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آنچه مسلم است، اعتماد به عنوان سرمایه ی اجتماعی 
برای دوام و بقای نظام اجتماعی الزم و ضروری است 
و دولت ها می توانند از طریق پاسخ گویی روشن و 
شفاف و مسئوالنه به مردم و رسانه های گروهی، 
سرمایه ی اجتماعی جامعه را تقویت نموده و از این 
مسیر زمینه های جلب مشارکت و همکاری همه 
جانبه ی 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 بی گمان به او سپردن و واگذاشتن 

کار به کسی.
برای  ضروری  و  کلیدی  عناصر  و  عوامل  از  یکی 
دوام و گسترش مناسبات اجتماعی، اعتماد است. 
امکان گسترش مناسبات اجتماعی  اعتماد  بدون 
فراهم نمی شود. اعتماد اجتماعی در واقع سرمایه ی 
اجتماعی است و ضمانت اجرای بسیاری از فعالیت ها 

و مناسبات اجتماعی است
دولت ها، به عنوان نمایندگان ملت ها، در تعامالت 
سرمایه ی  چنین  به  خود  بین المللی  و  داخلی 
سرمایه ی  نتواند  که  دولتی  دارند.  نیاز  اجتماعی 
اجتماعی کسب نماید و سرمایه ی موجود خود را 
حفظ نماید، محکوم به فناست. دولت ها از طریق 
پاسخ گویی شفاف و مسئوالنه می توانند پایه های 
این  تقویت  با  و  نموده  را تحکیم  اعتماد عمومی 
را  خود  مردمی  پشتوانه ی  اجتماعی،  سرمایه ی 

تقویت نمایند.
امروزه با توسعه ی امکانات و تکنولوژی های ارتباطی 
گروهی،  رسانه های  چرای  و  بی چون  سلطه ی  و 
سطح آگاهی های 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 شبکه های کامپیوتری 
قرار  نفر، در سرتاسر جهان،  اختیار میلیون ها  در 
گیرد. افزایش آگاهی مردم موجب گرایش شدید 
مردم محور  و  مردم ساالر  به حکومت های  مردم 
گردیده است. حکومت هایی که براساس خواست و 
نظر مردم بر سر کار آمده اند، رأی مردم آنان را بر 
کرسی قدرت سیاسی نشانده است.    ادامه صفحه5
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پاسخ گویی مسئوالن  
و نقش آن در تقویت 

اعتماد اجتماعی

با مدیریت صحیح منابع آب، عبور از وضع کنونی 
امکان پذیر است/ اگر بانک ها باعث تعطیلی 

واحدهای تولیدی شوند، مرتکب تخلف شده اند/ 
رسانه ها اجرای مصوبات سفر استانی را پیگیری کنند

دور هفتــم مذاکــرات ویــن پــس از 
ــای  ــه گفت وگوه ــه ســه هفت ــک ب نزدی
فشــرده دیپلماتیــک و فنــی در شــرایطی 
بــه پایان رســید کــه ســه کشــور اروپایی 
برغــم مقاومــت و انکار طوالنــی مطالبات 
ــینی  ــب نش ــود عق ــع خ ــران از مواض ای
کــرده و بــه ایــن ترتیــب مذاکــرات درباره 
ــران  ــا مواضــع ای متــن مشــترکی کــه ب
ــری  ــی پیگی ــت در دور آت ــق اس منطب

خواهــد شــد.
دیپلمات هــای ارشــد ایــران و گــروه 
ــس از  ــا ســرانجام پ ــه اروپ ۱+4 و اتحادی
ــورگ  ســاعت ها گفت وگــو در هتــل کوب
ــه دو ســند دســت یافتنــد کــه  ــن، ب وی
دیدگاه هــا و پیشــنهادات تمــام هیات هــا 
را دربــاره دو موضــوع تحریم هــا و مســائل 
ــن ســند  هســته ای شــامل می شــود. ای
بــه معنــای توافــق بــرای احیــای تعهدات 
و توافقــات ســال ۱3۹4 بــه حســاب 
ــود  ــد ب ــی خواه ــه مبنای ــد بلک نمی آی
بــرای ادامــه مذاکــرات در دور هشــتم که 
قــرار اســت چنــد روز دیگــر از ســرگرفته 

شــود.
بــه  مرحلــه  ایــن  بــه   دســت یابی 
ــت  ــازنده و مقاوم ــع غیرس ــل مواض دلی
ــد  ــدت کن ــه ش ــی ب ــور اروپای ــه کش س
انگلیــس،  نماینــدگان  پیش رفــت. 
آلمــان و فرانســه در طــول مذاکــرات 

بــه طــور غیــر موجهــی اصــرار داشــتند کــه 
گفت وگوهــا در چارچــوب پیش نویــس ویــن 
6 کــه میــان گــروه ۱+4 و دولــت ســابق ایران 
بــه جمع بنــدی رســیده بــود پیگیــری شــود. 
ــه شــده و  ــر اســاس اســتدالل های ارائ ــا ب ام
ــی، منطقــی و مشــروع هیــات  مواضــع اصول
ــی  ــرف  اروپای ــران ط ــالمی ای ــوری اس جمه
ــه  ــران ب ــای ای ــه دیدگاه ه ــد ک ــاب ش مج
ــدی و  ــرات ج ــرای مذاک ــی ب ــوان مبنای عن

ــود. ــه ش ــش پذیرفت نتیجه بخ
ــرویس  ــرکل س ــاون دبی ــورا« مع ــه م »انریک
اقــدام خارجــی اتحادیــه اروپــا کــه بــه صورت 
ــران  ــد ای ــده ارش ــره کنن ــا مذاک ــترک ب مش
ریاســت کمیسیون مشــترک برجام را برعهده 
دارد، در گفت وگــو بــا خبرنــگاران گفــت : 
مشــارکت کننــدگان در جلســه جمعــه، بــه 
ــاره  ــرای مذاکــره درب یــک متــن مشــترک ب
ــد. ــاد توافــق ۱3۹4 دســت یافتن ــای مف احی
وی بیــان داشــت: ایــن پیش نویــس، نظــرات 
ــران  ــروه ۱+4 و ای ــف گ ــنهادات مختل و پیش
ــع تحریم هــا، مســائل هســته ای و  ــاره رف درب

ــود.  ــامل می ش ــی را ش ــات اجرای ترتیب
مــورا عنــوان کــرد کــه ایــن امــر بــه معنــای 
دســت یابــی بــه توافــق نیســت ولــی 
مبنــای ادامــه گفت وگوهــا خواهــد بــود. 
ایــن مقــام اروپایــی از حــس اضطــرار میــان 
توافــق  احیــای  بــرای  مذاکره کننــدگان 
ســال ۹4 گفــت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه 

        صفحه8

وین هفت؛ عقب نشینی سه کشور اروپایی دربرابر مطالبات ایران

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
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دکترزاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس: 

جزئیات طرح رتبه بندی معلمان  
توسط عضو کمیسیون آموزش مجلس 

         ساالری دادستان عمومی و انقالب مرکز استان: 

تعقیب قضائی 14 مدیر و مسئول 
اجرایی در کرمان

                رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور:

شورای همکاری اقیانوس هند را فعال 
می کنیم/اجرای پروژه ملی درچابهار

ــه  ــده ب ــه آین ــد هفت ــرف چن ــا ظ گفت وگوه
ــد. ــه برس نتیج

 وی اضافــه کــرد: بــرای دور هشــتم، مــا کار زیاد 
و وظیفــه بســیار پیچیــده ای در پیــش داریم که 
شــامل گرفتــن تصمیمــات سیاســی ســختی 

خواهــد بــود.
ــا صــدور بیانیــه ای  ســه کشــور اروپایــی هــم ب
مشــترک، بــا احتیــاط بــه عقب نشــینی مواضع 
خــود در مذاکرات اعتــراف کرده و عنــوان کردند 
کــه در گفت وگوهــا پیشــرفت هایی حاصــل 
شــده اســت. در بیانیــه آن هــا آمــده اســت: طــی 
۲4 ســاعت گذشــته برخــی پیشــرفت های فنی 
حاصــل شــده اســت امــا تنهــا مــا را بــه آنجایی 
ــت  ــرار داش ــه ق ــاه ژوئی ــرات در م ــه مذاک ک
ــرش  ــون از پذی ــا تاکن ــی ه ــاند. اروپای می رس
عبــارت پیشــرفت در مذاکــرات، با هــدف اعمال 
ــر تیــم ایــران جهــت واگــذاری  ــی ب فشــار روان
امتیــاز، ابــا مــی کردنــد. اما پافشــاری تیــم ایران 
بــر مواضــع خــود موجــب تغییــر نظــرات طرف 

مقابــل و پذیــرش پیشــرفت شــده اســت. 
دیپلمات هــای ارشــد انگلیــس، آلمان و فرانســه 
ــن و روســیه  ــت مواضــع خــود چی ــرای تقوی ب
ــد:  مــا  را نیــز همــراه خــود اعــالم و ادعــا کردن
ــده  ــکو و هماهنگ کنن ــن، مس ــراه پک ــه هم ب
ــا انتظــار داشــتیم کــه مذاکــرات  ــه اروپ اتحادی
۲۹ نوامبــر )هشــتم آذر( بــا لحــاظ کــردن متــن 
بــه دســت آمــده در مــاه ژوئیــه بــه عنــوان پایــه 

ازســرگرفته شــوند.

