/14هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان های
فاقــد ســند رســمی در مالکیــت نامبــرده قـرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده  3و  13آئیــن
نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهی ســپری گردیده اســت و نیــاز به تحدیــد حدود
دارد و اعمــال تبصــره مــاده  15قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لـذا حســب تقاضــای وارده
شــماره  1400/4097مــورخ  1400/8/25مالــک بدینوســیله آگهی تحدیــد حدود اختصاصی
آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده  13قانــون مذکور و مــاده  13آئین نامه آن منتشــر و عملیات
تحدیدی آن از ســاعت  9صبح روز ســه شــنبه  1400/10/21محل شــروع و بعمل خواهد
آمــد لـذا بــه مالــک (مالکیــن) و صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در
موعــد مقــرر در ایــن اعــان در محل وقــوع ملک حاضــر و در صــورت عدم مراجعــه مجاورین
عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مـواد  14و 15
قانــون و  70آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتـراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقی
برابــر مـواد  20قانــون و  74آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاريــخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی
بمــدت  30روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظرف مــدت یکمــاه از تاريخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیم نمایــد واال پس از گذشــت مهلــت یک ماهه
و عــدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات اقـدام خواهد شــد.
تاریخ انتشار  :دوشنبه1400/9/29
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جدول شماره 510 :

انســان هــا بــر اســاس توانــی کــه دارند مبــادرت بــا انجــام امور افقی:

مــی کننــد و پــس از مدتــی دچار فرســودگی و خســتگی می
شــوند ،مگــر اینکــه عاشــق مســیر انتخابــی خــود باشــند و با
همــت الهــی خســتگی را خســته کننــد .حــاج قاســم چنین
بود.
شــهید ســلیمانی عمــر پربرکــت خویــش را صــرف جهــاد
مســتمر و خســتگی ناپذیــر در راه خـدا کــرد .ســلیمانی دوره
جوانــی و میــانســالی خــود را در اوج حـوادث ســپری کــرده و
بــا ســختی و بحـران خــو گرفته بــود .ســردار ســلیمانی از دوره
مبــارزه بــا گروهکهــای مســلح ،دوران  8ســاله دفــاع مقدس،
مرحلــه مبــارزه بــا اشـرار و باالخــره دوره طوالنــی جنگهــای
نامتقــارن در خاورمیانــه ،بــه ســان مجاهــدی عمــل کــرد کــه
هیـچگاه آرام و قـرار و اســتراحت نداشــت.
و البتــه بــه مصــداق آیــه شــریفه «والذیــن جاهــدوا فینــا
لنهدینهــم ســبلنا» شــهید ســلیمانی مــزد مجاهــدت هــای
خــود را گرفــت .از یــک ســو تــاش هــای شــبانه روزی او برای
ایـران و منطقــه منشــا بــرکات فراوانــی شــد و از دیگــر ســو،
خــود بــه مقــام «ســردار دل هــا» دســت یافــت و البتــه ایــن
موقعیــت بـرای او انــدک بــود ،مزد اصلــی شــهادت عزتمندانه
در راه خ ـدا بــود«.

دو شنبه بیست ونهم آذر ماه 1400

 1افقــی :از امـراض واگیــردار  -باعــث زحمــت افقــی :مقــام مـدال طــا  -از
ســبک هــای موســیقی  -انــدک و کــم 3افقــی :پســوند نســبیت  -بمــب
پرتابــی 4افقــی :پنجــره خانــه  -درخــت مخروطــی شــکل 5افقــی :مخلــوط
و نامنظــم  -خزنــده خــوش خــط و خــال  -گوشــت آذری 6افقــی :زیــاده گــو
و پرحــرف  -نــان کاغــذی 7افقــی :حــرص و طمــع  -گل تــه حــوض  -نوعــی
حریــر 8افقــی :در نجــاری زیــاد اســت  -صداقــت 9افقــی :مجموع آثــار جوی
اعــم از ســرما و گرمــا در یــک شــهر یــا ناحیــه  -ســیلی 10افقــی :مقابــل
کوچــک  -نوعــی مــدل مــو  -کنــار 11افقــی :ناخــوش و مریــض  -اســب
خســرو پرویــز

عمودی:

 1عمــودی :مطلبــی را قبــول کــردن  -کســی کــه فرمــان مــی بــرد 2عمــودی:
ذره بــاردار  -رزق  -بخشــی از جامعــه انســانی 3عمــودی :نیلوفــر هنــدی  -روزگار
 بیــرون 4عمــودی :طبیعــی و معمولــی  -امــر بــه گفتــن 5عمــودی :منــزل بــزرگ از وســایل نظافــت 6عمــودی :نشــان هــر کشــور  -تکیــه کالم درویــش 7عمــودی:درخــت جـوان  -عمــل ســوختن 8عمــودی :زن و شــوهر را گوینــد  -از تقســیمات
کشــوری 9عمــودی :اشــعه مجهــول  -فــوری و ســریع  -پــدر بــزرگ 10عمــودی:
مجــازات شــرعی  -بــه راه راســت رونــده  -نوعــی بـرادر و خواهــر 11عمــودی :فیــل
باســتانی  -باطـراوت

معــاون اســتانداری کرمــان گفــت :در حــال حاضــر بیشــترین شــهرهای زرد کرونایی کشــور در
اســتان کرمــان اســت کــه بایــد مدیریــت و از ابتــای بیشــتر پیشــگیری کرد.
بــه گـزارش خبرگـزاری تســنیم از کرمــان ،رحمــان جاللــی در ســتاد مدیریــت بیمــاری کرونــا
اســتان کرمــان که با حضــور مهرابی سرپرســت معاونــت هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری
کرمــان ،رشــیدینژاد رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان و ارتبــاط همزمــان ویدئو کنفرانس
یزاده اســتانداری برگزار شــد با
بــا فرمانـداران سراســر اســتان کرمــان در سـالن شــهید مرتضــو 
بیــان اینکــه امــروز ســتاد ملــی کرونــا در کشــور برگـزار و در این جلســه آخرین وضعیــت کرونا
در دنیــا و کشــور بررســی شــد اظهــار داشــت :در کشــور مــا وضعیت نســبتا خــوب اســت و برای
نخســتین بــار هیچ شهرســتان بــا وضعیت نارنجــی و قرمــز کرونایــی نداریم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتانهای بافــت ،زرنــد و ســیرجان کــه هفتــه گذشــته وضعیت
نارنجــی کرونایــی داشــتند بــه همت مردم و مســئوالن وضعیــت زرد پیـدا کردند گفــت :در حال
حاضــر هشــت شهرســتان اســتان در وضعیــت زرد و  15شهرســتان در وضعیــت آبــی کرونایــی
هســتند .وی بــا بیــان اینکــه تیمهــای واکنش ســریع مقابله بــا کرونــا در تمام شهرســتانهای
اســتان بایــد تشــکیل شــود افــزود :در حــال حاضــر بیشــترین شــهرهای زرد کرونایی در اســتان
کرمــان اســت کــه بایــد بــا ورود بهموقــع مدیریــت و از ابتــای بیشــتر پیشــگیری کرد.

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول «ملک»(نوبتاول)
نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرایــی کالســه 980170اجـرای احــکام دادگســری بردســیر
در نظــر دارد 4دانــگ مشــاع از 6دانــگ ملــک از محــل ماتــرک مرحــوم اصغر مختاری به
نشــانی شــهر بردســیر کوچه بنفشــه 4غرب بلوار شــهید صانعی دارای ســند عادی واقع
در بخــش 20کرمــان بــا مشــخصات اعالمــی از طــرف کارشناســی رســمی دادگســری بــه
ایــن رشح  _1:عرصــه ملــک (وضــع موجــود و ابعاد طبق ســند) :مســکونی به مســاحت
 346/51مرتمربــع _2اعیانــی (از نــوع ســازه دیـوار باربر و ســقف ســبک) :الف _ خشــتی
و گنبــدی قدیمی ســاز و مســکونی به ابعــاد 103/14مرتمربــع ب_ دیوار آجری _ ســقف
طــاق رضبــی _ نوســاز و مســکونی بــه مســاحت 108/50مرتمربــع ج_ آجــری _ ســقف
طــاق رضبــی قدیمــی ســاز و مســکونی به مســاحت 30/34مرتمربــع _3محوطه ســازی
_ منــای شــال رسامیــک (دیـوار حیــاط _ حیاط ســازی و اشــجار موجــود) و _4امتیــازات
متعلقــه و غیــره (آب و بــرق و گاز بصــورت خانگي) ارزش عرصه _اعیان_ مســتحدثات _
تأسیســات و اشــجار بــا احتســاب حقوق عرفیــه و رشعیــه (در ضمن اعیان ملــک مذکور
شــامل ســه قســمت بــا ســازه هــای مختلــف در ســنوات مختلــف ســاخته شــده و در
ســه نقطــه از عرصــه مذکــور احــداث بنــا گردیــده اســت) طبــق نظــر کارشــناس رســمی
دادگســری جمعــا بــه مبلــغ( 6/834/256/000شــش میلیــارد و هشــتصد و ســی و چهار
میلیــون و دویســت و پنجــاه و شــش هـزار) ریــال بـرآورد قیمت گردیده اســت کــه با این
اوصــاف ارزش 4دانــگ ملــک مبلــغ( 5/467/404/800پنــج میلیــارد و چهارصد و شــصت
و هفــت میلیــون و چهارصــد و چهــار هزار و هشــتصد) ریال می باشــد از طریــق مزایده
در تاریــخ ( 1400/10/06دوشــنبه ) ســاعت 12ظهــر در محــل ایــن اجرا به فروش برســاند
لــذا افـرادی کــه طالــب رشکــت در مزایــده و خریــد می باشــند مــی تواننــد در مدت پنج
روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه ملــک مراجعــه مناینــد و جهت ارائه پیشــنهاد تا
قبــل از موعــد مقــرر قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضــام فیــش بانکــی دائر بــه واریز
ده درصــد مبلــغ کارشناســی بــه ایــن اجـرا ارائــه منایند ،هزینــه آگهی و کلیــه هزینههای
مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنده مزایــده می باشــد و در صورتی که برنــده ظرف
مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز باقیامنده مبلغ پیشــنهادی اقدام
ننامیــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبــط خواهد شــد %
مدیر اجرای احکام مدنی دادگسرتی بردسیر _ بنی اسد 50 /م الف
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تاملیبرزمانشهادت
دخرتپیامرباکرم
(صلیاللهعلیهوآله)

زمــان شــهادت حــرت فاطمــه زهــرا (ســام اللــه علیهــا)
همچــون مـزار ایشــان بــه صــورت دقیــق مشــخص نیســت و
همیــن مســاله باعــث شــده شــیعیان و دوســتداران اهل بیت
(ع) ســالروز شــهادت آن حــرت را بــر اســاس روایتهــای ۷۵
روز و ۹۵روز بعــد از وفــات رســول خــدا (ص) اقامــه عـزا کننــد.
فــردا بیســت و هفتــم آذر مصــادف بــا  ۱۳جــادی االولــی،
ســالروز شــهادت حرضت فاطمه زهـرا (س) بــه روایــت ۷۵روز
اســت و روایــت دوم کــه در تقویــم رســمی تعطیل اعالم شــده
هــان روایــت  ۹۵روز اســت کــه مصــادف بــا  ۱۶دی برابــر بــا
ســوم جــادی الثانــی اســت.
چــه روایــت اول و چــه روایــت دوم ،فرصتــی ب ـرای تعظیــم
شــعائر فاطمــی و عـزاداری بـرای دخــر رســول خــدا (صلی الله
علیــه وآلــه) اســت .برخــی از ایــن ایــام بــه عنـوان دهه فاطمیه
(ســام اللــه علیهــا) یاد می کننــد و برخی نیــز چند روز قبــل از
شــهادت حــرت زهرا (ســام الله علیهــا) و چند روز بعــد از آن
بــه برپایــی هیــات و مراســم مــی پردازند.
شــیعیان در برخــی کشــورها از جملــه ایـران ،عراق و پاکســتان
و بــه اقامــه ع ـزا در ایــام فاطمیــه (ســام اللــه علیهــا) مــی
پردازنــد و بعضــی مراجــع تقلیــد همچــون آیــت اللــه حســین
وحیــد خراســانی و لطــف اللــه صافــی گلپایگانــی در ایــن ایــام
در دســته هــای عــزاداری رشکــت کــرده و بــه ســمت حــرم
حــرت معصومــه (ســام اللــه علیهــا) پیــاده روی مــی کننــد.
تعطیلــی روایت دوم یعنی ســوم جــادی الثانی از ســال۱۳۷۹
بــه پیشــنهاد آیتاللــه وحیــد خراســانی صــورت گرفــت و بــا
تصویــب دولــت در تقویــم رســمی به عنوان ســالروز شــهادت
حــرت فاطمــه (ســام اللــه علیهــا) تعطیــل اعــام شــد.
اگــر نگاهــی بــه زمــان برگـزاری هیــات هــای عـزاداری در ایــن
روزهــا بیاندازیــم ،متوجــه می شــویم روزهــای برگزاری مراســم
از ســه روز تــا حداکــر یــک هفته اســت و کمرت هیاتــی ۱۰روز
بـرای هــر روایــت اقامــه عـزا مــی کند.
حجــت االســام محمدرضــا جبــاری کارشــناس تاریــخ اســام به
خربنــگار معــارف ایرنــا گفــت :دو قــول مشــهور بـرای شــهادت
حــرت فاطمــه زهـرا (س) در تاریــخ نقــل شــده کــه ترجیح با
روایــت دوم یعنــی روایتــی اســت کــه شــهادت آن حــرت را
 ۹۵روز پــس از وفــات رســول خــدا (ص) صحیــح تــر مــی دانــد،
در کشــور مــا نیــز ایــن روز بـرای شــهادت آن حــرت تعطیــل
رســمی اعــام شــده اســت .البتــه ع ـزاداری در ایــام فاطمیــه
(ســام اللــه علیهــا)) اول از دیربــاز مرســوم بــوده اســت.
حــال سـوال ایــن اســت کــه چـرا زمــان والدت و شــهادت امئــه
در تاریــخ ثبــت شــده ولــی بـرای زمــان شــهادت حــرت زهـرا
(س) دو روایــت نقــل شــده و چ ـرا فاصلــه ایــن دو تاریــخ ۲۰
روز اســت؟ برخــی معتقدنــد مهمرتیــن دلیــل ایــن اختــاف،
روش نــگارش و رســم الخــط عربــی در آن زمان بوده اســت .در
نوشــتههای عربــی قدیــم از نقطه و عالمت اســتفاده منیشــد
و هیــچ حرفــی نقطــه نداشــت و اعــداد ســبعون به معنــی۷۰
و تســعون یعنــی ۹۰ماننــد هــم نوشــته میشــد و این مســاله
بـرای تاریــخ نویســان دورههــای بعــد باعث اشــتباه شــد و منی
توانســتند تفــاوت ایــن دو عــدد را از هــم تشــخیص دهنــد و از
طــرف دیگــر بــا توجــه بــه ایــن کــه ماههــای قبلــی ۲۹یــا ســی
روزه باشــد ،تعییــن دقیــق روز شــهادت بــا تردید همراه اســت
و بــه همیــن دلیــل معمــوال ســه روز را ب ـرای ع ـزاداری هــر
روایــت مــاک قـرار میدهنــد

فرماندهانتظامیاستانکرمان:

کشف ۳۴میلیارد ریال کاالی
قاچاق در کرمان
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اجـرای
طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در ایــن اســتان گفت:
در ایــن طــرح انـواع کاالی قاچــاق بــه ارزش  ۳۴میلیارد
ریال کشــف شــد.
بــه گـزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس
کرمــان ،ســردار عبدالرضــا ناظــری افــزود :یکــی از
اولویتهــای ماموریتــی ناجــا در ســال جــاری برخــورد
بــا قاچــاق کاال اســت کــه ایــن مهــم طــی اجـرای یک
طــرح ســه روزه در دســتور کار پلیس امنیــت اقتصادی
ق ـرار گرفــت.
وی بیــان کــرد :طــی اج ـرای ایــن طــرح و بــا تــاش
بــی وقفــه مامــوران پلیــس اســتان کرمــان ،انواع لـوازم
آشــپزخانه ،فــرآورده هــای نفتــی ،برنــج ،کاالی دخانی،
پوشــاک و برخــی اقــام خوراکــی و مصرفــی دیگــر
کشــف و  ۳۵متهــم دســتگیر شــدند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه توقیف
 ۳۱دســتگاه انــواع خــودروی ســبک و ســنگین و
تشــکیل  ۳۴فقــره پرونــده در رابطــه بــا ایــن کشــفیات
تصریــح کــرد :اج ـرای اینگونــه طــرح هــا هــم راســتا
بــا فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی)
و بــا توجــه بــه شــرایط خــاص ناشــی از بیمــاری
کرونــا بــا جدیــت ت ـداوم خواهــد داشــت و بــه طــور
قطــع بــا همــکاری خــوب شــهروندان بــا پلیــس نتایج
ارزشــمندتری نیــز حاصــل خواهــد شــد.
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دکترزاهدیعضوکمیسیونآموزشمجلس:

دالیل روانی ،فردی و میان
فردی رشد طالق در ایران
(بخش پایانی)

میــزان مراجعههــا بــه مراکــز مشــاوره روانشــناختی
کشــور نشــان میدهــد در ســالهای اخیــر بخــش
بزرگــی از متقاضیــان کســانی بودهانــد که یا در آســتانه
طــاق هســتند ،یــا طــاق گرفتهانــد یــا مدتهاســت
در وضعیــت طــاق عاطفــی قــرار دارنــد.
البتــه همچنــان کــه در بخش گذشــته بخش پیشــین
ایــن مطلــب عنوان شــد ،هرگــز نمیتــوان طــاق را در
همــه مــوارد و تحــت هــر شــرایطی ،امری منفــی تلقی
کــرد؛ چــه بســیار خانوادههایــی کــه در صــورت نبــودن
امــکان طــاق ،دچــار آســیبهای متعــدد روانــی و
حتــی جســمانی ،بویــژه در ارتبــاط بــا فرزنــدان مــی
ل اســت کــه شــارع
شــدند و از اســاس بــه همیــن دلیـ 
مقــدس ،طــاق را ممنــوع اعــان نکــرده؛ امــا بــه طــور
قطــع در یــک جامعــه نیمهســنتی و مذهبــی همچون
ایــران ،رشــد شــتابان طــاق بــا رونــد کنونــی ،بیانگــر
کژکارکــردی نهــاد خانــواده و دیگر متولیــان حاکمیتی
تحکیــم ازدواج و خانــواده اســت.
ریشــه برخــی از طالقهــا در انتخــاب نامناســب و
نامتناســب همســر اســت و بــه همیــن دلیل در ســال
هــای اخیــر «مشــاوره پیــش از ازدواج» تــا ایــن حــد
رواج داشــته اســت؛ اگــر چــه بیــش از چنــد ســال از
رواج ایــن نــوع مشــاوره نمیگــذرد و بــرای درک آثــار
قطعــی آن ،نیازمنــد زمــان بیشــتری هســتیم.گاهی
بــه طنــز شــنیدهایم کــه «ریشــه همــه طالقهــا
در ازدواج اســت»! ایــن گــزاره خــارج از شــوخی ،البتــه
یــک حقیقــت را در دل خــود نهــان دارد کــه ریشــه
برخــی از طالقهــا در انتخــاب نامناســب و نامتناســب
همســر اســت و بــه همیــن دلیــل در ســالهای اخیــر
«مشــاوره پیــش از ازدواج» تــا ایــن حــد رواج داشــته
اســت؛ اگــر چــه بیــش از چنــد ســال از رواج ایــن نــوع
مشــاوره نمیگــذرد و بــرای درک آثــار قطعــی آن،
نیازمنــد زمــان بیشــتری هســتیم امــا گزارشهــای
میدانــی نشــان میدهــد مشــاورههای پیــش از ازدواج
تــا کنــون بهطــور قطــع نتوانســته ســهم آنچنانــی در
کاهــش طــاق یــا جلوگیــری از شــکلگیری یــک
پیونــد زناشــویی نامناســب و اشــتباه داشــته باشــند.

پیامدهایغفلتازکیفیتمشاورههایازدواج

برخی کارشناســان معتقدنــد تکیه صــرف وزارت ورزش
و جوانــان (بــه عنــوان متولــی رســمی ایــن مشــاوره
هــا) بــر آمارهــای کمیتــی در ایــن بــاره و یــا گاهــی
آمارســازی ،موجــب غفلــت از کیفیــت مشــاورهها و
مشــاوران شــده و یــا اینکــه الــزامآور نبــودن نتایــج
مشــاوره ،مزیــد علــت بــوده اســت.
در فقــدان ســازوکار قانونــی ،کمــی بعیــد اســت کــه در
صورت تشــخیص قطعی مناســب نبــودن دو نفــر برای
ازدواج از ســوی یــک مشــاور ،آنهــا بــه نظر کارشناســی
تمکیــن کننــد و از ادامــه فرآینــد عقــد و ازدواج قانونــی
منصرف شــوند.
بــه ایــن ترتیــب «انتخــاب اشــتباه» یــا همســرگزینی
نادرســت ،بــه عنــوان یکــی از عوامــل مهــم و تاثیرگذار
بــر احتمــال جدایــی مطــرح اســت و چنانچــه مــی
دانیــم شــرایط فرهنگــی و اجتماعی کشــور بــه گونهای
متحــول شــده اســت که حداقــل در شــهرهای بــزرگ،
خبــری از «ســوختن و ســاختن» تــا پایان عمر نیســت
و راه بــرای شکســتن تابــوی قبلــی طــاق بــاز شــده
اســت.
دربــاره دالیــل انتخابهــای اشــتباه ،موضــوع را مــی
تــوان از دو منظــر اجتماعــی یــا خانوادگــی و فــردی
واکاوی کــرد؛ در بُعــد فــردی ،نقــش «انگیــزش» اصلی
یــا اولیــه بــرای تصمیــم بــه ازدواج از دیگــر عوامــل
پررنگتــر اســت .برخــی از روانشناســان و متخصصــان
امــور خانــواده و زوجدرمانی معتقدند ،هرگونــه ازدواجی
کــه بــا یــک انگیــزش نادرســت شــکل گیــرد ،در ادامه
در صورتــی کــه اهــداف آن انگیــزه محقق نشــود ،منجر
بــه اختــاف در زوج و یــا جدایــی خواهــد شــد.
دختــر و پســری کــه «یکــی» از انگیزههــای مالــی،
شــغلی ،ظاهــری ،فخرفروشــانه ،جنســی ،فرزنــدآوری،
فــرار از خانــواده پــدری ،گریــز از تنهایــی ،درمــان
افســردگی یــا اضطــراب و  ...را «بــه تنهایــی» مبنــای
ازدواج و انتخــاب همســر قــرار دهــد ،به محض سســت
شــدن دالیــل اولیــه یــا فراهــم نشــدن انتظــارات خــام
نخســت ،نواختــن ســاز جدایــی را شــروع خواهنــد
کــرد و بــه دلیــل نداشــتن مهارتهــای ارتباطــی و
غیرارتباطــی ،بــه ســوی جدایــی یــا اختالفهــای
جــدی پیــش خواهنــد رفــت؛ بــه ایــن ترتیــب
انگیزشهــای نادرســت نخســتین و انتخابهــای
اشــتباه در انتخــاب همســر ،یکــی از مهمتریــن دالیــل
رشــد طــاق در کشــور بــرآورد میشــود.

ناززبانعضوکمیسیونآموزشمجلس/
جزئیاتطرحرتبهبندیمعلما 
تقسیمبندیمعلمانبرپنجرتبه /کاربزرگیپساز 10سالانجامشد

عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس با
اشــاره بــه جزئیــات طــرح رتبهبنــدی
معلمــان گفــت :تصویــب ایــن طــرح
کار بزرگــی بــود کــه پــس از  ۱۰ســال
انجــام شــد.
محمدمهــدی زاهــدی در گفتوگــو
بــا خبرنــگار تســنیم در کرمــان ،بــا
اشــاره بــه اینکــه بعــد از  10ســال کــه
معلمــان مــا در انتظــار تصویــب طرح
«رتبهبنــدی معلمــان» بودند امــروز در
صحــن علنــی مجلــس ،تمــام مراحل
ایــن طــرح بــه تصویــب نهایی رســید،
اظهــار داشــت :یکــی از محورهای مهم
ایــن طــرح تقســیمبندی معلمــان بــر
پنــج رتبــه آموزشــیار معلــم ،مربــی
معلــم ،اســتادیار معلــم ،دانشــجویار
معلــم و اســتاد معلــم بــود و بــه نوعی
مشــابه رتبههــای دانشــگاهی بــرای
معلمــان نیــز در نظــر گرفتــه شــد.
عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس
محــور مهــم دیگــر ایــن طــرح را
تغییـرات حقــوق معلمــان بــر اســاس
رتبهبنــدی آنهــا عنـوان کــرد و گفــت:
تغییـرات حقــوق معلمــان بــر اســاس

رتبهبنــدی آنهــا بــه حقــوق معلمــان
افــزوده میشــود.
وی ادامــه داد :موضــوع مهــم دیگــری
کــه بــه تصویــب رســید ایــن بــود کــه
حقــوق معلمــان در هیچ شـرایطی حتی
معلمــان تــازه اســتخدام شــده نبایــد
کمتــر از  80درصــد مجمــوع حقــوق و
فوقالعادههــای هیئــت علمــی مربــی
پایــه یــک دانشــگاه تهران باشــد ،کــه کار
بزرگــی بــود.
زاهــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بودجــه
اج ـرای ایــن طــرح ب ـرای امســال بایــد
تعییــن میشــد کــه بـرای شــش ماهــه
امســال  12هـزار و  500میلیــارد تومــان
در نظــر گرفتــه شــد افــزود :بـرای ســال
آینــده هــم  25هــزار میلیــارد تومــان
تعییــن شــده امــا عــدد آن در قانــون
نیامــد.
وی بیــان کــرد :در قانــون بــه صراحــت
گفتــه شــد کــه دولــت بایــد هــر ســاله
ب ـرای اج ـرای و پای ـدار مانــدن تصویــب
طــرح رتبهبنــدی معلمــان مبلــغ مــورد
نیــاز را در الیحههــای بودجــه ســاالنه
بیــاورد.

نماینــده مــردم کرمــان و راور در
مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره
بــه اینکــه موضــوع قابــل تامــل دیگــر
در ایــن موضــوع توجــه بــه معلمــان
شــاغل در نقــاط محــروم ،نقــاط
مــرزی و معلمانــی اســت کــه در دوره
ابتدایــی و مـدارس اســتثنایی تدریس
میکننــد گفــت :ایــن معلمــان واقعـاً
بــا مشــکالت جــدی مواجــه هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه بــه ایــن معلمــان
ارفــاق شــده تــا دوران گــذر آنهــا از
یــک جایــگاه بــه جایــگاه باالتــر بـرای
آنهــا کوتاهتــر شــود افــزود :بــه ازای
هــر ســال خدمــت ایــن معلمــان در
مناطــق مذکور ســه مــاه مــدت توقف
آنهــا کاهــش پی ـدا میکنــد.
زاهــدی بــا اشــاره بــه اینکــه توجــه به
نخبــگان کشــور از دیگــر محورهــا این
طــرح اســت ادامــه داد :مــدت توقــف
مــدل آوران جهانــی در حــوزه علــم و
فنــاوری هــم کوتاهتــر شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تصویــب طــرح
رتبهبنــدی معلمــان کار بزرگــی بــود
و امیدواریــم کــه خیـرات و برکــت آن

در جامعــه فرهنگیان باشــد گفــت :توجه
بــه منزلــت اجتماعــی معلمــان بـرای ما
بســیار مهــم بــود کــه در ایــن طــرح بــه
صراحــت قیــد شــده اســت.
عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس بــا
ابــراز امیــدواری از اینکــه دســتگاههای
مربوطــه بــه ویــژه صــدا و ســیما و
رســانهها بــه منزلــت اجتماعــی و کرامت
فرهنگیــان از نظــر تبلیغــی کار کننــد
افــزود :وزارت آمــوزش و پــرورش نیــز
تســهیالت و امکانــات رفاهــی فرهنگیان
را بــه گونــهای برنامهریــزی کنــد کــه
معلمان احســاس کننــد جایگاه ویــژهای
در کشــور دارنــد.

عضو هیات مدیره بانک مسکن:

بازپرداخت وام نهضت ملی مسکن ،بعد از سه سال است
عضــو هیــات مدیــره بانــک مســکن
گفــت :بازپرداخــت تســهیالت
نهضــت ملــی مســکن شــامل
دوران ســاخت کــه بــه طــور کلــی
ســه ســال اول اســت ،نمیشــود و
متقاضــی بعد از ســه ســال پرداخت
اقســاط را آغــاز مــی کنــد.
بــه گــزارش ایرنــا از وزارت راه
وشهرســازی ،محمدحسن علمداری
دربــاره نحــوه بازپرداخت تســهیالت
طــرح نهضــت ملــی مســکن،
گفــت :مقــرر اســت تــا وزارت راه
و شهرســازی در طــرح نهضــت
ملــی مســکن بــا تمهیداتــی کــه
در نظــر گرفتــه اســت ،نــرخ ســود
اقشــار کمدرآمــد و متوســط را از

طریــق یارانــهای کــه مابهالتفــاوت آن
را صنــدوق ملــی مســکن میپــردازد،
تامیــن کنــد.
وی گفــت :از ایــن طریــق اقشــار
کمدرآمــد و متوســط تـوان بازپرداخــت
تســهیالت را خواهنــد یافــت.
علمـداری با تاکید بــر اینکه متقاضیان
در دوران ســاخت ،نیــازی نیســت کــه
بازپرداخت اقســاط تســهیالت را داشته
باشــند ،افــزود :افـرادی کــه هــم اکنون
در نهضــت ملــی مســکن ثبتنــام
میکننــد ،نیــازی بــه پرداخت اقســاط
ندارنــد و بایــد بعــد از ســاخته شــدن
واحدهــای مســکونی خــود که بــه طور
معمــول ســه ســال اســت ،بازپرداخــت
اقســاط را آغــاز کننــد.

وی توضیح داد :وزارت راه و شهرســازی
بــرای اقشــار کمدرآمــد و نیازمنــد
حمایــت ،پیگیــر اســت تــا تمهیـدات
ویــژهای بیندیشــد تــا ایــن افــراد از
پرداخت تســهیالت مســتثنی شوند و
شـرایط بهتــری بـرای آنهــا در زمینــه
تامیــن مســکن ،مهیــا شــود.
بــه گ ـزارش ایرنــا ،معــاون مســکن و
ســاختمان وزارت راه پیــش تــر گفتــه
بــود :یکــی از ویژگیهای طــرح جدید
مســکنی (نهضــت ملــی مســکن) این
اســت کــه رقــم تســهیالت و یارانــه
ســود آن ب ـرای همــه گروههــا ثابــت
نیســت و بــه طــور کامــل منعطــف
اســت؛ هــم عــدد تســهیالت و هــم
یاران ـهای کــه بــه عن ـوان نــرخ ســود

پاسخ گویی مسئوالن و نقش آن
در تقویت اعتماد اجتماعی

ادامهسرمقاله...
حکومتهایــی کــه خــود را نماینــدهی مردم
یداننــد و تــاش میکننــد در تمامــی امور
م
بــه مــردم توجــه نمــوده و خواســتههای آنان
را محــور قـرار داده و در جهــت جلــب رضایت
آنــان فعالیــت کننــد .ایــن گونــه حکومتها
مشــروعیت اجتماعــی خــود را از مشــارکت
مــردم در انتخابــات و رأی عمومــی کســب
میکننــد و بــا توجــه بــه اینکــه مــدت
حکومــت اف ـراد منتخــب محــدود اســت و
بـرای ادامـهی کار بایــد مجــددا ً آراء عمومــی
را کســب نماینــد و ایــن آراء در واقع اعتمادی
اســت کــه مــردم بــه دولــت کردهانــد،
بنابرایــن اعتمــاد مــردم بــرای مســئولین
نظــام ســرمایهی گرانبهایــی اســت ،کــه
بــه ســادگی بــه دســت نمیآیــد ،امــا بــه
ســادگی از دســت مـیرود .دولــت بــا جلــب
اعتمــاد عمومــی ،مشــارکت سیاســی و
اجتماعــی آنــان در صحنههــای مختلــف را
بــه نفــع خــود تضمیــن میکنــد .مشــارکت
اجتماعــی و شــرکت مــردم در انتخابــات
پشــتوانهی مردمــی و نشــان دهنــدهی
مقبولیــت و محبوبیــت دولــت در نــزد مــردم
اســت .از طــرف دیگــر دولــت ،بــا تشــدید
اعتمــاد مــردم نســبت بــه خــود ،میتوانــد
از مشــارکت همــه جانب ـهی مــردم (مالــی،
فکــری و بدنــی) در اجــرای پروژههــا و
برنامههــای مختلــف فرهنگــی  -اجتماعــی،
برخــوردار گــردد .بــه عــاوه دولتــی کــه از
ســرمایهی گرانبهــای اعتمــاد اجتماعــی
در حــد باالیــی برخــوردار اســت ،بــه دلیــل
پشــتوانهی قــوی مردمــی ،از هیــچ بحـران و
فشــار داخلــی و خارجــی تــرس و واهمـهای
نخواهــد داشــت ،زیــرا مــردم بــه دلیــل
اعتمــاد ،در کنــار دولــت ،با هرگونه مشــکلی
مقابلــه خواهنــد کــرد .بر ایــن اســاس ،جلب
اعتمــاد اجتماعــی یــک ضــرورت غیــر قابــل
انــکار اســت وتــاش ب ـرای حفــظ آن نیــز
ضرورتــی حیاتــی اســت .البتــه این ضــرورت
تنهــا بــرای دولتهــا مطــرح نمیشــود،
بلکــه افـراد در زندگــی اجتماعــی خــود نیــز
نیــاز بــه جلــب اعتمــاد دیگ ـران و اعتمــاد