بخشی از اقساط وام مسکِن دهک های پایین، 
توسط دولت پرداخت می شود

ــازی  ــاختمان وزارت راه و شهرس ــکن و س ــاون مس مع
گفــت: بخشــی از اقســاط وام نهضــت ملی مســکن برای 
دهک هــای پاییــن توســط دولــت پرداخــت خواهد شــد 
کــه بســته بــه قانــون بودجــه ۱4۰۱ و میــزان منابعی که 
بــه صنــدوق ملــی مســکن می آیــد، رقــم آن بــه زودی 

اعــالم خواهــد شــد.
ــا  ــی ب ــوی اختصاص ــودزاده در گفت وگ ــود محم محم
ــت  ــب اقســاط هف ــا تکذی ــا ب ــگار اقتصــادی ایرن خبرن
میلیــون تومانــی طــرح حمایتــی نهضــت ملی مســکن 
ــزود:  ــده، اف ــاره ش ــه آن اش ــانه ها ب ــی رس ــه در برخ ک
رقــم اعــالم شــده بــر مبنــای ســود ۱8 درصــد اســت که 
شــیوه پرداخــت نظــام بانکــی اســت، دولــت در مســکن 
حمایتــی به ویــژه بــرای دهک هــای یــک تــا پنــج نیمی 
از تســهیالت را پرداخــت خواهــد کــرد. بــر ایــن اســاس 
ــغ  ــن مبل ــر از نصــف ای ــه کمت ــی ب ــم اقســاط نهای رق

خواهــد رســید.
وی توضیــح داد: در طــرح نهضــت ملــی مســکن دولت با 
اتــکا بــه منابــع صنــدوق ملــی مســکن بخشــی از ســود 
ــچ  ــه هی ــد و ب ــا را پرداخــت می کن تســهیالت خانواره
عنــوان قــرار نیســت همــه خانوارهــا بــر مبنای ســود ۱8 
درصــد، اقســاط نهضــت ملی مســکن را پرداخــت کنند.
ــازی  ــاختمان وزارت راه و شهرس ــکن و س ــاون مس مع
بیان داشــت: دولــت از ابتــدا تصمیــم داشــت بــا 
ــا توانمندســازی          صفحه8پایدارســازی منابــع بخــش مســکن، ب

آیت اهلل رئیسی در نشست خبری سفر به استان یزد:
خانوارهــا امــکان حضــور و خانــه دار شــدن آنان 
ــد،  ــم کن ــی فراه ــای نهضــت مل را در طرح ه
ــی  ــدوق مل ــا طراحــی صن ــن اســاس ب ــر ای ب
مســکن و اختصــاص بودجــه آن بــه گروه هــای 
هــدف طرح هــای حمایتــی اعــم از دهــک اول 
تــا پنجــم، بخــش قابــل مالحضــه ای از ســود 
تســهیالت را بــا کمــک دولــت به نظــام بانکی 

ــد. ــت می کنن پرداخ
ــزان اقســاط  ــال می ــن ح ــه داد: در عی وی ادام
ــوار اســت و  ــوان خان ــا ت پرداختــی منطبــق ب
ــد شــد  ــالم خواه ــغ اقســاط اع ــه زودی مبل ب
و میــزان منابــع صنــدوق بســتگی بــه قانــون 

ــه دارد. بودج

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 

ــذار نماید. ــرایط واگ ش
1- یک دستگاه لودر هلیکو مدل 1390 با قیمت پایه 200/000/000 میلیون ریال بصورت ماهیانه

2-یکدستگاه کامیون کمپرسی مدل 1392 با قیمت پایه 120/000/000 میلیون ریال بصورت ماهیانه
متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافت اســناد مزایــده با شــماره تلفــن های 

33521561 و 09909898174 تمــاس حاصــل نمایند.

»فاطمه فاطمه است«
 این گویاترین عبارتی ست 
که می توان برای توصیف 
یک فرا قهرمان زن به کار 

برد در عین حال مبهم 
است چرا که فاطمه بودن 

یک خاصیت منحصر به 
فرد است. اما وقتی این 
خاصیت شناسانده شود 

روح تمام زنان و مادران 

رنگی دیگر می گیرد. 
رنگ انسانیت، حق جویی، 
مهر و همه خوبی هایی که 
می توان در وجود اشرف 

مخلوقات الهی یافت

فرارســیدن ایــام غــم بــار فاطمیــه و ســالروز شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا )ســالم اهلل 
علیهــا( ، بــی بــی دو عالــم ، 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 الســالم تســلیت عــرض می نماییــم .

روابط عمومی شرکت  صنایع فوالد مشیز بردسیر 

آگهی مزایده ماشین آالت )واگذاری ماشین آالت(

شرکت تعاونی توسعه و عمران چهل تن مشیز دهیاران بخش مرکزی
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ــای  ــاز؛ جلســه نیروه ــرت و نم ــرآن، عت ــه ق ــه مناســبت هفت ب
ــام  ــی ام ــام کرمان ــت االس ــور حج ــا حض ــدارس ب ــی م پرورش
جمعــه، حمــزه وفایــی معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــداری و 
جــواد ادیبــی نیــا مدیــر آمــوزش و پــرورش در ســالن امــام رضــا 

ــرورش برگــزار شــد. ــه الســام( آمــوزش و پ )علی
در ابتــدای 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 
ــه او داده اســت بایــد شــکر گــزار  خداونــد چــه نعمــت هایــی ب

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، غــذا، اســتراحت که بر اســاس غرایز 
انتخــاب و رفــع می کنــد و امــا یکــی از نیازهــای اساســی انســان 
کــه گاهــی در انتخــاب غــذای 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 بــرای ایــن کــه از مــن یــاد کنیــد« کــه همــه ایــن آیات 

بیانگــر ارزش و اهمیــت نماز خواندن اســت.
وی بــر نقــش موثــر مربیــان پرورشــی در مــدارس اشــاره کــرد و 
گفــت: مربیــان پرورشــی طایــه داران امــر تربیــت در مــدارس و 
حتــی جامعــه هســتند و بایــد بــه دانش آمــوزان مهــارت هایــی را 
بیاموزنــد کــه کمــال و ســعادت و ارزش هــای اســامی و انقابــی 
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 فرمانــداری 

شهرســتان بردســیر گفت: امــروزه، فعالیت های 
قــرآن، عتــرت و نمــاز ســرآمد اســت و رســالت 
مهــم و ســنگین آمــوزش و پــرورش به حســاب 
می آیــد، لــذا در گام دوم انقــاب »هفتــه ی 
گرامیداشــت قــرآن، عترت و نمــاز در مــدارس« 
فرصــت مغتنمی بــرای اعتــای ایــن فرهنگ و 
انتقــال آن در بیــن دانــش آمــوزان نســل جدید 

اســت.
وی تصریــح کــرد: فعالیت آموزشــی و پرورشــی 
ــی  ــر مرب ــت ، اگ ــدا نیس ــم ج ــگاه از ه هیچ
ــش  ــی دان ــی و روان ــکات روح ــی مش پرورش
آمــوزان را بــه نوعــی مرتفع کنــد دانش آمــوزان 

در کاس 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 ایده هــای خــود را در حــوزه 
قــرآن، عتــرت و نمــاز ارائــه کننــد تــا بتوانند 

برنامه هــای ایــن حــوزه را ارتقــاء دهنــد.
گفتنــی اســت، در پایــان جلســه، از حجــت 
االســام کرمانــی امام جمعــه و حمــزه وفایی 
ــداری  ــی فرمان ــی و اجتماع ــاون سیاس مع
ــا حــوزه  ــاس مســاعدت و همــکاری ب ــه پ ب
پرورشــی بــا اهــدا لــوح ســپاس تجلیل شــد.

مربیان پرورشی طالیه داران امر تربیت در مدارس و  جامعه هستند

حجت االســام والمســلمین حاج علــی اکبــر کرمانی در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بیــان داشــت : روز 
27 آذر و 13 جمــادی االولــی ســالروز شــهادت زهــرای 
مرضیــه حضــرت فاطمه زهــرا ســام اهلل علیها و ایــن روز 
را خدمــت موالیمــان ولــی عصــر و مقام معظــم رهبری و 
همــه نمازگزاران تســلیت عــرض نمــود و افــزود: حضرت 
زهــرا در خطبــه بلنــد فدکیــه دو جملــه در بــاب اهــل 
بیــت دارنــد و مــی تــوان دیــدگاه حضــرت زهــرا راجــع 
ــد  ــه اول فرمودن ــیم در جمل ــت را بشناس ــت و والی امام
ــا  ــرده ت ــب ک ــت را واج ــل بی ــا اه ــت م ــد اطاع خداون
ســبب ســامان یافتن ملــت شــویم و در جملــه دیگر می 
فرمایــد: خداوند امامتهــا را واجب قــرار داده بــرای اینکه از 
تفرقــه جلوگیــری شــود و مضمــون این دو جملــه نظام و 
ســامان پیــدا 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. لــذا باید مراســمات در خــور و ارزش حضــرت زهرا 
برگــزار گــردد چــرا 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.
ــت :  ــگاه گف ــوزه ودانش ــدت ح ــون وح ــب  پیرام خطی
روز شــنبه 27 آذر مــاه ســالروز شــهادت آیــت اهلل دکتــر 
مفتــح بــه عنــوان روز وحدت حــوزه و دانشــگاه نامگذاری 
شــده اســت دکتــر مفتــح یــک روحانــی مبــارز و انقابی 
و از پیشــروان حقیقــی مبــارزه بــود کــه توســط گروهک 
منافقیــن در دانشــگاه الهیــات به شــهادت رســید و اینکه 
چــرا ایــن روز بــه عنــوان روز وحــدت حــوزه و دانشــگاه 
نامگــذاری شــده اســت یکــی از نیازهــای مبــرم جامعــه 
انقابــی 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 چــرا 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 نامگــذاری شــده کــه فرصــت مهمــی 
ــار یکدیگــر اســت و  ــم در کن ــرای رشــد اخــاق و عل ب
ایــن وحــدت مــی توانــد گــره هــا و مشــکات زیــادی را 

برطــرف کنــد.
ــای  ــتان فض ــر اس ــم ب ــای حاک ــرد: فض ــار ک وی اظه
خوبــی نیســت بنابرایــن به همــه مدیــران و مســئوالن و 
نماینــدگان مــردم در اســتان، دوســتانه توصیــه می کنم 
تــا از ایــن فضــای وحــدت شــکن دوری کنند و بــه دنبال 

ــند. مرزبندی نباش
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 اصا 

بــه صــاح نظــام نیســت.
ــی ضمــن گرامیداشــت 2۶ آذر  حجــت االســام  کرمان
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 برگــزاری تجمعاتــی مثل تجمع 
معلمــان موجــب ســوء اســتفاده دشــمنان مــی شــود و 
مــا نبایــد بــه دشــمن فرصــت ضربــه زدن بــه وحــدت و 

ــمان را بدهیم. آرامش

فضای حاکم بر استان فضای خوبی نیست 
همه مدیران و مسئوالن و نمایندگان را توصیه 
می کنم تا از این فضای وحدت شکن دوری 

کنند و به دنبال مرزبندی نباشند

بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانداری بردســیر جلســه 
شــورای حفاظــت از منابــع اب شهرســتان بــه ریاســت 

آقــای مهنــدس میرصادقی فرماندار تشــکیل شــد
ــر خــورد  ــدار بردســیر مطالبــی در خصــوص  ب فرمان
بــا چاههــای آب غیــر مجــاز ،جــدا نمــودن آب شــرب 
فضــای ســبز شــهرداریها ،صرفــه جویی در مصــرف آب 
،برنامــه ریــزی  جهــت خاموشــی موتور پمپ هــا  بیان 
نمودنــد و پــس از  ارائــه گــزارش  مدیریت منابــع آب  و  
مدیریــت جهــاد کشــاورزی مــواردی به تصویب رســید
ــای  ــپ ه ــور پم ــد موت ــرر گردی ــه مق ــن جلس درای
کشــاورزی شهرســتان از تاریــخ 1400/09/25 لغایــت 
ــره  ــت ذخی ــاه روز جه ــدت پنج ــه م 1400/11/15 ب
منابــع آب زیــر زمینــی خامــوش گردنــد و مدیریــت 
جهــاد کشــاورزی و اداره عشــایری لیســت موتــور پمپ 
هــا کشــاورزی کــه در محــل آنهــا  دامــداری،گاوداری 
،مرغــداری و پــرورش ماهــی فعــال اســت را به مدیریت 
منابــع آب جهــت برنامــه ریــزی خاموشــی پمــپ های 
ــی  ــدم بارندگ ــورت ع ــد. درص ــال نماین ــور ارس مذک
ــع  ــاورزی و اداره مناب ــه آب،جهادکش ــاورزان ب ونیازکش
آب موضــوع را بررســی و در صــورت لــزوم درخصــوص 
روشــن نمــودن قبــل از موعــد موتورپمــپ هــا اقــدام 
نماینــد.و ســپس بیــان شــددامداران جهت تامیــن آب 
مــورد نیازنســبت بــه تهیه تانکــر ذخیــره ســازی اقدام 
درغیراینصــورت اداره امورمنابــع آب کارت موتورپمــپ 

ــارژ ننمایند آنهاراش

خاموشی پمپ های آب 
بمدت 50روز

ــای  ــکاری ه ــه هم ــه کمیت جلس
ــوزش و  ــه و آم ــای علمی ــوزه ه ح
ــا  ــیر ب ــتان بردس ــرورش شهرس پ
ــامی و  ــی اس ــت ایران ــدف تربی ه
ارتقــا اخــاق دینــی دانــش آمــوزان 

ــد. ــزار ش برگ
بــه گــزارش روابط عمومــی آموزش 
و پــرورش شهرســتان بردســیر، 
ــت  ــه، حج ــن جلس ــدای ای در ابت
االســام کرمانــی امــام جمعــه 
بردســیر، در خصــوص اهمیــت 
ــی  ــی و مذهب ــای دین ــت ه فعالی
ــاز جماعــت و  ــه نم خصوصــاً  اقام
بیــان احــکام و مســائل شــرعی در 
مــدارس گفــت : حضــور روحانیــون 
و ائمــه جماعــت در مــدارس بســیار 
تاثیــر گــذار بــوده و مــی توانــد گام 
ــای  ــری در کاهــش آســیب ه مؤث
اجتماعــی در بیــن دانــش آمــوزان 

برداشــته شــود.
وی افــزود: اگــر خواهــان بــاال بــردن 
روحیــه ی تقــوا و ایمــان در دانــش 
ــد از ظرفیــت  آمــوزان هســتیم بای
حوزههــای علیمــه اســتفاده کنیــم 
زیــرا حــوزه هــای علمیــه ظرفیــت 
باالیی در تربیت نســل قرآنــی دارند 

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

جلسه کمیته همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش شهرستان بردسیر برگزار شد
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 
ــت اســامی ســند تحــول  و تربی
بنیادیــن را بــه عنــوان یک نقشــه 
راه در نظر داشــته باشــیم و در این 
ــرای  ــادی ب ــر نه ــهم ه ــند س س
ــوب و  ــداف مطل ــه اه ــیدن ب رس
ــده  ــخص ش ــه مش ــات طیب حی

اســت.
وی افــزود: ســاحت هــای عبــادی 
، اعتقــادی و اخاقــی از موضوعات 
بســیار مهم مــورد اشــاره در ســند 
ــه در  ــت ک ــن اس ــول بنیادی تح
همیــن راســتا و در جهــت تحقــق 
ــش  ــر نق ــد نظ ــای م ــاحت ه س

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 
ــه کار  ــی ب ــائل دین ــامی و مس اس
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 
در خصــوص  آمــده  وجــود  بــه 
همــکاری حــوزه هــای علمیــه و 
ــی  ــتقبال م ــرورش اس ــوزش و پ آم

تحقق ۱۱۸درصدی رشد 
اشتغال وکسب رتبه اول  

بــه گــزارش 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 فرمانــداری 

تشــکیل شد
فرمانــدار بردســیر از تحقــق 11۸درصدی رشــد اشــتغال خبر 
داد و گفــت شهرســتان بردســیر همچنــان رتبه اول اشــتغال 
ــه خــود اختصــاص  ــان ب درســامانه رصــد را دراســتان کرم
ــن راســتا از همــکاری و تعامــل روســای  داده اســت  و در ای
ــت و  ــن اقتصادی،بنیادبرک ــع معی ــا ،صنای ــک ه ادارات،بان
پیگیــری هــای کارشــناس اشــتغال فرمانــداری قدردانی کرد 
و افــزود تســهیات 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

کرمانی امام جمعه بردسیر در جلسه نیروهای پرورشی مدارس  : 

ورود  بــا  امیدواریــم  و  کنیــم 
ــدارس، برگــزاری  ــه م ــان ب مبلغ
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 
ــوزش  ــر آم ــه، مدی ــام جمع ام
ســازمان  رئیــس  پــرورش،  و 
تبلیغــات اســامی و مدیــران 
حــوزه هــای علمیــه شهرســتان 
ــه کمیته همکاری  بردسیر جلس
هــای حــوزه هــای علمیــه و 
آمــوزش و پــرورش برگــزار شــد.

آییــن تجلیــل از دانــش آمــوزان 
و اســاتید راهنمــا پژوهشــگر 
بردســیر،  شهرســتان  برتــر 
ــش  ــه پژوه ــبت هفت ــه مناس ب

ــد. ــزار ش برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــتان  ــرورش شهرس ــوزش و پ آم
بردســیر، در ابتــدای ایــن آییــن، 
جــواد ادیبــی نیــا مدیــر آموزش 
ــت  ــن گرامیداش ــرورش ضم و پ
ــش  ــت: دان ــش گف ــه پژوه هفت
آمــوزان پژوهشــگر در آینــده 
موتــور محــرک و باعــث رشــد و 
توســعه شهرســتان مــی شــوند.
بخواهیــم  اگــر  افــزود:  وی 
مســیر دانــش، توســعه و ترقــی 
کشــور ادامــه پیــدا کنــد، بایــد 
کارهــای پژوهشــی و تحقیقاتــی 
ــن کار  ــم و ای ــترش دهی را گس
از مدرســه  شــروع مــی شــود و 
ــداف  ــن اه ــر از مهمتری ــن ام ای

ــت. ــرورش اس ــوزش و پ آم
جــواد ادیبــی نیــا تاکیــد کــرد: 
ــم  ــد عل ــا، تولی ــروزه در دنی ام
حــرف اول را می زند و دانشــگاه 
هــای برتــر دنیــا نیــز در تــاش 

ــوان  ــه عن ــم ب ــا از عل ــتند ت هس
ــد. ــتفاده کنن ــد اس ــک درآم ی

خوشــبخت  ادامــه،  در 
عمرانــی  معــاون  جهانشــاهی 
ــیر  ــتان بردس ــداری شهرس فرمان
ــق  ــت تحقی ــه اهمی ــاره  ب ــا اش ب
مطالعــه،  گفــت:  پژوهــش  و 
ارکان   از  پژوهــش  و  تحقیــق 
اصلــی سیاســت گــذاری و برنامــه 
ریــزی هــای کان در هرکشــوری 
اســت چــرا کــه بــدون آگاهــی از 
ــب  ــا و ترتی ــرورت ه ــا ، ض نیازه
اولویــت هــا نمــی تــوان بــه 
اهــداف و نتایــج مطلــوب دســت 

ــرد. ــدا ک پی
وی تصریــح کــرد : ذهــن انســان 
ــر  ــت و ب ــاق اس ــکاو و خ کنج
نهادینه کــردن  اســاس  همیــن 
و تحقیــق در ذهــن  پژوهــش 
از  دانش آمــوزان  روح  و 
ــرورش  ــوزش و پ ــای آم اولویت ه
ــن  ــان در ای ــش معلم ــوده و نق ب
بیــن بســیار حائــز اهمیت اســت.
بــه  جهانشــاهی  خوشــبخت 
پژوهشــگران توصیــه کــرد: علــم 
و اخــاق در کنــار هــم مــی 

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر:

از ۱۱ نفر دانش آموز و استاد راهنمای پژوهنده شهرستان بردسیر 
که حائز رتبه برتر استانی شده بودند، تجلیل شد

دستبند پلیس بر دستان سارق 
محتویات داخل خودرو در بردسیر 

ــده انتظامــی شهرســتان بردســیر  از دســتگیری  فرمان
ــی  ــات فن ــودرو در عملی ــل خ ــات داخ ــارق محتوی س
مامــوران کانتــری 12 خبــر داد و افــزود در ایــن رابطــه 
7 فقــره ســرقت نیــز کشــف و متهــم تحویــل مرجــع 

قضایــی گردیــد

سارق درب های آهنی نگار 
زمین گیر شد

ــتگیري  ــیراز دس ــتان بردس ــي شهرس ــده انتظام  فرمان
ســارق حرفــه اي و اعتــراف وي بــه 9 فقــره ســرقت درب 

هــای آهنــی خبــر داد. 
ســرهنگ جعفــر غضنفــری در گفــت و گــو بــا خبرنگار 
پایــگاه خبــري پلیــس در تشــریح این خبرگفــت: در پي 
وقــوع چنــد فقــره ســرقت در شــهر نــگار رســیدگی بــه 
موضــوع در دســتورکار مامــوران انتظامــی  قــرار گرفت.