دیگ ـران بــه دیگ ـران دارنــد.
بــا توجــه بــه ایــن کــه دولــت نماینــدهی مردم
اســت ،بایــد در مــورد عملکــرد و تصمیمــات
خــود بــه مــردم پاســخ گــو باشــد .تمامــی
ادارات ،ســازمانها و شــرکتهای وابســته بــه
دولــت نیــز بایــد پاســخ گویی بــه مــردم را یک
وظیفـهی اساســی بداننــد.
عــاوه بــر ایــن کــه پاســخ گویــی ،وظیف ـهی
دولــت اســت ،میتوانــد در تشــدید و تقویــت
اعتمــاد اجتماعــی نســبت بــه دولــت نقــش
مهمــی ایفــا نمایــد .در شـرایطی کــه مجــاری
موثــق اطــاع رســانی در جامعه وجود نداشــته
باشــد ،و یــا ایــن مجــاری بــه درســتی نقــش
اطــاع رســانی خــود را ایفــا ننمایــد ،بــازار
شــایعه و دروغپــردازی داغ خواهــد شــد و
اطالعــات غلــط و نادرســت ،اعتمــاد مــردم
نســبت به مســئولین را سســت خواهنــد نمود
و رواج شــایعات یقیــن و اعتمــاد را متزلــزل
خواهــد کــرد.
پاســخ گویــی دولــت و مســؤولین مربوطــه،
چنانچــه بــا صداقــت و شــفافیت همراه باشــد،
بازار شــایعه ســازی و شــایعه پراکنــی را از رونق
خواهــد انداخــت .عــاوه بــر آن ،اطالع رســانی
و تعامــل مســؤولین بــا مردم ،شــناخت آنــان را
نســبت به مســؤولین افزایــش خواهــد داد و هر
قــدر شــناخت اعتمــاد کننــده از امین بیشــتر
باشــد ،میـزان ریســک پاییــن آمــده و احتمال
اعتمــاد افزایــش خواهــد یافــت .معمــوالً افـراد
بــه اشــخاص غریبــه و ناشــناس کمتــر اعتماد
میکننــد و هــر قــدر شــخص آشــناتر باشــد،
معمــوالً ،بیشــتر قابــل اعتمــاد اســت .بــر ایــن
اســاس دولــت بــا گســترش پاســخ گویــی،
اطــاع رســانی را افزایــش خواهــد داد و هــر
قــدر اطــاع رســانی افزایــش یابــد ،تعامــل
و شــناخت افزایــش خواهــد یافــت .افزایــش
شــناخت میتوانــد نگــرش مثبــت بــه طــرف
مقابــل شــناخت را فراهم آورد و معموالً انســان
بــه کســانی کــه نگــرش مثبــت نســبت بــه
آنــان دارد راحتتــر و بیشــتر اعتمــاد میکنــد.
بنابــر ایــن میتـوان یــک دیاگـرام ســاده را بــه
منظــور بیــان چگونگی رابطـهی پاســخ گویی
و اعتمــاد اجتماعــی ترســیم نمود.

آن از ســوی صنــدوق ملــی مســکن
تأمیــن میشــود ،بــه طورکامــل بــر
اســاس درآمــد خانـوار متفــاوت خواهد
بــود تــا دهکهای هــدف بتواننــد خانه
دار شــوند؛ تمرکــز ویــژه ای هــم بـرای
خانوادههــای کــم درآمــد در نظر گرفته
شــده تــا ایــن گروههــا نیــز بتواننــد
خانــه دار شــوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

بارورسازی ابرها تا پایان امسال
در کرمان انجام میشود

معــاون وزیــر راه و شهرســازی اعــام کــرد کــه تــا پایان ســال در
اســتان کرمــان نیــز بارورســازی ابرهــا بــا هــدف افزایــش نــزوالت
جــوی اجرایــی خواهد شــد.
بــه گــزارش ایرنــا محمــد محمدیبخــش در ســخنان پیــش از
خطبــه هــای نمازجمعــه شــهر کرمــان افــزود :در حــوزه هــای
هوشمندســازی راه هــا و هواشناســی اتفاقــات خوبــی در کشــور
رقــم خــورده اســت و طــی  ۲ســال گذشــته طبــق فرمایشــات
مقــام معظــم رهبــری کار علمــی و جهــادی در مجموعــه هــای
دانــش بنیــان در حــوزه بــاروری ابرهــا اتفــاق افتــاد.
بــه گفتــه وی امــروز یکــی از پنــج کشــور دنیــا در فنــاوری
بــاروری ابرهــا هســتیم و تــا پایــان ســال جــاری بحــث بــاروری
ابرهــا را در کرمــان هــم دنبــال مــی کنیــم تــا نــزوالت جــوی در
ایــن اســتان بیشــتر شــود.
محمــدی بخــش تصریــح کــرد :وظیفــه همــه مســئوالن
برگردانــدن اعتمــاد مــردم بــه خادمــان خــود اســت و ایــن جــز
بــا کار جهــادی انســان هــای پاکدســت ،خدمتگــزار و شــریف
میســر نمــی شــود و مــردم اســتان کرمــان الگــوی فرامــوش
نشــدنی خــود را دارنــد و بایــد فرهنــگ حــاج قاســم در بدنــه
دولــت ســاری و جــاری شــود.
رییــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــا اشــاره بــه اینکــه بــه
دلیــل زیرســاخت هــای ایجــاد شــده در فــرودگاه کرمــان زمینــه
گســترش پذیــرش مســافر داخلــی و بیــن المللــی فراهــم شــده
اســت ادامــه داد :در فــرودگاه هــای اســتان کرمــان نزدیــک بــه
 ۹۰پــرواز در هفتــه انجــام مــی شــود و بــا تــاش هــای صــورت
گرفتــه و ثمــره خــون شــهید ســلیمانی در آینــده نزدیــک
پروزاهــای ســوریه نیــز آغــاز خواهدشــد.
محمــدی بخــش بیــان کــرد :بــا برداشــته شــدن ویــزای ســفر
هوایــی بــه عــراق مقدمــات الزم بــرای پــرواز مســتقیم از اقصــی
نقــاط کشــور بــه نجف اشــرف هــم فراهــم شــده اســت و پروتکل
نهایــی هفتــه آینــده بــا همــکاران در نجــف تعییــن خواهــد شــد
تــا مــردم بــه عتبــات عالیــات ســفر کننــد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی تصریــح کــرد :ســال آینــده یکهزار
و  ۱۶میلیــارد تومــان اعتبــار برای اجــرای  ۳۸۴پــروژه فرودگاهی
در اســتان کرمــان اختصــاص یافتــه کــه  ۷۰۰میلیــارد تومــان
توســط اســتان و مابقــی توســط ســازمان هواپیمایــی تامیــن می
شو د .
وی ادامــه داد :حــدود  ۱۳هــزار دســتگاه کامیــون بــا  ۱۸هــزار
نفــر راننــده حرفــه ای در پایانــه هــا و حمــل و نقــل اســتان
کرمــان فعالیــت دارنــد و در حــوزه راهــداری نیــز  ۱۳هــزار و
 ۷۰۰کیلومتــر راه آســفالته در ســطح اســتان وجــود دارد کــه از
ایــن حیــث دومیــن اســتان کشــور محســوب مــی شــود.

خطرترکیبسویههای
اومیکرون و دلتا و تولید یک
ابرسویهجدیدکرونا

رییــس شــرکت داروســازی مدرنــا هشــدار داد کــه
ســویههای اومیکــرون و دلتــا ممکــن اســت بــه طــور
همزمــان بــه مــردم حمله کــرده و بــا ترکیب بــا یکدیگر
یــک نــوع کوویــد بــه مراتــب بدتــر در هفتههــای آینــده
تولیــد کنند.
بــه گـزارش گــروه علــم و آمــوزش ایرنــا از روزنامــه دیلــی
میــل ،مدیــر ارشــد پزشــکی ســازنده واکســن مدرنــا،
هشـدار داده اســت کــه اگر ســویه هــای اومیکــرون و دلتا
همزمــان فــردی را آلــوده کننــد ،میتـوان یــک ابرســویه
جدیــد کوویــد ۱۹-تولیــد کنند.
عفونتهــای کوویــد معمــوالً تنهــا شــامل یــک ســویه
جهشیافتــه میشــود ،امــا در مــوارد بســیار نــادری
ممکــن اســت دو ســویه به طــور همزمــان حملــه کنند.
اگــر ایــن ســویه هــا یــک ســلول را آلــوده کننــد ،ممکن
اســت بتواننــد  DNAمبادلــه کــرده و بــا هــم ترکیــب
شــوند و نســخه جدیــدی از ایــن ویــروس را بســازند.
دکتــر « پــل برتــون» گفــت :شــمار زیــادی از مـوارد ابتال
بــه ســویه هــای دلتــا و اومیکــرون در حــال حاضــر در
انگلیــس در گــردش هســتند که ایــن احتمال را بیشــتر
مــی کند.
وی بــه نماینــدگان مجلــس در کمیتــه علــم و فنــاوری
انگلیــس گفــت کــه «مطمئنـاً» ایــن امــکان وجــود دارد
کــه ایــن ســویه هــا قــادر بــه مبادلــه ژ ن شــوند و بتوانند
نــوع خطرناکتــری را تولیــد کننــد.
بــا ایــن حــال محققــان هشـدار داده انــد کــه بــروز ایــن
رویدادهــا کــه از لحــاظ علمــی «رویدادهــای نوترکیبــی»
نامیــده مــی شــوند ،محتمــل هســتند ،امــا بــه شـرایط
بســیار خــاص و همزمانــی رویدادهــای عمدتـاً غیرقابــل
کنتــرل نیــاز دارنــد.
تــا کنــون تنها ســه ســویه کوویــد که توســط مبادلــه ژن
تولیــد شــده انــد ،ثبــت شــده اســت .در عــوض ویــروس
کوویــد ۱۹-بیشــتر بــه جهشهــای تصادفــی بــرای
تولیــد ســویه هــای بیشــتر متکــی اســت.
اومیکــرون در حــال حاضــر تنهــا دو هفتــه پــس از
مشــاهده در انگلیــس ،در لنــدن مســلط شــده اســت و
کارشناســان تخمیــن میزننــد کــه تــا ســال جدیــد
میــادی اومیکــرون ســویه اصلــی کوویــد در این کشــور
خواهــد بــود.

پلیس فتا کرمان هشدار داد:

مراقب کالهبرداری سایبری
«فروش ویژه یلدا» باشید

رییــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان در خصــوص
وقــوع کالهبــرداری اینترنتــی از شــهروندان بــا
ترفنــد «فــروش ویــژه شــب یلــدا» و دیگــر مــوارد
مرتبــط بــا اینگونــه آیینهــای ســنتی هشــدار
داد.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیس
کرمــان ،ســرهنگ امیــن یادگارنــژاد بــا اشــاره
بــه اینکــه همزمــان بــا در پیــش بــودن برخــی
مناســبت هــای ســنتی یکســری مســائل خــاص
مرتبــط بــا موضــوع هــای مــورد عالقــه مــردم نیــز
ممکــن اســت شــکل بگیــرد افــزود :بــا توجــه بــه
نزدیــک شــدن بــه شــب یلــدا افــراد کالهبــردار بــا
سواســتفاده از ایــن موقعیــت بــا درج آگهیهــای
فریبنــده ماننــد جشــنوارههای فــروش ویــژه و
تخفیــف در شــبکههای اجتماعــی دســت بــه
کالهبــرداری از شــهروندان میزننــد.
وی بــا تاکیــد بــر هوشــیاری شــهروندان بــه منظور
پیشــگیری از افتــادن در دام کالهبــرداران اظهــار
داشــت :در حــوزه انجــام خریدهــای اینترنتــی
هیچــگاه نبایــد قبــل از دیــدن و اطمینــان از
اصالــت و مــدارک کاال ،اقــدام بــه پرداخــت بیعانــه
کنیــم.
ســرهنگ یادگارنــژاد بــا بیــان اینکــه کاربــران
بــرای مشــخص شــدن صحــت هویــت فــرد آگهــی
دهنــده ،بایــد بررســیهای الزم را انجــام دهنــد،
اظهــار داشــت :شــهروندان بایــد همــواره بــرای
خریــد از فروشــگاههایی کــه دارای نمــاد اعتمــاد
الکترونیکــی هســتند ،اقــدام کننــد.
رییــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان خاطرنشــان
کــرد :هموطنــان در صــورت اطــاع از هرگونــه
فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی و در ایــن
ایــام بــا مشــاهده تبلیغــات و مــوارد نامتعــارف
مرتبــط بــا شــب یلــدا موضــوع را از طریــق نشــانی
پلیــس فتــا بــه آدرس www.Cyberpolice.ir
بخــش ارتباطــات مردمــی گــزارش کننــد.
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دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان گفت:

چگونهقناعترابه تعقیبقضائی 14مدیرومسئولاجراییدرکرمان

فرزندخودبیاموزید

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز
اســتان کرمــان عنـوان کــرد :در ســال
جــاری ۱۴ ،مدیــر و مســئول اجرایــی
اســتان کرمــان بــه اتهامهایــی از قبیل
اختــاس ،ارتشــاء و تــرک فعــل تحت
تعقیــب قضائــی ق ـرار گرفتهانــد کــه
در حــال حاضــر برخــی بازداشــت
هســتند و برخــی دیگــر از آنــان پــس
از تفهیــم اتهــام بــا اخــذ تأمیــن آزاد
و پرونــده تع ـدادی از مدی ـران نیــز در
حــال تحقیقــات مقدماتــی اســت.
ســاالری اظهــار کــرد :قــوه قضائیــه
در برخــورد بــا مجرمــان و دانــه
درشــتها و دارنــدگان قــدرت هیــچ
خــط قرمــزی نـدارد و خــط قرمــز مــا
برخــورد بــا متخلفیــن و مجرمیــن در

هــر رده و جایگاهــی خواهــد بــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه برخــورد بــا
جرائــم وظیفــه دســتگاه قضایی اســت
و ایــن وظیفــه تحــت هیــچ عنوانــی
قابــل تــرک نیســت ،تصریــح کــرد:
دادســتانی بــا قاطعیت مســیر برخورد
بــا مفاســد اقتصــادی را کــه مــورد
تاکیــد مقام معظــم رهبری و ریاســت
قوه قضائیــه اســت را ادامه خواهــد داد.
ســاالری در خصــوص عــدم اعــام
اســامی مدیران بازداشــت شــده گفت:
طبــق قانــون تــا زمــان صــدور رأی
قطعــی از ســوی دادگاه امــکان بیــان
اســامی افـراد وجــود نـدارد اما بــه طور
کلــی افـراد تحت تعقیــب قضایــی در
ردههــای مختلفــی از جمله در ســطح