بــا انجــام اقدامــات پلیس متهــم شناســایي در عملیاتي 
ضربتــي در مخفیگاهش دســتگیر شــد.

ســرهنگ غضنفــری بیــان داشــت: ســارق در بازجویــي 
ــه 9فقــره ســرقت درب هــای  ــه عمــل آمــده ب هــاي ب
آهنــی اعتــراف کــرد کــه پــس از تشــکیل پرونــده بــه 
مرجــع قضائــي معرفــی شــد، تحقیقــات جهت کشــف 

دیگــر ســرقت هــا همچنــان ادامــه دارد

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

توانــد دو بــازوی رشــد و ارتقــای شــما بــه مراحــل باالتــر باشــد در 
غیــر ایــن صــورت شــاید دچــار خــود بــزرگ بینــی شــده و شکســت 

ــد.   بخوری
ــر  ــی از 11 نف ــپاس و هدایای ــوح س ــدا ل ــا اه ــم، ب ــان مراس در پای
دانــش آمــوز و اســتاد راهنمــای پژوهنــده شهرســتان بردســیر کــه 
ــه  ــه کشــوری راه یافت ــه مرحل ــر اســتانی شــده و ب ــه برت ــز رتب حائ

ــل شــد. ــد، تجلی بودن
ــه ایــن گــزارش، آییــن تجلیــل از دانــش آمــوزان و اســاتید  ــر پای ب
ــر  ــور مدی ــا حض ــیر ب ــتان بردس ــر شهرس ــگر برت ــای پژوهش راهنم
آمــوزش و پــرورش و معــاون عمرانــی فرمانــداری شهرســتان 
ــوزش و  ــا )ع( آم ــام رض ــات ام ــالن اجتماع ــل س ــیر در مح بردس

ــد. ــزار ش ــرورش برگ پ

خرب مهم درباره پرداخت یارانه نقدی و معیشتی
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه دربــاره پرداخــت یارانه نقدی 

و معیشــتی در ســال آینده توضیح داد.
بــه گــزارش تابناک به نقــل از خبرآناین، مســعود میرکاظمی 
در تازه تریــن اظهارنظــر، دربــاره پرداخــت رقــم یارانــه  ریالــی 
در ازای حــذف ارز ترجیحــی در ســال بعــد، گفــت: متوســط 
پرداختــی یارانــه ناشــی از حــذف ارز 4200 تومانــی بیــن 90 
ــود و ایــن مســئله براســاس  ــا 120 هــزار تومــان خواهــد ب ت
وضعیــت دهک هــا در جلســات کارشناســی تعییــن خواهــد 
شــد.به گفتــه وی، جریــان بــه نحــوی خواهــد بــود کــه قدرت 
خریــد حــدود پنــج دهــک پاییــن افزایــش یافتــه و دهک های 
بــاال کــه ســرانه مصــرف باالتــری دارنــد پــول بیشــتری خــرج 

خواهند کرد.
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سیمای مهدویت در قرآن

 سوره ملک، آیه 3۰ »قل ارایتم ان اصبح ماءکم 
غورا. فمن یأتیکم بماء معین«.

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( خطاب به پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( شروع می 
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. 
۲- قشر 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 
غائبا عنکم: ال تدرون این هو فمن یأتیکم بامام ظاهر. 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 تأویل این آیه نیامده وسرانجام خواهد آمد.
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 
وحضرت علی )علیه السالم( پرچمداران را به هالکت رساند 
وجمعشان را متفرق ساخت وعمروبن عبداهلل جمحی 
وشیبة بن نافع کشته شدند. به حضور رسول خدا )صلی 
اهلل علیه وآله وسلّم( 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 
وتعالی با من پیمان بسته که از صلب حسین )علیه السالم( 
نه امام بیرون آورد ونهمین آنها از نظر مردم غائب می شود 
( فرماید: )به کافران بگو  وهمین است که خداوند )عزَّ وجلَّ
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 
از ظلم وجور پر شده است. واو بر مبنای تأیل مقاتله می کند 
همانطور که من بر مبنای تنزیل جهاد نمودم واو همنام من 

وشبیه ترین مردم به من است.

آیه 193 سوره آل عمران:
پروردگارا ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا می خواند که به 
پروردگار خود ایمان آورید پس ایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما 
را بیامرز و بدی های ما را پاک فرما و ما را در زمره نیکان بمیران.
1- براساس آیه شریفه خردمندان پس از دریافت 

هدف آفرینش به چه موضوع مهمی نیازمند هستند؟
صاحبان عقل و خرد، پس از دریافت هدف آفرینش، به این نکته 
نیز متوجه می شوند که این راه پر فراز و نشیب را بدون رهبران 
الهی هرگز نمی توانند بپیمایند. به همین دلیل همواره مترصد 
شنیدن صدای منادیان ایمان و راستین 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 
تمام وجود ایمان می آورند. لذا به پیشگاه پروردگار خود، 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«
2-  منظور 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.
3- چرا خردمندان از خداوند متعال طلب مغفرت و 

آمرزش می کند؟
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.«
4- چرا 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.
5- براساس آیه شریفه چرا خردمندان در کنار آمرزش 

گناهان، تقاضای پوشیده شدن گناهان را دارند؟
زیرا از آیه 3۱ سوره نساء  »ان تجتنبوا کبآئر ما تنهون عنه نکفر 
عنکم سیئاتکم، اگر از گناهان کبیره دوری کنید ما سیئات شما 
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 194 سوره 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.
1-  آخرین مرحله تقاضای خردمندان چیست؟

آنها در آخرین مرحله و پس از پیمودن راه توحید و ایمان به 
رستاخیز و اجابت دعوت پیامبران و انجام وظائف و مسئولیت 
های خویش، از خدای خود تقاضا می کنند و می گویند اکنون 
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 

ناپذیر است.
2- منظور از  »ال تخزنا یوم القیامة« چیست؟

تکیه کردن روی عنوان  »رسوا نشدن« بار دیگر این حقیقت 
را تأکید می کند 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.«
3-  امتیاز 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، 
تسلیم انبیاء شدن، استغفار، خوب مردن و در انتظار رسیدن به 
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«

4- منظور 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 195 سوره 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.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

این آیه دنباله آیات پیشین درباره صاحبان عقل و خرد و نتیجه 
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. همچنین 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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وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــه اینکــه برنامــه تحولــی  ــا اشــاره ب ب
ــب ۹  ــزودی در قال صنعــت خــودرو ب
ــت:  ــی شــود، گف ــی م محــور رونمای
خــودرو از سیاســی تریــن محصــوالت 
و مــوارد حائــز اهمیــت در کشــور می 
باشــد، ایــن صنعــت از یــک طــرف به 
شــدت دچار چالــش و از طرفــی دارای 

ــت. ــی اس ــای متنوع ظرفیت ه
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه 
نقل از شــاتا، ســید رضــا فاطمی امین 
ــران  ــی مدی ــم اندیش ــت ه در نشس
ــدن و  ــت، مع ــانه در وزارت صنع رس
تجــارت بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از 
اقدامــات تحولــی کــه تــا پایــان ســال 
ــد،  ــد ش ــدازی خواه ــل و راه ان تکمی
پیشــخوان پاســخگویی وزارت صمت 
اســت، گفت: پیشــخوان پاســخگویی 
مرکــزی اســت کــه طراحــی شــده تــا 
ورودی هــای وزارتخانــه را بــه ســمت 
ــت و  ــب هدای ــای مناس ــی ه خروج

پیگیــری کنــد.
وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت افزود: 
ــات  ــا و مطالب ــز ورودی ه ــن مرک ای
مربــوط بــه وزارتخانــه را بــه مدیــران 
ذیربــط ارجــاع می دهــد و همچنیــن 
ــورات را  ــتان را دارد و ام ــش دادس نق
ــه  ــب درون وزارتخان ــب مخاط از جان

ــد. ــری می نمای پیگی
* فعــال ســازی ۹0 پــروژه طــی ســه 
ماهــه اخیر در مجموعــه وزارت صمت

ــروژه طــی  ــان اینکــه ۹0 پ ــا بی وی ب
ســه ماهــه اخیــر در مجموعــه وزارت 
صمــت فعــال شــده اســت، گفــت: بــا 
اجــرای ایــن پــروژه هــا نــوع حکمرانی 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع در وزارت صنع
ــا  ــی ه ــد و از روزمرگ ــر می کن تغیی

ــم. ــرون می آیی بی
ــد  ــن تاکی ــن همچنی ــی امی فاطم
ــه را  کــرد: گــزارش عملکــرد وزارتخان
بــه صــورت مــداوم و  منظــم هــر ســه 
مــاه یکبــار ارائــه خواهیــم داد کــه در 
همین راســتا گــزارش عملکــرد فصل 
پاییــز )ســه ماهه( بــه زودی منتشــر و 
در دســترس عمــوم قــرار مــی گیــرد.
از  جدیــدی  نــوع  دنبــال  بــه   *
حکمرانــی در وزارت صمــت هســتیم
ــا تاکیــد بــر اینکــه  فاطمــی امیــن ب
ــفاف و  ــه ای ش ــم وزارتخان می خواهی
پاســخگو داشــته باشــیم، تاکیــد کرد: 
نــوع جدیــدی از حکمرانــی را تعریــف 
و پیــاده ســازی کــرده ایــم کــه در این 
ــگان و  ــانه، نخب ــتا از نظــرات رس راس
ــم  ــتفاده خواهی ــران اس ــب نظ صاح

کــرد.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــردم و  ــای م ــه رفتاره ــان اینک ــا بی ب
جامعــه از الگوهــای ذهنی آنها شــکل 
می گیــرد، بیــان کــرد: کار مشــترکی 
ــی  ــش م ــه پی ــانه ب ــوزه رس ــا ح را ب
ــردم را  ــی م ــای ذهن ــا الگوه ــم ت بری
بــه واقعیــت هــای درون وزارت صمت 

ــی را  ــت های ــم و واقعی ــد بزنی پیون
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 
ــی  ــش و از طرف ــار چال ــدت دچ ش
دارای ظرفیت هــای متنوعــی اســت.

*۲00 هــزار میلیــارد تومــان بدهی و 
زیان انباشــته خودروســازان

وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه 
نحــوه قیمــت گــذاری بایــد بــه 
ــه ای باشــد کــه ســاخت داخــل  گون
ــرد:  ــه ک ــت داشــته باشــد، اضاف مزی
خودروســازان ۱۱5 هــزار میلیــارد 
ــارد  ــزار میلی ــی و 85 ه ــان بده توم
تومــان زیــان انباشــته داشــته انــد و 
بیــش از ۲00 هــزار میلیــارد تومــان 
ــود دارد. ــت وج ــن صنع ــت در ای ران

* رونمایــی از برنامــه تحولــی صنعت 
خودرو

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
اضافــه کــرد: برنامــه ای در قالــب 
ــت  ــول در صنع ــرای تح ــور ب ۹ مح
ــم کــه تمامــی چالــش  خــودرو داری
ــی  ــر م ــای آن را در ب ــا و راهکاره ه
گیــرد و ایــن برنامــه به زودی منتشــر 

می شــود.
فاطمــی امیــن در بخــش دیگــری از 

رونمایی از برنامه تحولی صنعت خودرو در 9 محور/ وزیر صنعت: 
خودرو سیاسی ترین محصول در کشور است

ســخنان خــود بــا اشــاره بــه برخــی موفقیــت 
هــای وزارت صمــت در همیــن مــدت کوتــاه، 
گفــت: هــدف گــذاری کــرده بودیــم تــا حدود 
ــزان صــادرات کشــور  ــه می ــارد دالر ب 5 میلی
در 6 ماهــه دوم اضافــه شــود کــه ایــن هــدف 
گــذاری 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 ابــالغ شــده 
ــه صــورت مفصــل اطــالع  ــده ب ــه آین و هفت
رســانی خواهــد شــد کــه بــا ایــن بازآفرینــی 
تغییــر ســاختار جــدی را در مجموعــه وزارت 

صمــت شــاهد خواهیــم بــود.
ــت  ــارت مدیری ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــد  ــالح در فرآین ــری و اص ــتعدادها و بازنگ اس
انتخــاب مدیــران را یکــی دیگــر از ایــن پــروژه 

ــه دانســت. هــای ۹0 گان

10000100005588

واکسیناسیون کرونا در استان کرمان به مرز 4 میلیون دوز رسید
واکسیناســیون کرونــا در اســتان 
کرمــان به ســه میلیــون و ۹۹5 هزار 
و ۴۴۱ دوز رســیده و واکسیناســیون 
ــزار و 63۴  ــون و ۷86 ه ــک میلی ی
نفــر در اســتان کامــل شــده اســت.
ــنیم  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
از کرمــان ، در شــرایطی کــه بــه 
گفتــه مســئوالن و کارشناســان 
و  مطمئن تریــن  واکسیناســیون 
بهتریــن راه مقابلــه بــا کرونــا اســت 
و هنــوز درمــان قطعــی بــرای ایــن 

ــدارد. ــود ن ــاری وج بیم
منتشــر  آمــار  آخریــن   طبــق 
در  کرونــا  واکسیناســیون  شــده 
ــون  ــه میلی ــه س ــان ب ــتان کرم اس
و ۹۹5 هــزار و ۴۴۱ دوز رســیده و 
واکسیناســیون یک میلیــون و ۷86 
هــزار و 63۴ نفــر در اســتان کامــل 

ــت. ــده اس ش

از ســوی دیگــر بــا بســتری ۲3 
بیمــار جدیــد قطعــی کرونــا در 
کرمــان  اســتان  بیمارســتان های 
ــت  ــتری مثب ــوارد بس ــداد کل م تع
ــیوع  ــدای ش ــتان از ابت ــا در اس کرون
کوویــد ۱۹، بــه ۴3 هــزار و ۹۲۴ مورد 

ــت. ــیده اس رس
ســعید صحبتی ســخنگوی دانشــگاه 
علوم  پزشــکی کرمــان نیــز بــا اشــاره 
ــان  ــتان کرم ــار اس ــن آم ــه آخری ب
ــتری  ــت بس ــوارد مثب ــت م از وضعی
ــاری  ــی از بیم ــر ناش ــرگ و می و م

ــت: ــار داش ــد ۱۹  اظه کووی
ــوارد  ــداد کل م ــر تع ــال حاض  در ح
ــا در  ــی کرون ــت قطع ــتری مثب بس
بیمارســتان های اســتان کرمــان ۱6۱ 

ــورد اســت. م
وی ادامــه داد: از ایــن تعــداد ۹5 
مــورد در حــوزه دانشــگاه علــوم 

ــورد در حــوزه  ــان، ۱۴ م پزشــکی کرم
دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان، ۱5 
مــورد در حــوزه دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــگاه  ــوزه دانش ــورد در ح ــت، 6 م جیرف
علــوم پزشــکی بــم و 3۱ مــورد در حوزه 
ــیرجان  ــکی س ــوم پزش ــکده عل دانش

ــد. ــرار دارن ــان ق تحــت درم
صحبتــی بــا اشــاره بــه بســتری 
ــا در  ــی کرون ــد قطع ــار جدی ۲3 بیم
بیمارســتان های اســتان کرمــان گفــت: 
تعــداد کل مــوارد بســتری مثبــت کرونا 
در اســتان از ابتــدای شــیوع کوویــد ۱۹، 
تاکنــون بــه ۴3 هــزار و ۹۲۴ مــورد 

ــت. ــیده اس رس
ــی  ــار کرونای ــک بیم ــوت ی ــه ف وی ب
دیگــر در اســتان کرمــان اشــاره کــرد و 
افــزود: مجمــوع جــان باختــگان کرونــا 
در اســتان کرمــان از ابتــدا بــه 5 هــزار 

ــت. ــیده اس ــورد رس و ۱۲۷ م

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر، 
گــزارش پــروژه هــای عمرانــی در حــال احــداث را در 

ــرد. ــه ک ــرورش ارائ ــوزش و پ ــورای آم ــه ش جلس
ــرورش  ــوزش و پ ــی آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان بردســیر، در ابتــدای جلســه، جــواد ادیبــی 
ــیر  ــتان بردس ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم ــا مدی نی
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 
ــش  ــش 160 دان ــا گنجای ــه )س( ب ــرت خدیج حض
ــر  ــغ ب ــاری بال ــع و اعتب ــر مرب ــا 953 مت آمــوز و زیربن
ــال و همچنیــن ســالن چنــد منظــوره  ــارد ری 20 میلی
بــا زیربنــا 531 متــر مربــع و اعتبــار 8 میلیــارد ریالــی 
در ضلــع شــرقی مدیریــت آمــوزش و پــرورش کــه در 
ســال هــای 90 و 91 فقــط تــا مرحلــه احداث اســکلت 
فلــزی پیشــرفت داشــته و تــا ســال گذشــته تکمیــل 
نشــده و بــا اســتفاده مانــده بودنــد؛ بــا پیگیــری های 
ــط  ــی توس ــارات دولت ــل اعتب ــه از مح ــورت گرفت ص
اداره کل نوســازی و تجهیــز مــدارس اســتان کرمــان 
در حــال حاضــر در مراحــل نهایــی ســاخت و تکمیــل 

شــدن هســتند.
ــه  ــاخت مدرس ــه س ــاره ب ــا اش ــا ب ــی نی ــواد ادیب ج
شــش کاســه روســتای خرمنــده در بخــش اللــه زار 
شهرســتان بردســیر گفــت: ایــن پــروژه در زمینــی بــه 
مســاحت 1200 مترمربــع و زیــر بنــای 496 متــر مربع  
ــا مشــارکت خّیریــن و همــکاری اداره کل نوســازی  ب
و تجهیــز مــدارس بــا اعتبــاری بالــغ بــر 32 میلیــارد 

گزارش مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسیر از پروژه های عمرانی در حال احداث
ریــال در مراحــل نهایــی تکمیــل شــدن اســت.