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز
اســتان کرمــان گفــت :در ســال
جــاری  ۱۴مدیــر و مســئول اجرایــی
بــه اتهامهایــی از جملــه اختــاس،
ارتشــاء و تــرک فعــل از ســوی ایــن
دادسـرا تحــت تعقیــب قضایــی قـرار
گرفتهانــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از
کرمــان ،دادخــدا ســاالری در جمــع
مطالبــه گـران اجتماعی شــهر کرمان
در خصــوص اقدامــات انجــام گرفته در
مدیران کل ،شــهردار و مســئوالن اجرایی و
راســتای مبــارزه بــا مفاســد اقتصادی
بعضاً مســئولین دانشــگاهی هســتند.
و اداری و تــرک فعــل مدیــران در
قناعــت و مفاهیــم اقتصــادی از مفاهیم مهمی اســت
وی خاطرنشــان کــرد :طی چنــد روز اخیر
اســتان کرمان اظهار داشــت :دســتگاه
کــه باید بــه کــودکان آمــوزش داده شــود
دو نفــر از مســئوالن ســابق و فعلــی تحت
قضایــی در ایــن زمینه اقدامــات خوبی
چند راهکار برای آموزش قناعت به کودکان
تعقیب قضایــی ق ـرار گرفتند.
داشــته اســت.
قناعــت و مفاهیــم مربوط بــه پول و اقتصــاد مفهومی
اســت کــه بایــد از ســنین  3تــا  5ســالگی بــه کودک
آمــوزش داده شــود .از آنجایــی کــه مفاهیــم مربــوط
بــه پــول در مدرســه بــه کــودکان آمــوزش داده
نمــی شــود والدیــن بایــد بــه آنهــا آمــوزش دهنــد .معــاون وزیــر راه و شهرســازی اعــام بحــث بــاروری ابرهــا را در کرمــان هــم در هفتــه انجــام مــی شــود و بــا
برخــی از والدیــن معتقدنــد کــه نبایــد بــه فرزنــدان کــرد کــه تــا پایــان ســال در اســتان دنبــال مــی کنیــم تــا نــزوالت جــوی تــاش هــای صــورت گرفتــه و ثمــره
خــون شــهید ســلیمانی در آینــده
پــول تــو جیبــی دهنــد تــا خودشــان احتیاجــات کرمــان نیــز بارورســازی ابرهــا بــا در ایــن اســتان بیشــتر شــود.
خــود را بــرآورده کننــد ،برخــی نیــز در مــورد حــد و هــدف افزایــش نــزوالت جــوی محمــدی بخــش تصریح کــرد :وظیفه نزدیــک پروزاهــای ســوریه نیــز آغــاز
همــه مســئوالن برگردانــدن اعتمــاد خواهدشــد.
مــرز معقــول پــول تــو جیبــی بــه فرزنــدان مطمئــن اجرایــی خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایرنــا محمــد مــردم بــه خادمــان خــود اســت و محمــدی بخــش بیــان کــرد :بــا
نیستند .
محمدیبخــش در ســخنان پیــش از ایــن جــز بــا کار جهــادی انســان های برداشــته شــدن ویـزای ســفر هوایــی
قناعتچیست؟
قناعــت بــه معنــی راضــی بــودن و اکتفــا کــردن بــه خطبه هــای نمازجمعه شــهر کرمان پاکدســت ،خدمتگزار و شــریف میســر بــه عـراق مقدمــات الزم بـرای پــرواز
آنچــه کــه در اختیــار دارد و بــی نیــازی نســبت بــه افــزود :در حوزه های هوشمندســازی نمــی شــود و مــردم اســتان کرمــان مســتقیم از اقصــی نقــاط کشــور بــه
آنچــه در تــوان آنهــا نیســت و فعــا امکان دسترســی راه هــا و هواشناســی اتفاقــات خوبــی الگــوی فراموش نشــدنی خــود را دارند نجــف اشــرف هــم فراهم شــده اســت میلیــارد تومــان توســط اســتان و مابقــی
بــه آن را ندارنــد .قناعــت بــه معنــی رضایــت دادن به در کشــور رقــم خــورده اســت و طــی و بایــد فرهنــگ حــاج قاســم در بدنــه و پروتــکل نهایــی هفتــه آینــده بــا توســط ســازمان هواپیمایــی تامیــن مــی
محدودیــت هــا و مقــدرات هســتی و عمــل کــردن بر  ۲ســال گذشــته طبــق فرمایشــات دولــت ســاری و جــاری شــود.
همــکاران در نجــف تعییــن خواهــد شــود.وی ادامــه داد :حــدود  ۱۳هــزار
وفــق ایــن محدودیــت هــا و کنــار آمــدن بــا آن هــا مقــام معظــم رهبــری کار علمــی و رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری با شــد تــا مــردم بــه عتبــات عالیــات دســتگاه کامیــون بــا  ۱۸هـزار نفــر راننــده
جهــادی در مجموعــه هــای دانــش اشــاره بــه اینکــه بــه دلیل زیرســاخت ســفر کننــد.
حرفــه ای در پایانــه هــا و حمــل و نقــل
مــی باشــد.
بنیــان در حــوزه بــاروری ابرهــا اتفــاق هــای ایجــاد شــده در فــرودگاه کرمان معــاون وزیــر راه و شهرســازی تصریح اســتان کرمــان فعالیــت دارنــد و در حــوزه
کودکان
به
قناعت
آموزش
برای
زمان
بهترین
زمینــه گســترش پذیــرش مســافر کــرد :ســال آینــده یکهــزار و  ۱۶راهــداری نیــز  ۱۳هــزار و  ۷۰۰کیلومتــر
افتــاد.
بهتریــن زمــان بــرای آمــوزش قناعــت بــرای بــه گفتــه وی امــروز یکــی از پنــج داخلــی و بیــن المللــی فراهــم شــده میلیــارد تومــان اعتبــار بـرای اجـرای راه آســفالته در ســطح اســتان وجــود دارد
کــودکان ســن ورود آنهــا بــه مدرســه اســت کشــور دنیــا در فنــاوری بــاروری ابرها اســت ادامــه داد :در فــرودگاه هــای  ۳۸۴پــروژه فرودگاهــی در اســتان کــه از ایــن حیــث دومیــن اســتان کشــور
بهتریــن زمــان بــرای آمــوزش قناعت بــه فرزنــدان از هســتیم و تــا پایــان ســال جــاری اســتان کرمــان نزدیــک بــه  ۹۰پــرواز کرمــان اختصــاص یافتــه کــه  ۷۰۰محســوب مــی شــود.
ســنین کودکــی اســت و زمانی کــه آنها وارد مدرســه
مــی شــوند .برخــی از پــدر و مــادر هــا در ایــن زمینه
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بردسیر:
چنــدان جــدی نیســتند و گمــان مــی کننــد کــه معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت:
هنــوز بــرای آمــوزش فرصــت دارنــد و یــا حتــی
بایدبهتامینفضاهایآموزشیاستانداردنگاهویژهایشود
لزومــی بــرای آمــوزش نمــی بیننــد و معتقدنــد کــه
آنهــا بــه خــودی خــود ایــن آمــوزش را در طــول
فرمانـدار و رئیــس شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر در جلســه شــورای آمــوزش و پرورش
زندگــی فــرا خواهنــد گرفــت.
گفــت :بایــد بــه تامین فضاهــای آموزشــی اســتاندارد نــگاه ویژه ای شــود.
بایــد توجــه داشــت کــه مدیریــت مالــی را بایــد از
بــه گـزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر ،ســید حســن میرصادقــی رئیــس
شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر ،ضمــن ابـراز خرســندی از فعالیــت های صــورت گرفته
یــک ســن مشــخصی بــه کــودکان آمــوزش داد.
در خصــوص پــروژه هــای عمرانــی ،بیــان داشــت :بــا پیگیــری مدیریــت آمــوزش وپــرورش شهرســتان
فراهــم کــردن آنــی نیازهــای مالــی کــودکان بــدون
بردســیر و همــکاری اداره کل نوســازی و تجهیــز مـدارس اســتان کرمان ،فعالیــت های قابل توجــه ای در
قیــد و شــرط راه مناســبی بــرای تضمیــن آینــده آنها
راســتای ســاخت و ســاز و تکمیــل پــروژه هــای عمرانــی صــورت گرفته اســت.
نیســت .بهتریــن زمان بــرای آمــوزش مدیریــت مالی
وی تصریــح کــرد :همـ ه ی مســئوالن شهرســتان بایــد نــگاه ویــژه ای بــه مســایل عمرانی مخصوصــا در
بــه کــودکان زمانــی اســت کــه آنهــا بــه مدرســه می
آمــوزش و پــرورش داشــته و بــا جدیــت بــه دنبــال حــل مشــکالت آن از جمله تامیــن اماکــن و فضاهای
رونــد.
آموزشــی اســتاندارد باشند.
در ایــن زمــان بایــد در مــورد مدیریــت پــول تــو
ســید حســن میرصادقــی تأمیــن فضاهــای آموزشــی مناســب را از مهمتریــن نیــاز هــای دســتیابی بــه
جیبــی بــه آنهــا محتاطانــه عمــل کنیــد زیــرا در این
قلههــای دانــش عنـوان و بــر لــزوم تعامــل مطلــوب دســتگاه هــای اجرایــی بــا آمــوزش وپــرورش تاکید
ســن کــودکان دارای بعــد اجتماعــی مــی شــوند و
کــرد .وی در پایــان ،ضمــن تبریــک هفتــه پژوهــش ،گفــت :باید به مســئله پژوهــش توجه خاص شــود
بــا مســائل مالــی بــه طــور مســتقیم و ملمــوس ســر
و ترتیبــی اتخــاذ کــه پژوهــش و نــگاه محققانــه از دوران ابتدایــی تحصیل در بیــن دانش آمــوزان نهادینه
و کار خواهنــد داشــت و بیشــتر آشــنا مــی شــوند.
شود.
بــرای مثــال آنهــا مــی بایســت خودشــان بــرای معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه
اینکــه بــا بیــان اینکــه  ۱۳هـزار واحــد تولیــدی و صنعتــی راکــد در
تأمیــن برخــی از نیــاز هــای مدرســه ماننــد خریــد
کشــور وجــود دارد ،گفــت :موانــع پیــش روی  ۲هـزار واحــد تولیــدی
خوراکــی در زنــگ تفریــح و یــا خریــد لــوازم التحریر راکــد در ســطح کشــور تــا پایــان امســال برطــرف و ایــن واحدهــا بــه
اقــدام کننــد و ایــن دوران بهتریــن زمان برای شــروع چرخــه تولیــد بــاز میگردنــد.
آمــوزش قناعــت و مدیریــت مالــی بــه کودکان اســت بــه گـزارش خبرگـزاری فــارس از شــیراز ،مهــدی صادقی نیارکــی در علیرضــا وحیــدزاده طــی آیینی و با حضورمســووالن اســتانی و کشــوری به ســمت سرپرســت اداره کل
تــا پایــه هــای اقتصــادی در او درســت بنــا نهــاده بیســت و پنجمین آییــن بزرگداشــت روز ملی صنعت در شــیراز گفت :بهزیســتی کرمان منصــوب و معرفی شــد.
رفــع موانــع تولیــد و بازگشــت واحدهــای راکــد و تعطیــل شــده بــه بــه گـزارش ایرنــا بــه نقــل از روابــط عمومی بهزیســتی اســتان کرمــان با حضــور اصغر کاظمی مشــاور
شــود.
رییــس و سرپرســت حــوزه ریاســت ســازمان بهزیســتی کشــور،مصطفی مالییان سرپرســت حراســت
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چرخــه تولیــد جــزء مهمتریــن اولویتهــای وزارت صمت اســت.
وی ادامــه داد ۱۳ :هـزار واحــد تولیدی و صنعتی راکد در ســطح کشــور و علیرضــا انجالســی مشــاور رئیــس در امــور توســعه و نظــارت بــر برنامــه هــا و دبیــر شــورای معاونیــن
مــورد دادن پــول تــو جیبــی بــه آنهــا بــه روشــی
وجــود دارد کــه تــا پایــان ســال جــاری  ۲هـزار واحــد آن بازگشــایی و ســازمان بهزیســتی کشــور و مســئوالن و کارکنــان بهزیســتی اســتان کرمــان ،علیرضــا وحیــدزاده بــه
معقــول عمــل کنیــد .نــه آنقــدر زیــاده روی کنیــد
عنـوان سرپرســت اداره کل بهزیســتی اســتان کرمــان معرفی شــد.
کــه آنهــا تشــویق بــه ولخرجــی شــوند و نــه آنقــدر بــه چرخــه تولید بــاز خواهند گشــت.
معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اضافــه کــرد :علــی محمــد قــادری معــاون وزیــر و رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا صــدور حکمــی وحیــدزاده
خســیس باشــید کــه کــودک شــما در مقابــل بنابــر اطالعــات مرکــز آمــار و بانــک مرکــزی ایـران بخــش صنعت معــاون اجتماعــی بهزیســتی کرمــان را بــا حفــظ ســمت بــه عنـوان سرپرســت بهزیســتی این اســتان
دوســتانش خجالــت زده شــود زیــرا کــودکان بــا تنهــا بخــش اقتصــادی کشــور بــوده کــه در ســال  ٩٩و ســال  ۱۴۰۰منصوب کــرد.
داشــتن پــول تــو جیبــی بــه اســتقالل و اعتمــاد بــه
در آییــن تکریــم و معارفــه ای کــه بــا حضــور دکتــر کاظمی مشــاور رییــس و مدیــرکل حوزه ریاســت،
رشــد دارد.
نفــس مــی رســند .امــا نحــوه صحیــح خــرج کــردن وی اظهــار داشــت :از  ۲۵رشــته فعالیــت تولیــدی بخــش صنعــت انجالســی مشــاور رییــس و دبیــر شــورای معاونین و مالئیان سرپرســت دفتر مرکزی حراســت ســازمان
پــول و اینکــه چــه زمانــی بایــد پــول خــرج کننــد کشــور از ابتـدای امســال تاکنــون ۱۵ ،رشــته نســبت به مدت مشــابه بهزیســتی کشــور برگزارشــد ،از خدمــات عبــاس صــادق زاده مدیرکل ســابق تقدیر شــد.
وحیــد زاده دارای دکتـرای جامعــه شناســی اســت و تاکنــون در بخــش هــای مختلــف بهزیســتی از
و یــا از خــرج هــای اضافــی صــرف نظــر کننــد بــا ســال گذشــته رشــد داشــته اســت.
چگونگــی آمــوزش والدیــن بــه کــودک در ارتبــاط صادقــی نیارکــی بــا بیان اینکــه صــادرات غیرنفتی کشــور طی هفت جملــه مدیریــت بهزیســتی شهرســتان کرمــان ،معاون مشــارکت هــای مردمی ،معــاون امــور اجتماعی
ماهه امســال نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته  ۴۸درصد رشــد و ...مشــغول بــه خدمــت بــوده اســت.
اســت.
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داشــته گفــت :صنایع شــیمیایی ،کاغــذی ،خــودرو ،قطعات و ماشــین
تــا اینجــا مــی دانیــم کــه از چــه ســنی بایــد ســازی تــا مهرمــاه امســال نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته ٣
بــه فرزنــد خــود قناعــت و صرفــه جویــی و تــا  ١٠درصد رشــد داشــته اســت.
مدیریــت مالــی را آمــوزش دهیــم .امــا ممکــن وی ادامــه داد :از ابتـدای ســال  ۱۴۰۰تــا پایــان مهرماه امســال حدود ٤
اســت از خــود ســوال کنیــد کــه چگونــه مــی هـزار واحــد صنعتــی جدیــد بــا  ۹۰هزار نفر اشــتغال در ســطح کشــور
تــوان ایــن مفهــوم را بــه آنهــا آمــوزش داد؟ راه انـدازی شــده و ایــن تعـداد واحــد صنعتــی با ســرمایه گـذاری ١٣٣
بــرای ایــن کار نیــازی نیســت کــه برخــی از هـزار میلیــارد تومانــی و رشــد  ١٥درصــدی در ســرمایه گـذاری را در
رفتــار هــا را بــه او دیکتــه کنیــد و طــوری رفتار مقایســه بــا مدت مشــابه ســال قبــل محقــق کرده اســت.
صادقــی نیارکــی بــا بیــان اینکــه در هشــت ماهــه امســال تع ـداد
کنیــد کــه او عالقــه ای از خــود نشــان ندهــد.
بنگاههــای اســتان فــارس  ١٣درصــد رشــد بــا اشــتغال ســه هـزار و
تنهــا کافــی اســت کــه بــرای او یــک الگــوی  ۷۰۰نفــر داشــته گفــت :ایــن اســتان بــه لحــاظ ارزش افــزوده بخش
خوبــی باشــید و خودتــان بــه طــور عملــی از صنعــت رتبه ســوم کشــور را دارا اســت و  ٤هـزار و  ١١بنــگاه در فارس
قناعــت در زندگــی خــود اســتفاده کنیــد.
دارای پروانــه بهرهبرداریانــد.