وی تصریــح کــرد: پــروژه هــای خوابــگاه دانــش 
آمــوزی حضــرت خدیجــه )س(، ســالن چنــد منظــوره و 
مدرســه شــش کاســه 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 
ــه در محــل دبســتان  ــاز خان ــاب نم ــک ب ــت: ی و  گف
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 500 متــر مربــع در 
زمینــی بــه مســاحت 1200 مترمربــع بــا اعتبــاری بالــغ 
ــاری  ــال ج ــدای س ــه از ابت ــال ک ــارد ری ــر  30 میلی ب
شــروع شــده بــود، در حــال حاضــر 40 درصــد پــروژه 
ــان  ــع جه ــارکت مجتم ــا مش ــه ب ــم نام ــق تفاه طب
فــوالد ســیرجان)کارخانه نــورد بردســیر( تکمیــل شــده 
و در انتظــار تامیــن اعتبــار و انتخــاب پیمانــکار از ســوی 
ــان  ــدارس اســتان کرم ــز م اداره کل نوســازی و تجهی

هســتیم.
ادیبــی نیــا اظهــار داشــت: پــروژه مدرســه ای 6 
کاســه، صــد درصــد خّیرســاز در بخــش نــگار 
ــال در  ــارد ری ــار شــخصی 25 میلی ــا اعتب شهرســتان ب
زمینــی بــه مســاحت 2000 مترمربــع و زیــر بنــای 500 
متــر مربــع تــا مرحلــه اســکلت فلــزی پیــش رفتــه و تا 

ــی شــود. ــل م ــاری تکمی ــان ســال ج پای
وی همچنیــن از شــروع بــه کار احــداث دو باب مدرســه 
ــه زار و مرکــزی  6 و 12 کاســه در بخــش هــای الل
شهرســتان بردســیر بــا مشــارکت 50 درصــد مجتمــع 
ــورد بردســیر( و 50  ــوالد ســیرجان)کارخانه ن جهــان ف
ــی  ــارکت های مردم ــارات مش ــل اعتب ــد از مح درص
اداره کل نوســازی، توســعه  و تجهیــز مــدارس اســتان 

کرمــان از ابتــدای هفتــه جــاری خبــر داد.
ایــن مقــام مســئول در خصــوص آســفالت مــدارس 
آســفالت  تحصیلــی،  ســال  ابتــدای  از  گفــت: 
ــده و کار  ــام ش ــه انج ــه حکمتی ــتان دختران دبیرس
آســفالت دو مدرســه میــرزا آقاخــان و حضــرت محمد 
)ص( در چنــد روز آینــده شــروع می شــود و آســفالت 
ــن شهرســتان توســط اداره کل  8 مدرســه دیگــر ای
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 140 دانــش آمــوز 
اســت و فــارغ التحصیــان ایــن آموزشــگاه بعضــا به 
دلیــل نبــود مراکــز آمــوزش عالــی مرتبــط بــا رشــته 
ــی  ــاز م ــل ب ــه تحصی ــتان، از ادام ــم در شهرس دیپل
ــد مســافت در شــهرهای  ــل بع ــه دلی ــا ب ــد و ی مانن
دیگــر هــم اقــدام بــه ادامــه تحصیــل نمــی کننــد؛ 
از رئیــس مرکــز آمــوزش عالــی کشــاورزی بردســیر 
ــی  ــری ایجــاد رشــته هــای کاردان درخواســت پیگی
ــا بتوانیــم دغدغــه ایــن طیــف  ــم ت کشــاورزی داری

دانــش آمــوزان را برطــرف کنیــم.

علوم  پزشــکی  دانشــگاه  ســخنگوی 
ــا بیــان اینکــه آمــار واکســن  کرمــان ب
تزریــق شــده نوبــت اول کرونــا در 
اســتان کرمــان دو میلیــون و ۱۲۲ 
هــزار و 3۷6 دوز عنــوان کــرد و گفــت: 
واکســن تزریــق شــده نوبــت دوم کرونــا 
در اســتان را یــک میلیــون و ۷86 هزار و 
638 دوز و واکســن تزریــق شــده نوبــت 
ســوم کرونــا در اســتان 86 هــزار و ۴۲۷ 

ــت دوز اس

در جلسه شورای آموزش و پرورش ارائه شد؛
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رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان 
گفــت: ۳۷۰ پرونده حمایــت قضائی از 
بنگاه هــای تولیــدی طــی دو ســال باز 
کردیــم و در قالــب ایــن پرونده هــا بــه 
نتایــج خوبــی رســیدیم که ایــن نتایج 
حاصــل تــاش همــه مســئوالن بــوده 

است.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از بــم، 
یــداهلل موحــد در دومیــن گردهمایــی 
فعــاالن اقتصــادی و مســئوالن قضایی 
اســتان کرمــان کــه در بم برگزار شــد، 
ــی  ــن گردهمای ــت: در ای ــار داش اظه
ســعی داریــم بــا ظرفیــت و در بســتر 
ــط اقتصــادی  ــر رواب قوانیــن حاکــم ب
پولــی و بانکــی مشــکات بنگاه هــای 

اقتصــادی را بررســی و رفــع کنیــم.
وی افــزود: ۳۷۰ پرونــده حمایــت 
ــدی طــی  ــای تولی ــی از بنگاه ه قضای
دو ســال بــاز کردیــم و در قالــب ایــن 
پرونده هــا بــه نتایــج خوبــی رســیدیم 
کــه ایــن نتایــج حاصــل تــاش همــه 

ــوده اســت. مســئوالن ب
 رئیــس کل دادگســتری اســتان ادامه 
داد: همــه مدیــران علیرغم کمبودهای 
بنگاه هــای  مشــکات  موجــود 
ــع کــرده و می کننــد. اقتصــادی را رف
موحــد بــا اشــاره بــه برگــزاری اولیــن 

گردهمایــی در شهرســتان زرند گفت: 
بــم یکــی از قطب های اقتصــادی مهم 
اســتان کرمــان اســت و خودروســازی 
قلــب تپنــده اقتصاد منطقه محســوب 

می شــود.
وی ادامــه داد: همچنیــن در حوزه های 
گردشــگری و تولیــد محصــوالت باغی 
ــت  ــیر ترانزی ــتن در مس ــرار داش و ق
ــگاه مناســبی در  ــم جای شهرســتان ب
ــر اســاس  ــه ب اقتصــاد اســتان دارد  ک
ایــن معیارهــا بایــد برنامه ریــزی و 

ــع برطــرف شــود. موان
 ایــن مقــام مســئول قضایــی تصریــح 
ــرد: ســازمان بازرســی اســتان، اداره  ک
کل اطاعــات و ســایر بخش هــای 
نظارتــی بایــد در کنار سیســتم اداری و 
بانکی اســتان پیشــنهادات و مشکات 
مدیــران تولیــدی را بشــنوند و تــاش 
کننــد تــا ایــن مشــکات رفــع شــود.
ــی  ــران اجرای ــت: مدی ــراز داش  وی اب
ــا ابهــام  همــواره در تفســیر قوانیــن ب
مواجــه می شــوند کــه مــا بــه عنــوان 
نماینــده دســتگاه قضــا وظیفــه داریم 

در کنــار آنهــا باشــیم.
موحــد بیــان داشــت: شــرایط کشــور 
شــرایط خاصــی اســت و مدیــران 
اقتصــادی افســران جبهــه جنــگ 

اقتصادی هســتند و نیاز به پشــتیبانی و 
حمایــت دارنــد و بایــد کمــک کنیــم تا 

ــود. ــع ش ــع رف موان
رئیــس کل دادگســتری کرمــان یــادآور 
شــد: مــا زمانــی کــه یــک مدیــر اجرایی 
بــرای بنگاه هــای اقتصــادی مانــع ایجــاد 
ــه  ــم البت ــوس می خوری ــد، افس می کن
بافاصلــه بــه موضــوع ورود کــرده و 
درصــدد رفــع آن مشــکل بــر می آییــم.

 رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمان 
ــطح  ــتاد در س ــن س ــرد: ای ــح ک تصری
ملــی، اســتانی و بعضاً شهرســتانی فعال 
اســت و در این جلســه مدیــران تولیدی 
شــرق اســتان می تواننــد مشــکات 
ــا تصمیمــات  خــود را مطــرح کننــد ت

الزم توســط مســئولین گرفتــه شــود.
ــه در  ــواردی ک ــی از م ــزود: یک  وی اف
ایــن جلســه بایــد بررســی و رفــع شــود 
بحــث اراضــی شــهرک امــام خمینــی 
)ره( بــم اســت کــه منابــع طبیعــی بــر 
ــاده ۳۲ در ســال  اســاس کمیســیون م
ــکن  ــار مس ــی را در اختی ۷۰ زمین های
ــرارداده و  ــهرداری ق ــازی و ش و شهرس
شــهرداری هــم اقــدام بــه فــروش اراضی 
ــم  ــردم ه ــرده و م ــه ک ــدور پروان و ص

ــاخته اند. ــود را س ــازل خ من
موحــد عنــوان کــرد: واگذاری مســکن و 

ــا(  ــه علیه ــام الل ــرا )س ــه زه ــرت فاطم ــهادت ح ــان ش زم
همچــون مــزار ایشــان بــه صــورت دقیــق مشــخص نیســت و 
همیــن مســاله باعــث شــده شــیعیان و دوســتداران اهل بیت 
)ع( ســالروز شــهادت آن حــرت را بــر اســاس روایت هــای ۷۵ 
روز و ۹۵ روز بعــد از وفــات رســول خــدا )ص( اقامــه عــزا کننــد.
ــی،  ــا ۱۳ جــادی االول ــم آذر مصــادف ب ــردا بیســت و هفت ف
ســالروز شــهادت حرت فاطمه زهــرا )س( بــه روایــت ۷۵ روز 
اســت و روایــت دوم کــه در تقویــم رســمی تعطیل اعام شــده 
هــان روایــت ۹۵ روز اســت کــه مصــادف بــا ۱۶ دی برابــر بــا 

ســوم جــادی الثانــی اســت.  
ــم  ــرای تعظی ــی ب ــت دوم، فرصت ــت اول و چــه روای چــه روای
شــعائر فاطمــی و عــزاداری بــرای دخــر رســول خــدا )صلی الله 
علیــه وآلــه( اســت. برخــی از ایــن ایــام بــه عنــوان 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 ایــران،  عراق و پاکســتان 
ــی  ــا( م ــه علیه ــه )ســام الل ــام فاطمی ــزا در ای ــه ع ــه اقام و ب
پردازنــد و بعضــی مراجــع تقلیــد همچــون آیــت اللــه حســین 
وحیــد خراســانی و لطــف اللــه صافــی گلپایگانــی در ایــن ایــام 
ــرم  ــمت ح ــه س ــرده و ب ــت ک ــزاداری رشک ــای ع ــته ه در دس
حــرت معصومــه )ســام اللــه علیهــا( پیــاده روی مــی کننــد. 
تعطیلــی روایت دوم یعنی ســوم جــادی الثانی از ســال ۱۳۷۹ 
بــه پیشــنهاد آیت اللــه 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 برگــزاری هیــات هــای عــزاداری در ایــن 
روزهــا بیاندازیــم، متوجــه می شــویم روزهــای برگزاری مراســم 
از ســه روز تــا حداکــر یــک هفته اســت و کمر هیاتــی ۱۰ روز 

بــرای هــر روایــت اقامــه عــزا مــی کند.
حجــت االســام محمدرضــا جبــاری کارشــناس تاریــخ اســام به 
خربنــگار معــارف ایرنــا گفــت: دو قــول مشــهور بــرای شــهادت 
حــرت فاطمــه زهــرا )س( در تاریــخ نقــل شــده کــه ترجیح با 
روایــت دوم یعنــی روایتــی اســت کــه شــهادت آن حــرت را 
۹۵ روز پــس از وفــات رســول خــدا )ص( صحیــح تــر مــی دانــد،  
در کشــور مــا نیــز ایــن روز بــرای شــهادت آن حــرت تعطیــل 
رســمی اعــام شــده اســت. البتــه عــزاداری در ایــام فاطمیــه 

)ســام اللــه علیهــا(( اول از دیربــاز مرســوم بــوده اســت.  
حــال ســوال ایــن اســت کــه چــرا زمــان والدت و شــهادت امئــه 
در تاریــخ ثبــت شــده ولــی بــرای زمــان شــهادت حــرت زهــرا 
)س( دو روایــت نقــل شــده و چــرا فاصلــه ایــن دو تاریــخ ۲۰ 
روز اســت؟ برخــی معتقدنــد مهمریــن دلیــل ایــن اختــاف، 
روش نــگارش و رســم الخــط عربــی در آن زمان بوده اســت.  در 
نوشــته های عربــی قدیــم از نقطه و عامت اســتفاده منی شــد 
و هیــچ حرفــی نقطــه نداشــت و اعــداد ســبعون به معنــی ۷۰ 
و تســعون یعنــی ۹۰ ماننــد هــم نوشــته می شــد و این مســاله 
بــرای تاریــخ نویســان دوره هــای 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 ماه هــای قبلــی ۲۹ یــا ســی 
روزه باشــد،  تعییــن دقیــق روز شــهادت بــا تردید همراه اســت 
ــرای عــزاداری هــر  ــل معمــوال ســه روز را ب ــن دلی ــه همی و ب

روایــت مــاک قــرار می دهنــد

تاملی بر زمان شهادت 
دخرت پیامرب اکرم 

)صلی الله علیه وآله(

خاطره شنیدنی ازشهید حاج قاسم 
سلیمانی از زبان همراه همیشگی او

شهرســازی به شــهرداری مشکل خاصی 
ــس  ــدار و رئی ــد فرمان ــدارد و می طلب ن
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 
فرمانــدار و نماینده دادگســتری تشــکیل 
ــه صــورت تخصصــی مشــکل  ــه ب ــا ب ت

ــود. ــع ش ــی و رف بررس
ــن جلســه در  ــارس در ای ــزارش ف ــه گ ب
خصــوص مشــکات مالــی و تســهیات 
ــکات  ــازی، مش ــات خودروس کارخانج
گلخانــه داران و همچنیــن مباحــث و 
مســائل ســردخانه داران شهرســتان بحث 

و گفت وگــو شــد.
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ســردار حســنی ســعدی خاطــره ای از زبــان رئیــس دفتر 
و همــراه همیشــگی ســردار حــاج قاســم ســلیمانی نقل 

کــرده اســت.
ــروه  ــی گ ــی امنیت ــوزه دفاع ــگار  ح ــزارش خبرن ــه گ   ب
ــگاران جــوان، شــهید حســین  سیاســی باشــگاه خبرن
پــور جعفــری رئیــس دفتــر و همــراه همیشــگی ســردار 
ســپهبد پاســدار حاج  قاســم ســلیمانی می گفــت: روزی 
ــا دوربیــن  در منطقــه ای در ســوریه حاجــی خواســت ب
دیــد بزنــه، خیلــی محــل خطرناکــی بــود. من بلوکــی را 
کــه ســوراخی داشــت بلنــد کردم کــه بــذارم بــاالی دیوار 
کــه دوربیــن اســتتار بشــه. همیــن کــه گذاشــتمش باال، 
تــک  تیرانــداز 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، گلوله ای نشســت کنار گوشــش 
روی دیــوار، خاصــه شناســایی بــه خیــر گذشــت. بعــد 
از شناســایی داخــل خانــه ای شــدیم بــرای تجدیــد وضو، 
احســاس کــردم اوضــاع اصــا مناســب نیســت؛ بــه اصرار 
زیــاد حاجــی رو ســوار ماشــین کردیــم و راه افتادیم. هنوز 
زیــاد دور نشــده بودیــم کــه همــون خونــه در جــا منفجر 
شــد و حــدود هفــده تن شــهید شــدند. بعــداز ایــن اتفاق 
حاجــی بــه من گفــت: حســین امــروز چنــد بــار نزدیک 

بــود شــهید بشــیم، اما حیــف...

خاطره عجیب سردار سلیمانی از دوران جنگ 
ــا  ــگ م ــود: جن ــه ب ــی گفت ــلیمانی در جای ــردار س س
افتخــارش ایــن اســت کــه رتبــه ای نبــود. ایــن پارچه هــا 
و درجه هــای روی دوش مــن نبــود. کلمــه رایــج، کلمــه 
ســردار و ســرهنگ نبــود. کلمــه رایــج، کلمــه بــرادر بــود.

یکــی  از خاطــرات ســال های جنــِگ ســردار ســلیمانی 
مربــوط بــه ســتمی اســت کــه به قــول خــودش و یکــی 
ــن  ــت. ای ــته اس ــهید روا داش ــق آن ش ــهدا، در ح از ش
خاطــره مربــوط بــه روزهــای پــس از عملیــات والفجــر 
و روز پاســدار اســت کــه شــهید ســلیمانی در آن گفتــه، 
به واســطه پیشــنهاد فــردی، بنــا را بــر انتخــاب و معرفــی 

ــاراهلل می گــذارد. ــه لشــکر ۴۱ ث پاســدار نمون
او در دو جملــه جــدا، در ایــن بــاره گفتــه اســت: »مــا از 
ایــن کارهــا نمی کردیــم. مــن خامــی کــردم، پذیرفتــم.« 
و »معرفــی پاســدار نمونــه در جنــگ کار خیلی خطایــی 
بــود. مــن خطــای بزرگــی کــردم.« شــخصیتی هــم کــه 
ســردار ســلیمانی به واســطه ایــن اشــتباه بــه او ظلــم روا 

داشــته، شــهیدی به نــام مهــدی زنــدی اســت.
خاصــه خاطــره مذکــور، ایــن اســت کــه پــس از اعــام 
نــام مهــدی زنــدی به عنــوان پاســدار نمونه در حســینیه 
لشــگر، ایــن فــرد در حالی کــه از آمــدن بــه محــل اجرای 
مراســم انتخــاب پاســدار نمونــه امتنــاع داشــته، با کمک 
دیگــر رزمنــدگان و در حالی کــه زیــر بغل هایــش را 
ــلیمانی  ــه ســردار س ــده و ب ــش آم ــد، پی ــه بوده ان گرفت

می گویــد: »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 رتبــه ای نبــود. ایــن پارچه هــا 
و درجه هــای روی دوش مــن نبــود. کلمــه رایــج، کلمــه 
ســردار و ســرهنگ نبــود. کلمــه رایــج، کلمــه بــرادر بود؛ 
بــرادر حســین، بــرادر احمــد، بــرادر مهــدی. کلمــه رایــج 
ایــن بــود. کســی فکــر نمی کــرد و بــاور نمی کــرد حقوق 
ــده  ــوق رزمن ــان اســت، حق ــده ســپاه ۲,۵۰۰ توم فرمان
عــادی هــم ۲,۵۰۰ تومــان اســت. ایــن، جنــگ مــا بــود. 