معاون وزیر راه :بارورسازی ابرها تا پایان امسال در کرمان انجام میشود
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رییس مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت بهداشت:

تزریق دز سوم واکسن ایمنی
بدن را در برابر کرونا ۹۰
درصد افزایش میدهد

رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت،
درمانوآموزشپزشکیبراهمیتواکسیناسیوننوبتسوم
و تاثیر آن بر مهار سویه اومیکرون تاکید کرد و گفت :تزریق
نوبت سوم واکسن ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا را به ۹۰
درصد می رساند.
بهگزارشایرنا ،محمدمهدیگویاافزود:واکسیناسیوننوبت
سوم مکمل واکسیناسیون دو نوبت قبلی است و برای همه
مردم کشور الزامی است که نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق
کنن .د
وی اظهار داشت :با تزریق نوبت سوم میزان ایمنی در برابر
این ویروس در اکثریت قریب به اتفاق موارد به باالتر از ۹۰
درصد می رسد.
گویا ضمن اعالم مراتب قدردانی خود از مردم بابت همکاری
در کنترل بیماری کرونا طی دو سال اخیر ادامه داد :در
حقیقت نقش اول را در کنترل این بیماری را مردم کشور ایفا
کردند ،همه می دانیم که ویروسی که اکنون با آن مواجهیم
ویروسسرکشومرموزیاستکهبهسرعتمیتواندتغییر
چهره دهد و عالیم بالینی مختلفی ایجاد کرده و از دست
سیستم ایمنی بدن انسان به انحاء مختلف فرار کند و کار
مراقبت و کنترل آن برای همه دنیا بسیار سخت و دشوار
شده است.
رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیرتصریحکرد:جهش
هایمتعددیکهاینویروسپیدامیکندباعثمیشودکه
قابلیت سرایت آن تغییرکرده و شدت بیماری زایی اش هم
متفاوت شده و گاهی اوقات شدیدتر و گاهی اوقات خفیف
ترمیشود.
به گفته گویا ،باید شناخت ما از این ویروس روز به روز بیشتر
شود و بتوانیم راه های سرایت آن را کنترل کنیم و بیماری
که ایجاد می کند را به بهترین شکل ممکن درمان کرده و
قدرت سرکشی آن را کاهش دهیم.
وی ادامه داد :یکی از مهم ترین سالح های بشر برای مقابله با
این ویروس واکسیناسیون سراسری است .تجربه دنیا و ایران
نشان داده هر قدر پوشش واکسیناسیون باالتر باشد سرایت
بیماری می تواند کمتر شده و مرگ و میر بیماری کاهش
مییابد.
دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهور :

 ۶۵۰۰شرکت دانشبنیان در
کشورفعالیتدارند

سرپرستادارهکلبهزیستیکرمانمعرفیشد

دســتیار ویــژه معــاون علمی و فناوری ریاســت جمهــور از
فعالیــت  ۶هـزار و  ۵۰۰شــرکت دانــش بنیــان در ســطح
کشــور خبر داد.
دکتــر علیرضــا دلیری در حاشــیه آئیــن اختتامیــه رویداد
ملــی هفــت گنــج در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا
اشــاره بــه اینکــه یکهـزار و  ۵۰۰شــرکت صنایــع خــاق
و  ۱۵۰شــتاب دهنــده در کشــور فعالیــت مــی کننــد
افــزود :تغییــر رویکــرد کســب و کارها مــورد تاکید اســت
و شــرکت هــا و واحدهــای فناورانــه مــورد حمایــت قـرار
خواهنــد گرفت.
وی نــگاه معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور را
تغییــر نــگاه ،رویــه و رویکــرد بــه کســب و کار ،فضــای
فکــری اســاتید و دانشــجویان اعــام کــرد و از برگ ـزاری
اســتارت آپ بــورس خبــر داد و اظهــار داشــت :ایــن
اســتارت آپ برای نخســتین مرتبه در کشــور برگزار شــد.
دســتیار ویــژه معــاون علمی و فنــاوری ریاســت جمهور با
بیــان اینکه تــاش هــای زیــادی بـرای برگزاری اســتارت
آپ بــورس انجــام شــده اســت ،افــزود :اســتقبال بســیار
خوبــی از ایــن اســتارت آپ بــه عمــل آمــد.
وی تصریــح کــرد :هــم اکنــون  ۴۸شــرکت بــورس در
کشــور فعــال شــده اســت.
دســتیار ویــژه معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری،
بــه رویـداد ملــی همـراه هفــت گنــج نیــز اشــاره کــرد و
گفــت :ایــن رویـداد کمــک بزرگــی بــه بخش کشــاورزی
منطقــه جنــوب کرمــان مــی کند.
وی بــه محوریــت دانشــگاه هــا در برگـزاری رویـداد ملــی
همــراه هفــت گنــج اشــاره و تاکیــد کــرد :اســاتید بــا
اســتفاده از ســرعت رشــد و فنــاوری بایــد زمینــه ایجــاد
دانشــگاه هــای کارآفریــن را فراهــم کننــد.
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فضای مجازی ،تهدید یا
فرصت؟(آسیب های فرهنگی
مجازی رها شده)
اجتماعی فضای
ِ

فضــای مجــازی ول و رهــا شــده تهدیــدات متعــددی در
عرصــه فرهنگــی و اجتماعــی را بــه دنبال داشــته اســت که
در ایــن گـزارش بــه برخــی از آســیب هــا و تهدیدات اشــاره
مــی شــود.
بــه گـزارش خبرگـزاری تســنیم؛ در دنیــای امــروز که عصر
ارتباطــات نــام گرفتــه اســت ،رســانه هــا و وســایل ارتبــاط
جمعــی بــه واســطه ســرعت ،تـداوم و وســعت جهانــی بــه
مثابــه جــزء الینفک ارتباطــات اجتماعی در نظــر گرفته می
شــود؛ بــه گونــه ای کــه تصــور دنیــای بدون رســانه بـرای ما
غیــر ممکــن اســت .تحوالت عظیــم در حــوزه فنــاوری های
نویــن ارتباطــی و صنایــع اطالعاتــی ،فرصــت و تهدی ـدات
متعــدد را در پــی داشــته اســت کــه در ایــن گ ـزارش بــه
تبییــن تعدادی از آســیب هــا و تهدیدات فضای مجــازی در
عرصــه فرهنگــی و اجتماعــی مــی پردازیــم .این آســیب ها
و تهدیـدات عبــارت اســت از:

-1ایجادتغییردرحوزهفرهنگیوسبکزندگی

کارشناســان معتقدنــد کــه ابزارهــای ارتباطــی اگــر چــه
انســان هــا را وارد فضــای اجتماعــی بزرگتــری در محیــط
مجــازی مــی کنــد و ارتباطــات آنها را توســعه می دهــد ،اما
ـرد»
در عمــل و در زندگــی واقعــی ،مواجــه بــا یــک نوع «تفـ ّ
و کاهــش مســئولیت اجتماعــی در بیــن مردم بــه خصوص
جوانــان هســتیم .ایــن اتفــاق از ســوی دیگــر باعــث ایجــاد
گسســت در تـداوم تربیــت ســنتی و خانوادگــی جامعه می
شــود کــه در آینــده مــی توانــد چالــش هــای هویتــی بــه
وجــود بیــاورد و یــا ابـزاری بـرای تخریب و نفــوذ فرهنگی در
دســت نظــام ســلطه قـرار گیرنــد و فرهنــگ هــای بومــی را
در معــرض نابــودی قـرار دهــد.
-2تخریبچهرهوشخصیتهایمعروفوتاثیرگذار
امــروزه بــه جهــت عــدم کنتــرل و عــدم مســئولیت پذیری
کاربـران فضــای مجــازی مشــاهده مــی شــود کــه بــا تولید
و پخــش شــایعات مختلــف ،بــه راحتی کمپیــن هایی علیه
شــخصیت هــای مــورد اعتمــاد جامعــه در حــوزه هــای
مختلــف راه انـدازی و باعــث تخریــب چهــره آنهــا می شــود
و همیــن طــور ایــن اتفــاق در حــوزه هــای اقتصــادی باعــث
تحریــم مصــرف یــک کاالی خــاص مــی شــود کــه اهـداف
پشــت پــرده آن غالبــا بر مبلغان کمپین ها پوشــیده اســت
و اف ـراد عــادی بــدون تحقیــق و اطــاع از صحــت آنهــا را
بازنشــر مــی کنند.

-3تقویتعصبیتهایبیجایقومیوقبیلهای

در ایــن زمینــه بایــد گفــت بــه طــور معمــول اجتماعــات
قومــی چــه در قالــب مجــازی و چــه بــه صــورت واقعــی بــه
همبســتگی هــای قومــی منجــر مــی شــود و روح جمعــی
در میــان اعضــای شــبکه ایجــاد مــی کنــد .ولــی چنانچــه
عصبیــت هــای قومــی در قالــب فضــای مجــازی و شــبکه
هــای اجتماعــی افزایــش یابــد ،مــی توانــد هویــت ملــی را
کمرنــگ و متاثــر از هویــت قومی ســازد .گاه اجتماعی قومی
مــی توانــد بــه دلیــل مطالبی کــه ممکن اســت یک ســویه
و بــه حمایــت از قومیتــی خــاص مــورد بحــث قـرار گیــرد
باعــث اختالفــات قومــی و شــکاف قومیــت هــای مختلــف
بــا یکدیگــر شــود .عــاوه بــر ایــن بــا توجــه بــه بــاز بــودن
شــبکه هــای اجتماعــی ،گــروه هــای بیگانــه مــی تواننــد با
نفــوذی ســازمان یافتــه بــه درون ایــن شــبکه هــا ،مطالبات
و خواســته هــای اقـوام را هدایــت کننــد .حتــی بــه راحتــی
مــی تواننــد بــه اختالفــات درونــی قومیت هــا دامــن بزنند و
باعــث تفرقــه و واگرایــی آنهــا از یکدیگــر شــوند.
-4بهخطرافتادنحریمخصوصیوحقوقافرادجامعه
متاســفانه در ســال هــای اخیــر کــه مواجــه بــا رواج بــی
رویــه و بــدون تعهــد بســیاری از کاربـران در عرصــه فضــای
مجــازی هســتیم ،بســیاری از مواقــع دیــده مــی شــود کــه
حریــم خصوصــی افـراد مــورد هجمــه ودســتبرد قـرار مــی
گیــرد و آبــرو و حیثیــت اف ـراد بــه راحتــی مــورد خدشــه
قـرار مــی گیــرد .ایــن اتفــاق عــاوه بر تبعات بســیار شــدید
در زندگــی فــردی افـراد جامعــه ،یــک نــوع ناامنــی و تــرس
را در روابــط اجتماعــی افـراد عــادی بــه وجــود آورده و بــی
اعتمــادی جمعــی را گســترش مــی دهــد.
 -5وقــوع جرایــم مالــی و کالهبــرداری هــای کالن
در فضــای مجــازی
در ایــن خصــوص مــی ت ـوان بــه ظهــور جرائــم رایانــه ای،
کالهبــرداری هــای کالن از طریــق شــبکه هــای مجــازی،
فــروش مـواد مخــدر و غیره اشــاره کــرد .رواج جرایــم مربوط
بــا ابزارهــای الکترونیکــی به اندازه ای گســترده شــده اســت
کــه نیــروی انتظامــی بـرای مقابلــه بــا آن اقدام به تشــکیل
واحــد ویــژه ای تحــت عن ـوان پلیــس فتــا کــرده اســت و
دادســتانی تهـران ،دادسـرای ویــژه ای بـرای رســیدگی بــه
جرایــم رایانــه ای تشــکیل داده اســت.
چنانچــه مالحظــه مــی شــود در کنــار فرصت هــای متعدد
فضــای مجازی ،آســیب هــا و تهدیـدات فراوانی را مــی توان
بـرای فضــای مجــازی برشــمرد؛ لـذا بایــد گفــت چنانچــه
کنتــرل و مدیریــت صحیحــی در فضــای مجــازی داشــته
باشــیم ،در ایــن صــورت اســت کــه فرصــت هــای زیــادی
بـرای مــا بــه ارمغــان خواهــد داشــت و راه رشــد و توســعه
را در تمــام زمینــه هــا تســریع خواهــد کــرد و بالعکــس در
صــورت عــدم مهــار و رهــا شــدگی ایــن فضــا ،دچار آســیب
هــای فرهنگی ،اقتصــادی ،سیاســی و امنیتی خواهیم شــد
کــه بــه برخــی از آنهــا در ایــن گـزارش اشــاره شــد و ایــن
آســیب هــا تنهــا بخشــی از تهدی ـدات ناشــی از ول بــودن
فضــای مجــازی اســت و در ســطح کالن حتــی مــی تـوان
حاکمیــت سیاســی یــک کشــور را بــه مخاطــره انـدازد.
و آنها را اجرا نمایند.
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رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور:

شورایهمکاریاقیانوسهندرافعالمیکنیم/اجرایپروژهملیدرچابهار

معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور بــا
تاکیــد بر اینکــه اقیانــوس هنــد در این
دوران میتوانــد یکــی از کانونهــای
تمدنــی بــزرگ جهــان شــود گفــت:
شــورای همــکاری اقیانــوس هنــد را
فعالتــر میکنیــم.
بــه گـزارش خبرگـزاری مهر به نقــل از
روابــط عمومی اســتانداری سیســتان و
بلوچســتان ،محســن رضایــی در بازدید
از مجتمع پتروشــیمی چابهــار در جمع
خبرنــگاران اظهــار داشــت :سیســتان و
بلوچســتان مهمتریــن اســتان مــا در
طــول تاریــخ انقــاب بــوده و جمعیــت
زیــاد و مســلمانی دارد.
وی افــزود :ظرفیتهــای خوبــی در
همســایگی ایــن اســتان وجــود دارد و
برنامــه دولــت مردمــی ایــن اســت کــه
مــا از ایــن ظرفیتهــای اقتصــادی بــه
صــورت متقابــل اســتفاده کنیــم.
رضایــی بــا بیــان اینکــه میـزان تجارت
مــا بــا کشــور پاکســتان ،پاییــن اســت
گفــت :ایــن می ـزان را بــا فعالیتهــای
دریایــی افزایــش میدهیــم و
درخصــوص اقیانــوس هنــد نیــز بایــد
بگوییــم کــه رابطه مشــترکی با ایـران،
پاکســتان ،هنــد و عمــان دارد.

معــاون رئیــس جمهــور بیــان داشــت:
شــورای همــکاری اقیانــوس هنــد را
فعالتــر خواهیــم کــرد و درواقــع
اقیانــوس هنــد در ایــن دوران میتوانــد
یکــی از کانونهــای تمدنــی بــزرگ
جهــان شــود.
رفــع تحریمهای داخلــی و ثبــات ارزش
پــول ملی
وی تصریــح کــرد :بــا افزایــش تولیــد
و برداشــتن تحریمهــای داخلــی و
مذاکراتــی کــه در ســطح بینالملــل
انجــام میشــود وضعیــت ارزش پــول
ملــی ،ثبات بیشــتری پیدا خواهــد کرد
و نــرخ ارز هــم در ســالهای آینــده بــه
صــورت بهتــری مدیریــت خواهد شــد.
مصوبــات ســفرهای رئیــس جمهــور
پیگیــری میشــود
معــاون رئیــس جمهــور تصریــح کــرد:
در ادامــه ســفر آی ـتاهلل رئیســی ب ـرای
پیگیری مصوبات ســفر رئیــس جمهور
و هــم ب ـرای بررســی برنامههایــی کــه
طــی چهــار ســاله دولــت داریــم بــه
چابهــار آمدهایــم.
محســن رضایــی با بیــان اینکــه چابهار،
نخســتین دروازه ورود بــه ایــران و
پایتخــت دریایــی کشــور بــه شــمار

مـیرود بیــان داشــت :متأســفانه قبــل
از انقــاب ،بــه دلیــل سیاســتهای
اســتعماری کــه وجــود داشــت تــا
منطقــه چابهــار بــه مرکز کشــور وصل
نشــود و کریــدور شــمال بــه جنــوب
ایجــاد نشــود ،هیچــگاه نگذاشــتند که
ایــن منطقــه توســعه پی ـدا کنــد.
وی ادامــه داد :بعــد از انقــاب هــم بــه
دلیــل تحمیــل جنــگ و تحریمهــا
فرصــت نشــد تــا از ایــن کریــدور و این
دروازه توســعه اقتصــادی ایران اســتفاده
کنیم .
رضایــی تاکیــد کــرد :در ایــن دولــت
بــه طــور جــدی درصــدد هســتیم کــه
بــه توســعه منطقــه چابهــار و اســتان
سیســتان و بلوچســتان ،از منطقــه
زابــل تــا جنــوب ایــن اســتان توجــه
داشــته باشــیم و نهتنهــا موضــوع
محرومیتزدایــی ،بلکــه ایــن منطقــه
میتوانــد در پیشــرفت همــه کشــور
نقش بســیار تعیین کننــده و راهبردی
داشــته باشــد.
اجرای پروژه ملی در چابهار
رضایــی گفــت :یکــی از چهــارده
پــروژهای کــه درحــال تصویــب آنهــا
هســتیم ،در همیــن منطقــه چابهــار

اژه ای رییس قوه قضاییه:

اولویت امروز کشور تولید ،اشتغال
و اقتصاد است

رییــس قــوه قضاییــه بــا اشــاره به تالش همیشــگی اســتکبار بـرای ضربهزدن بــه نظام
مقــدس جمهــوری اســامی گفــت کــه دشــمن بعــد از شکســت در عرصــه نظامــی،
میخواهــد بــا فشــار اقتصــادی صبــر مــردم را لبریــز کنــد و در ایــن شـرایط اولویــت
امــروز کشــور تولیــد ،اشــتغال و اقتصاد اســت.
حجتاالســام والمســلمین غالمحســین محســنی اژهای در جمــع فعــاالن اقتصــادی
گلســتان اظهــار داشــت :دشــمن بعــد از تجربــه جنــگ نظامــی و تبلیغاتــی ،همــه
تالشــش را بــر روی جنــگ اقتصــادی متمرکــز کــرده و تصــور مــی کنــد فشــار فــوق
العــاده اقتصــادی مــی توانــد مــردم را خســته کنــد.
وی بیــان کــرد :یکــی از کارهایــی کــه مــی تواند ایــن توطئه دشــمنان را خنثــی کند،
حمایــت از بخــش تولیــد اســت کــه در اولویــت برنامــه هــا و فعالیــت های کشــور قرار
دارد.
رییــس قــوه قضاییــه ادامــه داد :اگــر هــدف عمومــی ،کمــک بــه نســل آینــده ،عــزت،
اســتقالل و امنیــت کشــور باشــد باید حل مشــکالت تولیــد داخلــی را در اولویــت قرار
دهیم .
وی افــزود :رهبــر معظــم انقــاب در ســال هــای اخیــر همـواره بــر روی تولیــد داخلــی
تاکیــد مــی کننــد امــا متاســفانه بـرای رســیدن بــه ایــن اهـداف کوتاهی شــد.
محســنی اژه ای اظهــار داشــت :اگــر از چنــد ســال قبــل بــه اقتصــاد و تولیــد داخلی و
جهــش تولیــد ،توجه بیشــتری می شــد و بــا وارد نکــردن محصوالتی کــه دارای نمونه
مشــابه داخلــی هســتند تولیدکننــدگان مــورد حمایت قـرار مــی گرفتند ،دشــمن به
دنبــال لبریــز شــدن صبــر مــردم نبود.
وی گفــت :بایــد تــاش کنیــم بــا کمــک بــه تولیــد و اقتصــاد ملــی ،امیــد دشــمن را
مثــل بقیــه بخــش هــای دیگــر ناامیــد کنیم.

کشفکالهبردارییکمیلیاردیبردسیردربستراینترنت
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر از کشــف کالهبــرداری بــه ارزش یــک میلیارد
و  ۵۰میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت :ایــن جــرم در بســتر فضای
مجــازی رخ داده اســت.
ســرهنگ جعفــر غضنفــری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود :در پــی اعــام
شــکایات بــه پلیــس فتا مبنی بــر بکارگیــری روش هــای متقلبانه و کســر مبالغــی از
حسابشــان ،موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــای ایــن
شهرســتان ق ـرار گرفت.
وی اظهــار داشــت :در تحقیقــات بــه عمــل آمــده توســط مامــوران پلیس ،محرز شــد
افـرادی ناشــناس بــه بهانــه اینکــه شــما برنــده همـراه اول شــده ایــد یــا اینکه از شــما
شــکایت شــده اســت و بـرای رویــت وارد ســامانه ثنا شــوید و نیــز از طریق نشــر آگهی
هــای جعلــی در برنامــه دیـوار و کشــاندن قربانیــان به دنبال خــود ،حســاب بانکی آنها
را تخلیــه مــی کردند.
غضنفــری در ادامــه گفت :مامــوران در اقدام بعــدی ماموران با رصد فنی و کارشناســی،
متهمــان را شناســایی و بــا هماهنگــی قضایی آنهــا را دســتگیر کردند و در رســیدگی
هــای بعــدی مبلــغ یک میلیــارد و  ۵۰میلیــون ریــال به مالباختــگان برگردانده شــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر یــادآور شــد :در فضــای مجــازی هویــت افـراد
قابــل بررســی اســت لذا قبــل از هرگونــه پاســخگویی و یا پذیرش خواســته هــای آنها
آگاهــی و سـواد رســانه ای خــود را افزایــش دهیــم.

معاون دبیر کل رسویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا :

اعضایبرجامبهمتنمشترکبرایمذاکرهدستیافتهاند

معــاون دبیــر کل ســرویس اقـدام خارجــی اتحادیــه اروپــا پــس از پایــان نشســت روز (جمعــه)
کمیســیون مشــترک برجــام گفــت کــه مشــارکت کننــدگان بــه یــک متــن مشــترک بـرای
مذاکــره دربــاره احیــای مفــاد توافــق  ۱۳۹۴دســت یافتهانــد.
بــه گـزارش خبرنــگار ایرنــا از ویــن« ،انریکــه مــورا» در جمــع خبرنــگاران بیان داشــت کــه این
پیشنویــس ،نظـرات و پیشــنهادات مختلــف گــروه  ۴+۱و ایـران دربــاره رفع تحریمها ،مســائل
هیتـهای و ترتیبــات اجرایی را شــامل میشــود.
وی عنـوان کــرد کــه ایــن امــر بــه معنــای دســت یابــی بــه توافــق نیســت ولــی مبنــای ادامه
گفتوگوهــا خواهــد بــود .ایــن مقــام اروپایــی از حــس اضطـرار میــان مذاکرهکننــدگان بـرای
احیــای توافــق ســال  ۹۴گفــت و ابـراز امیــدواری کــرد کــه گفتوگوها ظــرف چند هفتــه آینده
بــه نتیجه برســد.
نشســت کمیســیون مشــترک برجــام دقایقــی پیش پایــان یافــت و قـرار شــد گفتوگوها پس
از چنــد روز وقفــه پیگیــری شــود .ایــن دور از مذاکـرات کــه بــا هــدف رفع تحریمهــای ظالمانه
آمریــکا جریــان دارد ،از پنجشــنبه هفتــه گذشــته آغــاز شــد و هیأتهــا بالفاصلــه کار بــر روی
متــون و تــاش ب ـرای کاهــش اختالفــات را آغــاز کردهانــد .گفتوگوهــا روی متــون صرفــا
بــه کارگروههــا محــدود نبــود و طرفیــن در قالبهــا و ســطوح مختلــف ســرگرم کار در دو حوزه
رفــع تحریــم و هســتهای بودند.

خواهــد بــود و در ایــن ســفر بررســی
خواهیــم کــرد کــه ببینیــم این مگاپــروژه
در چــه نقطـهای و در چه ماهیتــی اجرایی
شــود.
معــاون رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه
زیرســاختهای بســیار خوبــی در چابهــار
ایجاد شــده اســت گفت :جــای امیــدواری
اســت کــه بتوانیــم یکــی از پروژههــای
بــزرگ کشــور را در همیــن منطقــه
عملیاتــی کنیم .لولــه گازی کــه از منطقه
سیســتان و بلوچســتان آمــده اســت و قرار
بــود کــه بــه عن ـوان پــروژه صلــح عبــور
کنــد ،خــود یــک منبــع بزرگــی بــرای
توســعه چابهــار و ســواحل ُ
مکــران بــه
شــمار م ـیرود.

عالئم امیکرون در افراد واکسینهشده کرونایی چیست؟

عضــو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی گفــت :پیشبینی میشــود
عالئــم ابتــا بــه ســویه جدیــد کرونــا (اومیکــرون) در واکســینهشــدهها و اف ـراد دارای
ســابقه عفونــت قبلــی بــا ویــروس کرونــا خفیفتــر اســت.
بــه گـزارش برنــا؛ دکــر فروزان کریمی ایمونولوژیســت افــزود :مرکز کنرتل و پیشــگیری از
بیــاری هــای آمریــکا ( )CDCاعــام کــرد کــه اکــر ایــن بیــاران ،عالئــم خفیفــی مانند
رسفــه ،گرفتگــی بینی و خســتگی دارند و یکی از مبتالیــان به مدت ۲روز در بیامرســتان
بســری شدند.
وی ادامــه داد :عالئــم دیگــری از جملــه تهــوع یــا اســتفراغ ،تنگینفــس یــا مشــکل در
تنفــس ،اســهال و از دســتدادن حــس چشــایی یــا بویایــی نیــز در ایــن افـراد گـزارش
شدهاســت.
کریمــی ادامــه داد :در ایــن گـزارش آمــده اســت کــه تــا روز دهــم دســامرب ســال ۲۰۲۱
میــادی ( ۱۹آذرمــاه) ۴۳،مــورد بیــار مبتــا به کووید ۱۹-ناشــی از ســویه اومیکــرون در
آمریــکا ،شناســایی شــده و اکــر ایــن مـوارد بیــاری در افـرادی بــوده کــه کام ًال واکســینه
شــده بودنــد و یــک ســوم از ایــن تعــداد ،دز ســوم واکســن (دز بوســر یــا تقویتــی) هــم
دریافــت کــرده بودند.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی خاطرنشــان کــرد :هرچند
تعــداد افـراد مــورد بررســی در ایــن گـزارش ،انــدک اســت؛ ولی همین یافتههــا هم باعث
ایــن نگرانــی شــدهاند کــه واکسـنهای کنونــی ضــد کوویــد ۱۹-ممکن اســت محافظت
کمــری در برابــر این ســویه جدید داشــته باشــند.
کریمــی افــزود :همچنیــن در این گزارش اعالم شــده در حالی که بســیاری از اولیــن موارد
گـزارششــده اومیکــرون ،خفیــف به نظر میرســند ،اما بین عفونــت و بــروز پیامدهای
شــدیدتر این عفونت ،فاصلــه زمانی وجــود دارد.
ایــن ایمونولوژیســت ترصیــح کــرد :از ســوی دیگــر بایــد توجــه داشــت کــه حتــی اگــر
بیشــر مـوارد مبتــا ،از نــوع خفیــف باشــند ،ولــی ایــن ســویه بســیار مــری میتواند با
درگیرکــردن تعــداد بســیار زیــادی از افـراد ،سیســتم های بهداشــتی و درمانــی را زمینگیر
کند.
وی یــادآور شــد :مطالعــات آزمایشــگاهی منتــر شــده در روزهــای گذشــته نشــان
میدهنــد کــه ســویه اومیکــرون ،قــدرت محافظتــی  ۲دز واکســن فایــزر (Pfizer-
 )BioNTechرا کاهــش میدهــد؛ اگرچــه دز ســوم بــه احتــال زیــاد ایــن محافظــت را
بازیابــی مــی کنــد.
این ایمونولوژیســت خاطرنشــان کرد :از هم اکنون ،تعدادی از رشکتهای واکسنســازی
دنیــا ،رشوع بــه انطبــاق واکسـنهای خــود بــا ســویه اومیکــرون کردهاند تا واکسـنهای
آنهــا بتواننــد در برابر این ســویه جدید هم مصونیــت ایجاد کنند.
در حالــی کــه متخصصــان حــوزه بهداشــت مشــغول مهــار گونــه دلتــای ویــروس کرونــا
بودنــد ،یــک گونــه جدیــد از ویروس کرونا شناســایی شــد که بســیار نگرانکننده اســت.
ایــن گونــه  ۱.۱.۵۲۹.Bیــا اومیکــرون نــام دارد و بــا حــدود  ۵۰جهــش ژنتیکــی ،رکــورد
بیشــرین تعــداد جهشهــای ژنتیکــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ظهــور ســویه جهــش یافتــه ویــروس کرونــا موســوم بــه اومیکــرون کــه اولیــن بــار در
آفریقــای جنوبــی و هنگ کنگ شناســایی شــد و اکنــون به دهها کشــور رسایت کــرده و
نگرانــی هــای تــازه ای را برانگیخته اســت.
اطالعاتــی کــه تاکنــون دربــاره ایــن گونــه جدیــد بــه دســت آمده ،نشــان میدهــد عالیم
آن مشــابه ســایر گونههــای ویــروس کرونــا اســت کــه شــامل تــب ،رسفــه مســتمر و از
دســت دادن حــس چشــایی یــا بویایــی اســت.
در حــال حــارض محققــان در حــال مطالعــه ســاختار ژنتیکــی و رفتــار ایــن گونــه جدیــد
بــوده و در تــاش هســتند شــدت عالیــم ناشــی از ابتــا بــه ایــن گونــه را ارزیابــی کننــد
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پسر کوتاه قد و بدقیافه
(ســعدی) گویــد :پادشــاهی چند پســر داشــت ،یکــی از آنها
کوتــاه قــد و الغــر انـدام و بدقیافــه بــود ،و دیگـران همــه قد
بلنــد و زیبــا روی بودند.شــاه بــه او به نظر نفــرت و خوارکننده
مینگریســت ،و بــا چنــان نگاهــش او را تحقیر میکــرد .آن
پســر از روی هــوش و بصیــرت فهمیــد کــه چـرا پــدرش با
نظــر تحقیرآمیــز بــه او مینگــرد ،رو بــه پــدر کــرد و گفــت:
ای پــدر! کوتــاه خردمنــد بهتــر از نــادان بلند قد اســت ،چنان
نیســت کــه هرکــس قامــت بلندتــر داشــته باشــد ارزش او
بیشــتر اســت ،چنانکــه گوســفند پاکیــزه اســت ،ولــی فیــل
هماننــد مــردار بــو گرفتــه میباشد.شــاه از ســخن پســرش
خندیــد و بــزرگان دولت ســخن او را پســندیدند ،ولی بـرادران
او ،رنجیــده خاطر شــدند.
اتفاقـ ًا در آن ایــام ســپاهی از دشــمن بـرای جنــگ بــا ســپاه
شــاه فرا رســید .نخستین کســی که از ســپاه شــاه ،قهرمانانه
بــه قلب لشــگر دشــمن زد ،همین پســر کوتاه قــد و بدقیافه
بود.بــا شــجاعتی عالــی ،چنــد نفــر از سـران دشــمن را بــر
خــاک هالکــت افکنــد ،و ســپس نــزد پــدر آمــد و پــس از
احتـرام گفــت :اســب الغــر روز میـدان بــه کار آیــد.
بــاز بــه درگیــری رفــت بــا اینکــه گروهــی پــا بــه ف ـرار
گذاشــتند ،بــا نعــره گفــت :ای مــردان بکوشــید واال جامــه
زنــان بپوشــید.همین نعــره ،سـواران را قــوت داد و باالخره بر
دشــمن غلبــه کردنــد و پیــروز شــدند .شــاه ســر و چشــمان
پســر را بوســید و او را ولیعهــد خــود کــرد و بــا احتـرام خاصی
بــا او مینگریســت بـرادران نســبت بــه او حســد ورزیدنــد ،و
زهــر در غذایــش ریختنــد تــا بــه او بخوراننــد و او را بکشــند.
خواهــر او از پشــت دریچــه ،زهــر ریختــن آنهــا را دیــد،
دریچــه را محکــم بــر هــم زد؛ بـرادر بــا هوشــیاری فهمید و
بــی درنــگ دســت از غـذا کشــید و گفــت :محال اســت که
هنرمنـدان بمیرنــد و بــی هنـران زنــده بماننــد و جــای آنها
را بگیرنــد .شــاه از ماجـرا باخبر شــد و پسـران را تنبیــه کرد و
هــر کـدام را بــه گوشــه ای از کشــورش فرســتاد.
دفترچه مشق دخترک فقیر
معلــم عصبی دفتــر را روی میز کوبید و داد زد  :ســارا...دخترک
خــودش را جمــع و جــور کــرد  ،ســرش را پاییــن انداخــت و
خــودش را تــا جلــوی میــز معلــم کشــید و با صـدای لــرزان
گفــت  :بلــه خانم؟
معلــم کــه از عصبانیــت شــقیقه هایــش مــی زد  ،بــه
چشــمهای ســیاه و مظلــوم دختــرک خیــره شــد و داد زد :
((چنــد بــار بگــم مشــقاتو تمیز بنویــس و دفتــرت رو ســیاه و
پــاره نکــن ؟ ها؟فــردا مــادرت رو میــاری مدرســه مــی خـوام
در مــورد بچــه ی بــی انظباطــش باهــاش صحبــت کنــم ))
دختــرک چانــه لرزانــش را جمــع کــرد ...بغضــش را بــه
زحمــت قــورت داد و آرام گفــت :خانــوم ...مادرم مریضــه  ...اما
بابــام گفتــه آخــر مــاه بهش حقــوق میــدن  ...اونوقت میشــه
مامانــم رو بســتری کنیــم کــه دیگــه از گلــوش خــون نیــاد
...اونوقــت میشــه بـرای خواهــرم شــیر خشــک بخریــم که
شــب تاصبــح گریــه نکنــه  ...اونوقــت ...
اونوقــت قــول داده اگــه پولــی مونــد بـرای مــن هم یــه دفتر
بخــره کــه مــن دفترهــای داداشــم رو پــاک نکنــم و تــوش
بنویســم ...اونوقــت قــول مــی دم مشــقامو بنویســم ...معلــم
صندلیــش را بــه ســمت تخته چرخاند و گفت  :بشــین ســارا
...و کاســه اشــک چشــمش روی گونــه خالــی شــد ...
مسخره کردن بهلول
شــخص ثروتمنــدی خواســت بهلــول را در بیــن جمعــی به
مســخره بگیرد.بــه بهلــول گفت :هیچ شــباهتی بیــن من و
تو هســت؟بهلول گفت:البته کــه هســت.مرد ثروتمند گفت:
چــه چیــز مــا به هــم دیگــر شــبیه اســت؟بهلول جـواب داد:
دو چیــز مــا شــبیه یــک دیگــر اســت .یکــی جیــب مــن و
کلــه ي تــو کــه هــردو خالــی اســت و دیگــری جیــب تــو و
کلــه مــن کــه هــردو پــر اســت.

اتوبوسمدرسه

یــک داســتان کوتــاه در مــورد کبــر و غــرور :مدرســهای
دانشآمــوزان را بــا اتوبــوس بــه اردو میبــرد .در مســیر
حرکــت ،اتوبــوس بــه یــک تونــل نزدیــک میشــود کــه
نرســیده بــه آن تابلویــی بــا ایــن مضمــون دیــده میشــود:
«حداکثــر ارتفــاع ســه م تــر»
ارتفــاع اتوبــوس هــم ســه متــر بــود ،ولــی چــون راننــده
قبـ ً
ا ایــن مســیر را آمــده بود بــا کمــال اطمینــان وارد تونل
میشــود ،امــا ســقف اتوبــوس بــه ســقف تونــل کشــیده
میشــود و پــس از بــه وجــود آمــده صدایــی وحشــتناک در
اواســط تونــل توقــف میکنــد.
پــس از آرام شــدن اوضــاع مســئولین و راننــده پیــاده شــده و
از دیــدن ایــن صحنــه ناراحــت میشــوند .پــس از بررســی
اوضــاع مشــخص میشــود کــه یــک الیــه آســفالت جدید
روی جــاده کشــیدهاند کــه باعــث ایــن اتفــاق شــده و همــه
بــه فکــر چــاره افتادنــد؛ یکی بــه کنــدن آســفالت و دیگری
به بکســل کــردن بــا ماشــین ســنگین دیگــر و … .اما هیچ
کـدام چارهســاز نبــود تا اینکــه پســربچهای از اتوبــوس پیاده
یدانــم!»
شــد و گفــت« :راه حــل ایــن مشــکل را مــن م 
یکــی از مســئولین اردو بــه پســر میگویــد« :بــرو بــاال پیش
بچههــا و از دوســتانت جـدا نشــو!» پســربچه بــا اطمینــان
کامــل میگویــد« :بــه خاطــر ســن کــم م ـرا دســت کــم
نگیریــد و یادتــان باشــد کــه ســر ســوزن بــه ایــن کوچکــی
چــه بالیــی ســر بادکنــک بــه آن بزرگــی میآورد».مــرد از
حاضرجوابــی کــودک تعجب کــرد و راه حــل را از او خواســت.
بچــه گفــت« :پارســال در یــک نمایشــگاه معلممــان یادمان
داد کــه از یــک مســیر تنــگ چگونــه عبــور کنیــم و گفــت
کــه بـرای اینکــه دارای روح لطیــف و حساســی باشــیم باید
درونمــان را از هـوای نفــس و بــاد غــرور و تکبــر و طمــع و
حســادت خالــی کنیــم و در ایــن صــورت میتوانیــم از هــر
مســیر تنگ عبور کنیــم و به خـدا برسیم».مســئول اردو از او
پرســید« :خــب ایــن چه ربطی بــه اتوبــوس دارد؟»پســربچه
گفــت« :اگر بخواهیم این مســئله را روی اتوبــوس اجرا کنیم
بایــد بــاد الســتیکهای اتوبــوس را کم کنیــم تا اتوبــوس از
ایــن مســیر تنــگ و باریــک عبــور کند».پــس از ایــن کار
اتوبــوس از تونــل عبــور کرد.خالــی کــردن درون از هوای کبر
و غــرور و نفــاق و حســادت رمــز عبــور از مســیرهای تنــگ
زندگی اســت.
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*باســام بــا توجــه بــه بــاز گشــایی م ـدارس
ازســاعت 7تــا  8صبــح واز 12تا 13میـدان معلم
وخیابانهــای اط ـراف مخصوصــا ورودی خیابــان
معلــم از طــرف میــدان بســیار پرترافیــک و
تقریبــا هــر روز یــک راه بنـدان به دلیــل برخورد
خودروهــا داریــم نیــاز بــه حضــور پلیــس یــا
نصــب چ ـراغ راهنمایــی اســت کــه درســاعات
پرترافیــک بــا رعایــت حــق تقــدم اقــدام بــه
حرکــت در مســیر داشــته باشــند
9133----17
*ســام چــرا مســئوالن باالخــره راضــی بــه
اعــام دارایــی وســرمایه هــای خودشــان در
ســامانه قضایــی نشــدند جــز اندکــی و میگویند
دارایــی مان محرمانه اســت باشــد نمــی خواهند
درســامانه هــا منتشــر کنند مــی خواهنــد بداند
بعـداز تــرک پســت ومقام چقــدر به ســرمایه ات
افــزودی ؟ چــون بعضاافرادی که پســتی داشــت
بعــد از برکنــاری و تغییــر یــک دفعــه ســرمایه
هــای ســربه فلــک کشــیده نمایــان میشــود
بعــد معلــوم میشــود اقــازاده هــا هــم خــارج از
9126----05
کشوربودند
* علــت افزایــش روزانــه ای گرانی چیســت؟ چرا
کســی مانــع از افزایــش قیمتها نمیشــود میــوه ،
گوشــت  ،کرایه منزل وبســیاری ازکاالهای دیگر؟
9362----99
*باســام بــا ورودی شــهر از طــرف کرمــان
وپارکینــگ ماشــینهای ســنگین ودورزدن انهــا
بــرای ورود بــه پارکینــگ و پــارک بیــش از
حــد ماشــینها در جلــوی پارکینــگ مدیریــت
بشــود اگــر اینجــا یــک میــدان بــزرگ
احــداث شــود مفیدخواهــد بــود باتشــکر
9169----60
*جریمــه کــردن بخاطــر عــدم بســتن کمربنــد
در داخــل شــهرو مرکــز آن مثــل خیابــان امــام
ومیـدان آزادی کــه حداکثــر ســرعت بــا ترافیک
بــه 30کیلومترهــم نمیرســد جریمــه کــردن
کاردرســتیه؟ یعنــی بــا بســتن کمربنــد درایــن
معابرمشــکل تصــادف کاهــش مــی یابــد
9133----71
*باســام کوچــه جنــب مســجدجامع مرکــز
شــهر و محــل عبــور ومــرور عامــه مــردم
وعبوریهــا ازســایر شهرســتان خاکیــه  ،اســفالت
زیــادی نمــی خواهــد زیرســازی هــم الزم نـدارد
9385-----03
!
*ســام هنوزهــم کســانی هســتند کــه
رعایــت زمــان گذاشــتن کیســه زبالــه
راجلــوی درب منزلشــان رابلــد نیســتند بــی
موقــع کیســه را درکوچــه رهــا میکننــد
63----9178
*ســام کوچــه اللــه 4خیابــان کاشــانی
چالــه هــای زیــادی دارد لطفــا شــهرداری
53----9127
ترمیــم نمایدباتشــکر
*چراضلــع غربــی گلســتان شــورا کــه
چندیــن دفعــه پیامــک فرســتادم زیرســازی
و اســفالت نمیشــود ایــن قســمت ضرورتــش
بیشــتر از خیابــان متصــل بــه آتشــون
اســت درایــن قســمت منــازل زیــادی قــرار
گرفتنــد کــه بــرای دســتیابی بــه خیابــان
مجبورنــد بــه ســمت بلــوار ولیعصــر برونــد
ضمنــا احــداث یــک پــل جهــت عبــور
از غــرب بــه شــرق وبالعکــس نیازاســت
49----9131

اشعارشهادتحضرتزهرا
(سالماهللعلیها)

ازبــیـتآلطـاهـا(ص)آتـــشکــشــدزبـانــه
گــوئـیشــدهقـــیـامـتبـرپـادرونخــانــه
برپاستشورمحـرشازعـتـرتپـیـمبـر(ص)
خـلــقـنـدمـاتومـبـهـوتازگـردشزمانـه
اهریمنانمنودندخونقلبمـصـطفی(ص)را
درمـنـظـرخـالیـقبـیجــرموبــیبـهــانـه
درپــشــتدرفــتــادهاماالئـــمـــه(س)ازپـا
داردفـغــانزدشـمـنآنگـــوهــریـگــانـه
زیـنـب(س)بـهنـالهگـویـدکـشـتـندمــادرمرا
ایـنیکزضـربسـیـلیآنیکزتـازیانه
درخونفتادهزهرا(س)چونمرغنیمبسمل
مـحـسـن(ع)فـتادهچـونگـلپرپردرآستانه
درپشتزانـویغمپژماننشستهحـیـدر(ع)
ماندهحـسـیـنمظـلوم(ع)حیراندرآنمیانه
از نقش خون و دیوار پرسد ز حال زهرا(س)
وززخــمسـیـنـهگـیـردازمــیــخدرنشـانه
داردحــســن(ع)شـکـایـتازکـیـنـهمغیره(ل)
ریـــزدزدیـــدگـــانـــشیــاقـــوتدانـهدانـه
بـاپـهـلـویشـکـسـتهچونمـرغبـالبسته
زهـرا(س)بـهخـوننـشسـتهدرکـنجآشیانه
اشعار:ازاستادحاجغالمرضاسازگار(میثم)

ایمیل Email : sepehrbrd@yahoo.com :
لیتوگرافی و چاپ  :طاها

پایگاه اینترنتی www.sepehrbrd.ir :

آیتاهلل رئیسی در نشست خبری سفر به استان یزد:

بامدیریتصحیحمنابعآب،عبورازوضعکنونیامکانپذیراست/
رسانههااجرایمصوباتسفراستانیراپیگیریکنند

رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه اگــر منابــع آب در
دســترس ،بــه شــکل صحیــح مدیریت شــود حتماً
میتوانیــم وضــع کنونــی را پشــت ســر بگذاریــم،
گفــت :بــا مشــارکت مــردم و پیگیــری دولــت ،رفع
مشــکل آب اســتان یــزد ،در قالــب برنامههــای
طراحــی شــده امکانپذیــر اســت.
آیـتاهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی در پایان ســفر
بــه اســتان یــزد در نشســت خبــری در پاســخ بــه
سـوالی دربــاره نتایــج و دســتاوردهای ایــن ســفر ،با
قدردانــی از رســانهها و خبرنــگاران ب ـرای پوشــش
اخبــار ایــن ســفر گفــت :موضــوع کمآبــی در اثــر
کاهش نــزوالت آســمانی همانند خیلــی از مناطق
کشــور از دغدغههــای جــدی اســتان یــزد اســت
امــا آنچــه امــروز اهمیــت دارد ،مســئله مدیریــت
منابــع آب اســت.
رئیــس جمهــور ظرفیتهــای تولیــدی و صنعتــی
راکــد یــا نیمهفعــال اســتان را یکی دیگر از مســائل
یــزد توصیــف و تصریــح کــرد :در بازدیــد یکــی از
واحدهــای صنعتــی گفتــم و اینجــا هــم میگویــم
بانکهایــی کــه واحدهــای صنعتــی را تملــک
میکننــد ،بایــد واحدهــای صنعتــی را فعــال نگــه
دارنــد و اگــر نمیتواننــد ،بایــد ســریع آنهــا را واگذار
کننــد؛ زیـرا اگــر بانکهــا یــک واحــد صنعتــی را
تعطیــل کنــد ،تخلــف کردهانــد.
آیـتاهلل رئیســی بــا اشــاره بــه گـزارش ارائــه شــده

مبنــی بــر نیمهتعطیــل بــودن  ۴۰۰واحــد صنعتــی و
راکــد مانــدن  ۲۰۰واحــد صنعتی در اســتان یــزد گفت:
ایــن واحدهــا بایــد از رکــود خــارج شــود و مقــرر شــد
کارگروهــی بــا همــکاری وزارت صمــت و اســتانداری
تشــکیل شــود و مشــکالت ایــن واحدهــا را بررســی و
رفــع کنــد.
رئیــس جمهــور گفــت :اشــتغال بانـوان تحصیلکــرده
اســتان یــزد را هــم کــه معــروف اســت بــه کار ،تــاش،
ایمــان و اعتقــاد ،پیگیــری خواهیــم کرد.
دکتــر رئیســی بــا اشــاره بــه روال تنظیــم و تصویــب
مصوبــات ســفرهای اســتانی گفــت :همــه بخشهــا
از بانــک تــا دســتگاههای مجــری قبــل از ســفر
صورتجلســه مصوبــات ســفرهای اســتانی را بــا حضــور
معــاون اول و معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور امضــا
میکننــد و بــا پیگیــری اجــرای مصوبــات از ســوی
معاونــت اجرایــی ،آثــار اجـرای آنهــا بــه شــکل متناوب
ظاهــر میشــود و آقــای اســتاندار بــه مــردم گ ـزارش
میدهــد.
رئیــس جمهــور در پاســخ بــه س ـوالی دربــاره اینکــه
منابــع حاصــل از ظرفیتهــای اقتصــادی یــزد نصیــب
همــه کشــور میشــود ،امــا تبعــات آن صرفــا نصیــب
مــردم یــزد میشــود ،اظهــار داشــت :توســعه صنعتی و
اقتصــادی کشــور بایــد همـراه بــا حفظ محیط زیســت
باشد.
آیـتاهلل رئیســی مهاجــرت نیــروی کار بــه اســتان یــزد

شهید معظم حشمتاللهنیکورز

را بــه خاطــر ظرفیتهــای اقتصــادی اســتان یــک مزیت
برشــمرد و گفــت :امــروز برخــی صنایــع یــزد رتبههــای
اول تــا ســوم را در کشــور دارنــد و بایــد تالش کــرد منافع
متناســبی از ایــن ظرفیتهــا بــه خــود اســتان برســد.
رئیــس جمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه آمــار بــاالی
مهاجریــن در اســتان یــزد گفــت :مهاجریــن مســائل
متعــدد و متنوعــی دارنــد و توجــه بــه آنــان و ســاماندهی
مهاجریــن ،یــک ضــرورت اســت.
آقــای رئیســی بــا قدردانــی مجــدد از تالشهای رســانهها
و خبرنــگاران بـرای پوشــش اخبــار ســفر اســتانی دولــت
بــه یــزد گفــت :از اصحــاب رســانه میخواهــم پیگیــر
اجـرای مصوبــات ســفر دولت باشــند.

بههمتشهرداریوشورایاسالمیشهربردسیرومرکزآموزشفنیو
حرفهایمسابقهبزرگآشپزیایرانیدربردسیربرگزارشد

بــه گــزارش ایرنــا بعــد از مــدت هــا ســوت و کــور بــودن
شــهر بخاطــر طغیــان کرونــا ،حــاال انــدک انــدک برنامــه
هایــی از ایــن دســت و البتــه بــا رعایــت کامــل پروتــکل
هــای بهداشــتی ،هوایــی تــازه در ریــه هــای خســته شــهر
مــی دمــد.
ســازمان فنــی و حرفــه ای پیــرو جلســه شــورای فرهنــگ
عمومــی کــه در آن ســخن از ترویــج فرهنــگ کار ،مهــارت
آمــوزی و کارآفرینــی مــی رفــت بــا همراهــی شــهرداری
و شــورای شــهر پیــرو برنامــه گســترش فعالیــت هــای
فرهنگــی ،هنــری و ایجــاد نشــاط اجتماعــی در شــهروندان،
بانــی خیــر و برگــزار کننــده ایــن رقابــت هــا بودنــد.
 ۵۰شــرکت کننــده خانــم و آقــا از ســن  ۱۶تــا  ۵۰ســال
در ایــن مســابقه حضــور داشــتند و بــرای تهیــه غذاهــای
ســنتی اســتان کرمــان ازجملــه بزقورمــه و کشــک و
ِ
بادمجــان و آبگوشــت قلــم همــراه بــا آب روغنــو ،بلغــور و
شــله زرد رقابتــی تنگاتنــگ بــا یکدیگــر داشــتند.
رییــس مرکــز فنــی و حرفــه ای بردســیر در حاشــیه ایــن
برنامــه بــه ایرنــا گفــت :تاکیــد شــورای فرهنــگ عمومــی بر
ترویــج فرهنــگ کار و مهــارت آمــوزی و نیــاز جامعــه بــه
کســب مهــارت یکــی از دالیــل برگــزاری ایــن مســابقه بــود.
ج نهــادن بــه هنــر آشــپزی و
حســین عالــم زاده افــزود :ار 
زمینــه ســازی شــرکت در مســابقات ملــی مهــارت (کــه
همــه ســاله در کشــور برگــزار مــی شــود) نیــز دلیــل محکم
دیگــری بــرای ایــن حرکــت بــود.
وی توضیــح داد :مســابقات ملــی مهــارت زمینــه حضــور
منتخبــان در مســابقات بیــن المللــی مهــارت اســت و ایــن
مســابقات هــر ســاله بیــن کشــورهای عضــو ســازمان جهانی
کار برگــزار مــی شــود.
عالــم زاده گفــت :ایــن رقابــت هــای جهانــی ســال آینــده در
شــانگهای چیــن برگــزار خواهد شــد.
شــهردار بردســیر نیــز گفــت :در ترویــج فعالیــت هــای
مهــارت افزایــی و کارآفرینــی ایــن مســابقه آشــپزی بــا

مشــارکت شــهرداری و مرکــز فنــی و حرفــه ای بردســیر برگــزار شــد.
وحیــد خطیبــی افــزود :اســتقبال گســترده شــهروندان از ایــن برنامــه در
مــدت انــدک جالــب توجــه بــود کــه خــود نشــان از ضــرورت پرداختــن بــه
موضوعــات اینچنینــی دارد.
وی توضیــح داد :شــهرداری بردســیر در چندســال اخیــر فعالیــت هــای
اجتماعــی و فرهنگــی خــود را بــا حمایــت شــورای اســامی شــهر توســعه
چشــمگیری داده و بــرای نشــاط و شــادابی اجتماعــی و ترویــج عالیــق و
مهــارت هــای جامعــه ارزش فراوانــی قائــل اســت.
داوری ایــن رقابــت هــا بــر عهــده سرآشــپز کشــوری ســیدعباس مســعودی
بــود و در پایــان خانــم هــا فاطمــه ســتوده نــژاد بــا طبــخ بزقورمــه رتبــه اول،
فهیمــه مســتعلی زاده بــا طبــخ کشــک و بادمجــان رتبــه دوم و مهدیــه نجفی
زاده بــا طبــخ کشــک و بادمجــان رتبــه ســوم ایــن رقابــت هــا را بــه دســت
آوردنــد.
ســه تــن از شــرکت کننــدگان آقــا و  ۴۷شــرکت کننــده خانــم بودنــد .ایــن
برنامــه روز پنجشــنبه در تــاالر گل هــای شــهر بردســیر برگــزار شــد

معاونمسکنوساختامنوزارتراهوشهرسازی:

مسکندهکهایپایین،
بخشیازاقساطوام
ِ
توسطدولتپرداختمیشود
ادامه صفحــه اول  ...بــه گ ـزارش ایرنا،
نهضــت ملــی مســکن یکــی از سیاسـتهای
کالن دولــت ســیزدهم در حوزه مســکن اســت
کــه ســاخت چهــار میلیــون واحــد مســکونی
در چهــار ســال را در برنامــه دارد .بــاز پرداخــت
اقســاط وام ایــن طــرح کــه بــه ســه بخــش
مشــارکتی ،خــود مالکــی و حمایتــی تقســیم
میشــود متفــاوت اســت و قرار اســت بخشــی
از بازپرداخــت وام گروههــای حمایتــی ،توســط
دولــت پرداخــت شــود.
بهتازگــی بانــک مســکن از رقــم اقســاط
هفت میلیــون تومانــی وام  ۴۵۰میلیون تومانی
نهضــت ملــی خبــر داده بــود کــه وزارت راه و
شهرســازی ضمــن تکذیــب آن ،بــر کمــک
دولــت بــرای پرداخــت اقســاط تاکیــد دارد.
دولــت ســیزدهم از ابتـدا فقـدان منابــع مالــی
الزم بــرای توانمندســازی مــردم بهمنظــور
گســترش عرضــه مســکن بــه اقشــار مختلف
بهویــژه بخــش محــروم جامعــه را یکــی از
چالشهــای مهــم اعــام کــرده بــود کــه
راهانــدازی صنــدوق ملــی مســکن بــرای
پایدارســازی منابــع مــورد نیــاز بخش مســکن
را راهحــل اصلــی آن دانســت.

تــاش دولــت تامیــن منابــع مــورد نیــاز برای
کاهــش ســود تســهیالت بانکــی و بخشــی
از هزینههــای تامیــن مســکن خانوارهــای
کمدرآمــد اســت.
نــرخ ســود تســهیالت بانکــی و میزان اقســاط
بــاال و خــارج از اســتطاعت بــودن تســهیالت
مســکن بــرای خانوارهــای کمدرآمــد و
متوســط ،چالــش مهمــی شناســایی شــده
اســت کــه برنامــه چهــار ســال آینــده ب ـرای
رفــع آن اســتفاده از ابزارهــای بــازار ســرمایه از
جملــه اوراق رهنــی در راســتای تامیــن منابــع
مالــی موردنیاز سیســتم بانکــی بـرای پرداخت
تســهیالت بلندمــدت عن ـوان شــده اســت.

بزرگانآسمانیشهرمن

سنمبتالیانبهکرونادر
کرمانروبهکاهشاست

حمیدرضــا رشــیدی نـژاد ،روز  ۲۷آذرمــاه در ســتاد مقابله با کرونای اســتان
کرمــان گفــت :تــا شــب گذشــته بیمــاری کوویــد ۱۵۰ ،۱۹بیمار بســتری
در بیمارســتان هــای اســتان قطعــی و ابتــای  ۲۴۶نفــر نیــز مشــکوک
تشــخیص داده شــده اســت.
وی از چشــمگیر بــودن روند کاهشــی فوتــی های ناشــی از کرونا خبــر داد
و اظهــار کــرد :تعـداد بســتری هــای اســتان در هفته قبل نســبت به هفته
ماقبــل آن  ۱۵درصــد کمتر بوده اســت.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان با اشــاره بــه آمار واکسیناســیون در
اســتان بیــان کــرد :حــدود ســه میلیــون و نهصد هـزار واکســن در اســتان
تزریــق شــده کــه بیــش از دو میلیــون و  ۱۲۲هـزار نفــر دوز اول و حــدود
یــک میلیــون هفتصــد و نود هـزار نفــر نوبــت دوم واکســن کرونــای خود
را دریافــت کــرده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون  ۸۱درصــد جمعیــت هــدف نوبــت اول و ۶۹
درصــد ایــن جمعیــت دوز دوم واکســن کرونــای خــود را دریافت کــرده اند،
افــزود :در اســتان کرمــان تــا کنــون حــدود  ۹۰هـزار نفــر واکســن نوبــت
ســوم تزریــق کــرده انــد.
رشــیدی نـژاد از احتمــال شــیوع اُمیکــرون در کشــور ســخن به میــان آورد
و گفــت :بـرای افزایــش ســطح امینــی بــدن توصیــه مــی کنیم کــه مردم
نوبــت یــادآوری خــود را دریافــت کنند.
وی بــا تاکیــد برآنکــه ســن بیمــاران مبتال بــه کرونــا رو به کاهش اســت،
اظهــار کــرد :اف ـرادی کــه دو نوبــت واکسیناســیون اولیــه آنهــا توســط
واکسـنهای غیــر فعــال (ســینوفارم ،کوواکســین بهــارات و کــوو ایـران
برکــت) انجــام شــده اســت ،بایــد نوبت ســوم واکســن را ترجیحا بــا پلتفرم
مشــابه بــه فاصله حداقل ســه مــاه از نوبــت دوم دریافــت کنند و همچنین
کســانی کــه واکســن فعــال دریافــت کــرده انــد بعد از گذشــت شــش ماه
از نوبــت دوم ،اقـدام بــه دریافــت دوز ســوم کننــد.

شــهید معظــم حشــمت اهلل نیکــورز در روســتای سرســبز دیشــکان به دنیا
آمــد .ســال هــزار و ســیصد و ســی و ســه زندگــی آقــا داوود اگــر چــه به لطف
الهــی بــا داشــتن زمیــن و امــاک از رونــق برخــوردار بــود امــا تولد حشــمت
الــه نویــد عنایتــی تــازه بــه او مــی داد .چــرا کــه در زمانــی نــه چنــدان دور
ایــن فرزنــد باعــث افتخــار نــه تنها روســتای دیشــکان که کشــور عزیــز ایران
اســامی می شــد.
تــا کالس چهــارم در همیــن روســتا بــه مدرســه رفــت و بــرای ادامه تحصیل
همــراه خانــواده بــه بردســیر آمدند و تــا کالس ششــم ابتدائــی درس خواند .با
فــوت پــدر و احســاس مســئولیت فرزندان پســر ،حشــمت اله تــرک تحصیل
کــرد و بــا کار کشــاورزی ،رانندگــی بــا ماشــین ســنگین و  ...به تأمیــن مخارج
خانــواده کمــک میکــرد.
از همــان ابتــدا تربیــت صحیــح پــدر و مــادر ،تأثیر لقمــه حالل و جــو مذهبی
خانــواده باعــث شــده بود کــه فرزنــدان از روحیــه ای انقالبی برخوردار باشــند.
تبعیــد امــام اولیــن جرقــه ورود حشــمت الــه بــه فعالیــت هــای انقالبی شــد.
ســال هــا مــی گذشــت و حشــمت الــه توانســته بــود از طریــق ارتبــاط بــا
گــروه انقالبــی منصــورون در کرمــان ،بــه یکــی از عاملیــن پخــش اعالمیــه و
فعالیــن شــرکت کننــده در تظاهــرات علیــه رژیــم ظالــم شاهنشــاهی تبدیل
شــود.
بالخــره انقــاب بــا تمــام فــراز و نشــیب هایش به پیــروزی رســید و خانــواده
شــهید نیکــورز از اینکــه در کنــار دیگــر مــردم بــه نــدای « هــل مــن ناصــر
ینصرنــی » امــام لبیــک گفتــه انــد ،خوشــنود بودند.
هنــوز چنــد صباحــی از طلــوع خورشــید انقــاب نگذشــته بــود کــه کشــور
همســایه بــه تحریــک اســتکبار جهانــی به میهــن ایران اســامی حملــه کرد
و جنــگ عــراق علیــه ایــران آغــاز شــد .حشــمت الــه همچــون گذشــته برای
دفــاع از آرمــان هــای اصیــل امــام آمــاده شــد و بــدون اینکــه بــا مخالفتــی
از ســوی خانــواده مواجــه باشــد ،پــس از گذرانــدن دوره آمــوزش نظامــی در
پــادگان قــدس کرمــان در تابســتان  ۱۳۶۰بــه جبهــه اعــزام شــد.
ســرانجام پــس از دو مرحلــه حضــور در جبهــه ،در پنجــم مهرمــاه ســال هزار
و ســیصد و شــصت در عملیــات ثامــن األئمه(علیــه السالم)(شکســت حصــر
آبــادان) در منطقــه مــارد آبــادان ،بــا اصابــت گلولــه بــه پیشــانی ،همــراه بــا
فرمانــده شــهیدش محمــد ســلیمی کیــا ،و همرزمانــی چــون شــهید علــی
ضیــاء و شــهید رضــا نبــی زاده بــه ســوی معبــود زیبــای خــود پــرواز کردنــد.
پیکــر پاکــش پــس از تشــییع بــر دســتان قــدر شــناس مــردم بردســیر در
بهشــت زهــرا(در زمــره اولین شــهدای شــهر بردســیر) به خاک ســپرده شــد.
اولیــن بــاری کــه خبــر تبعیــد امــام رو شــنیدیم ،گریــه کردیــم .با اینکــه اون
زمــان ،حشــمت الــه نوجــوان بــود امــا به قــدری تحــت تأثیر ایــن اتفــاق قرار
گرفــت کــه جرقــه فعالیــت هــای انقالبــی و دفــاع از رهبــر انقالبی بــزرگ در
وجــودش زده شــد.
بــا مطالعــه کتــاب هــای امــام و اعالمیــه هایــی کــه بــه دســتش می رســید،
روز بــه روز بــه بصیرتــش افــزوده مــی شــد .ارتبــاط بــا گــروه منصــورون در
کرمــان ،شــرکت در تظاهــرات ،جابجایــی و پخــش اعالمیــه در کرمــان و
بردســیر از جملــه کارهایــی بــود کــه بــرای بــه ثمــر نشــادن انقــاب انجــام
مــی داد.
راوی :آقای نصرت اله نیکورز(برادر شهید)
امــام خمینی(رحمـ ّ
ـةالل علیــه) رو فــوق العاده دوســت داشــت .عکس امــام رو
قــاب کــرده و بــه دیــوار اتــاق زده بــود .وقتــی بــا تعجب و پرســش همســایه و
اطرافیــان مواجــه مــی شــد ،در جــواب می گفــت :امام خمینــی مرجع تقلید
ماســت و مــا وظیفــه داریــم پیــرو دســتورات ایشــون باشــیم  ...در جمــع های
خونوادگــی و هــر جــا فرصتــی بــه دســت مــی آورد نســبت بــه امــام و انقالب
راوی :خانــم ناهیــد نیکورز(خواهــر شــهید)
روشــنگری مــی کــرد.
شــب ســردی بــود .از کرمــان برمــی گشــت.اومد خونــه و کنــار بخــاری
نشســت .بچــه هــا آورکتشــو از تنــش در آوردنــد .آورکــت ســنگین تــر از
معمــول بــه نظــر می رســید .گفتنــد :چــرا اینقــد ســنگینه؟ گفــت :داخلش
چیــزی هســت .بعــد اعالمیــه هایــی کــه تــو لباســش جاســاز کــرده بــود رو
بهمــون نشــون داد.
راوی :آقای نصرت اله نیکورز(برادر شهید)
بحبوحــه انقــاب بــود .از طرفــی اوضــاع زندگی مــردم روبــراه نبــود و بعضی از
اعتصــاب هــا و اعتــراض هایــی که الزمــه انقــاب بود ،بــه وخامــت اوضاع می
افــزود .دسترســی مــردم بــه نفــت و ارزاق عمومــی ســخت شــده بــود .در این
هیاهــو ،حشــمت الــه ســهمیه نفــت خودشــو می گرفــت و بــه خانــواده های
نیازمنــد مــی بخشــید .از دســتمزدی کــه بدســت مــی آورد ،مــواد خوراکــی
مــی خریــد و بــه افــراد محتاجــی کــه شناســایی کــرده بــود می بخشــید.
راوی :خانم ناهید نیکورز(خواهر شهید)
گاهــی از درآمــد خــودش پــس انــدازی داشــت .رفتــه بــود کرمــان خونه یکی
از اقــوام .وقتــی دیدمــش متوجــه شــدم پــاش زخمیــه.ازش پرســیدم :کجــا
بــودی؟ گفــت :خونــه فالنــی .موقــع پیــاده شــدن از تاکســی زمیــن خــورده
بــود و پــاش زخمــی شــده بــود .اســم خونــه فالنــی رو کــه مــی بــرد ،مــی
دونســتم بــرا کمــک رفتــه.
راوی :آقای نصرت اله نیکورز(برادر شهید)
هــر چیــزی کــه مســئله انقــاب رو تهدیــد مــی کــرد ،ناراحتــش مــی کــرد.
جایــی کــه کاری از دســتش برمــی آمــد ،حضــور فعال داشــت؛ امــا گاهی که
راه چــاره ای نمــی دیــد ،رنــج مــی کشــید .یــک هفتــه ای کــه آمــدن امــام
پــس از ســال هــا تبعیــد ،بــه تأخیــر افتــاده بــود ،همــه خونــواده مــا رو نگران
کــرده بــود و گریــه مــی کردیم.بــا رحلــت آیـ ّ
ـةالل طالقانــی هــم متأثــر شــده
بــود و شــعر مــی گفــت تــا کمــی از غــم درونــش رو اینطــوری تســکین بــده.
راویان :آقای نصرت اله و خانم ناهید نیکورز(برادر و خواهر شهید)
از رکــوع کــه بلنــد می شــد ،مثل همیشــه نبــود و ســخت می تونســت روی
پــا بایســته .وقتــی دیــد متوجــه شــدیم ،از ما خواســت بــه مادر چیــزی نگیم
تــا نگــران نشــه .تــو جبهــه مجروح شــده بــود و بــه روی خــودش نمــی آورد.
ـبن الذیــن
آیــه شــریفه« و ال تحسـ ّ
ُقتلــوا فــی ســبیل ّ
الل أمواتــا بــل أحیــا ٌء عنــد ربّهــم یرزقــون »رو حفــظ بــود
و تأکیــد خاصــی روی ایــن قســمت از ســوره آل عمــران داشــت؛ طــوری کــه
مــا هــم حفــظ شــده بودیــم .بــه نظــر مــن بیشــترین انگیــزه ش بــرای رفتن
راوی :خانــم ناهیــد نیکورز(خواهر شــهید)
بــه جبهــه همیــن آیــه بــود.