ــه این جــا رســاند.« ــا را ب ــن زیبایی هــا جنــگ م ای
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      موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: :

بازگشایی ۳۷0 پرونده حمایت قضائی از بنگاه های تولیدی در کرمان

آگهی مزایده اموال غیر منقول  »ملک« )نوبت اول ( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده اجرایــی کالســه 980170   اجــرای احــکام  دادگســری بردســیر 
در نظــر دارد 4 دانــگ مشــاع از 6 دانــگ ملــک از محــل ماتــرک مرحــوم اصغر مختاری به 
نشــانی شــهر بردســیر کوچه بنفشــه 4 غرب بلوار شــهید صانعی دارای ســند عادی واقع 
در بخــش 20 کرمــان بــا مشــخصات اعالمــی از طــرف کارشناســی رســمی دادگســری بــه 
ایــن رشح : 1_ عرصــه ملــک )وضــع موجــود و ابعاد طبق ســند( :مســکونی به مســاحت 
346/51 مرمربــع 2_ اعیانــی )از نــوع ســازه دیــوار باربر و ســقف ســبک( :الف _ خشــتی 
و گنبــدی قدیمی ســاز و مســکونی به ابعــاد 103/14 مرمربــع ب_ دیوار آجری _ ســقف 
طــاق رضبــی _ نوســاز و مســکونی بــه مســاحت 108/50 مرمربــع ج_ آجــری _ ســقف 
طــاق رضبــی قدیمــی ســاز و مســکونی به مســاحت 30/34 مرمربــع 3_ محوطه ســازی 
_ منــای شــال رسامیــک )دیــوار حیــاط _ حیاط ســازی و اشــجار موجــود( و 4_ امتیــازات 
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 6/834/256/000 )شــش میلیــارد و هشــتصد و ســی و چهار 
میلیــون و دویســت و پنجــاه و شــش هــزار( ریــال بــرآورد قیمت گردیده اســت کــه با این 
اوصــاف ارزش 4 دانــگ ملــک مبلــغ 5/467/404/800 )پنــج میلیــارد و چهارصد و شــصت 
و هفــت میلیــون و چهارصــد و چهــار هزار و هشــتصد( ریال می باشــد از طریــق مزایده 
در تاریــخ  1400/10/06 )دوشــنبه ( ســاعت 12 ظهــر در محــل ایــن اجرا به فروش برســاند 
لــذا افــرادی 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 اجــرا ارائــه منایند، هزینــه آگهی و کلیــه هزینه های 
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 باقیانده مبلغ پیشــنهادی اقدام 

ننایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبــط خواهد شــد %
                       مدیر اجرای احکام مدنی دادگسری  بردسیر _ بنی اسد/  50 م الف

کشف ۳4 میلیارد ریال کاالی 
قاچاق در کرمان

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اجــرای 
طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در ایــن اســتان گفت: 
در ایــن طــرح انــواع کاالی قاچــاق بــه ارزش ۳۴ میلیارد 

ریال کشــف شــد.
بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس 
ــی از  ــزود: یک ــری اف ــا ناظ ــردار عبدالرض ــان، س کرم
اولویت هــای ماموریتــی ناجــا در ســال جــاری برخــورد 
بــا قاچــاق کاال اســت کــه ایــن مهــم طــی اجــرای یک 
طــرح ســه روزه در دســتور کار پلیس امنیــت اقتصادی 

قــرار گرفــت.
وی بیــان کــرد: طــی اجــرای ایــن طــرح و بــا تــاش 
بــی وقفــه مامــوران پلیــس اســتان کرمــان، انواع لــوازم 
آشــپزخانه، فــرآورده هــای نفتــی، برنــج، کاالی دخانی، 
ــر  ــی دیگ ــی و مصرف ــام خوراک ــی اق ــاک و برخ پوش

کشــف و ۳۵ متهــم دســتگیر شــدند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه توقیف 
۳۱ دســتگاه انــواع خــودروی ســبک و ســنگین و 
تشــکیل ۳۴ فقــره پرونــده در رابطــه بــا ایــن کشــفیات 
تصریــح کــرد: اجــرای اینگونــه طــرح هــا هــم راســتا 
بــا فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( 
ــاری  ــی از بیم ــاص ناش ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج و ب
ــه طــور  ــداوم خواهــد داشــت و ب ــت ت ــا جدی ــا ب کرون
قطــع بــا همــکاری خــوب شــهروندان بــا پلیــس نتایج 

ارزشــمندتری نیــز حاصــل خواهــد شــد.
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مجاهدت بی وقفه و خستگی ناپذیر: 
انســان هــا بــر اســاس توانــی کــه دارند مبــادرت بــا انجــام امور 
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 خــدا کــرد. ســلیمانی دوره 
جوانــی و میــان  ســالی خــود را در اوج حــوادث ســپری کــرده و 
بــا ســختی و بحــران خــو گرفته بــود. ســردار ســلیمانی از دوره 
مبــارزه بــا گروهک هــای مســلح، دوران 8 ســاله دفــاع مقدس، 
مرحلــه مبــارزه بــا اشــرار و باالخــره دوره طوالنــی جنگ هــای 
نامتقــارن در خاورمیانــه، بــه ســان مجاهــدی عمــل کــرد کــه 

هیــچ گاه آرام و قــرار و اســتراحت نداشــت.
ــا  ــدوا فین ــن جاه ــریفه »والذی ــه ش ــداق آی ــه مص ــه ب و البت
لنهدینهــم ســبلنا« شــهید ســلیمانی مــزد مجاهــدت هــای 
خــود را گرفــت. از یــک ســو تــاش هــای شــبانه روزی او برای 
ایــران و منطقــه منشــا بــرکات فراوانــی شــد و از دیگــر ســو، 
خــود بــه مقــام »ســردار دل هــا« دســت یافــت و البتــه ایــن 
موقعیــت بــرای او انــدک بــود، مزد اصلــی شــهادت عزتمندانه 

ــود.» در راه خــدا ب

فرمانده انتظامی استان کرمان:

از»معیارهای مکتب حاج قاسم«

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یکبــاب خانــه بهداشــت پــاک ۵ فرعــی ۳۲   اصلــی واقــع در  بخــش ۲۱ 
کرمــان مــورد تقاضای مرکــز بهداشــت طبــق رای شــماره ۱۳996۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۳۳۵ مورخ 
99/۱۰/۱6 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمان های 
فاقــد ســند رســمی  در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده ۳ و ۱۳ آئیــن 
نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهی ســپری گردیده اســت و نیــاز به تحدیــد حدود 
دارد و اعمــال تبصــره مــاده ۱۵ قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا  حســب تقاضــای وارده 
شــماره ۱۴۰۰/۴۰96 مــورخ ۱۴۰۰/8/۲۵ مالــک بدینوســیله آگهی تحدیــد حدود اختصاصی 
آن باســتناد  تبصــره ذیــل مــاده ۱۳ قانــون مذکور و مــاده ۱۳ آئین نامه آن منتشــر و عملیات 
تحدیدی آن از ســاعت 9 صبح روز  ســه شــنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱   محل شــروع و بعمل خواهد 
آمــد لــذا بــه مالــک )مالکیــن( و صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد 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 مــواد ۱۴ و ۱۵ 
قانــون و ۷۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقی 
برابــر مــواد ۲۰ قانــون و ۷۴ آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی 
بمــدت ۳۰ روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیم نمایــد واال پس از گذشــت مهلــت یک ماهه 

و عــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهد شــد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۰/9/۲9
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یکبــاب خانه بهداشــت پاک ۱۵ فرعــی ۵68۰   اصلــی واقــع در  بخش ۲۰ 
کرمــان مــورد تقاضای مرکــز بهداشــت طبــق رای شــماره ۱۳996۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۲۷۲ مورخ 
99/۱۰/۱۴ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان های 
فاقــد ســند رســمی  در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده ۳ و ۱۳ آئیــن 
نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهی ســپری گردیده اســت و نیــاز به تحدیــد حدود 
دارد و اعمــال تبصــره مــاده ۱۵ قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا  حســب تقاضــای وارده 
شــماره ۱۴۰۰/۴۰9۷ مــورخ ۱۴۰۰/8/۲۵ مالــک بدینوســیله آگهی تحدیــد حدود اختصاصی 
آن باســتناد  تبصــره ذیــل مــاده ۱۳ قانــون مذکور و مــاده ۱۳ آئین نامه آن منتشــر و عملیات 
تحدیدی آن از ســاعت 9 صبح روز  ســه شــنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱   محل شــروع و بعمل خواهد 
آمــد لــذا بــه مالــک )مالکیــن( و صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد 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 مــواد ۱۴ و ۱۵ 
قانــون و ۷۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقی 
برابــر مــواد ۲۰ قانــون و ۷۴ آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی 
بمــدت ۳۰ روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیم نمایــد واال پس از گذشــت مهلــت یک ماهه 

و عــدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات اقــدام خواهد شــد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۰/9/۲9
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تیم های واکنش رسیع مقابله با کرونا در متام 
شهرستان های استان کرمان تشکیل شود

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 گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، رحمــان جالــی  در ســتاد مدیریــت بیمــاری کرونــا 
اســتان کرمــان که با حضــور مهرابی سرپرســت معاونــت هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری 
کرمــان، رشــیدی نژاد رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان و ارتبــاط همزمــان ویدئو کنفرانس 
بــا فرمانــداران سراســر اســتان کرمــان در ســالن شــهید مرتضــوی زاده اســتانداری برگزار شــد با 
بیــان اینکــه امــروز ســتاد ملــی کرونــا در کشــور برگــزار 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 شهرســتان های بافــت، زرنــد و ســیرجان کــه هفتــه گذشــته وضعیت 
نارنجــی کرونایــی داشــتند بــه همت مردم و مســئوالن وضعیــت زرد پیــدا کردند گفــت: در حال 
حاضــر هشــت شهرســتان اســتان در وضعیــت زرد و 15 شهرســتان در وضعیــت آبــی کرونایــی 
هســتند. وی بــا بیــان اینکــه تیم هــای واکنش ســریع مقابله بــا کرونــا در تمام شهرســتان های 
اســتان بایــد تشــکیل شــود افــزود: در حــال حاضــر بیشــترین شــهرهای زرد کرونایی در اســتان 

کرمــان اســت کــه بایــد بــا ورود به موقــع مدیریــت و از ابتــای بیشــتر پیشــگیری کرد.
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عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس با 
اشــاره بــه جزئیــات طــرح رتبه بنــدی 
معلمــان گفــت: تصویــب ایــن طــرح 
کار بزرگــی بــود کــه پــس از ۱۰ ســال 

انجــام شــد.
ــو  ــدی در گفت وگ ــدی زاه محمدمه
ــا  ــان، ب ــگار تســنیم در کرم ــا خبرن ب
اشــاره بــه اینکــه بعــد از ۱۰ ســال کــه 
معلمــان مــا در انتظــار تصویــب طرح 
»رتبه بنــدی معلمــان« بودند امــروز در 
صحــن علنــی مجلــس، تمــام مراحل 
ایــن طــرح بــه تصویــب نهایی رســید، 
اظهــار داشــت: یکــی از محورهای مهم 
ایــن طــرح تقســیم بندی معلمــان بــر 
ــی  ــم، مرب ــه آموزشــیار معل ــج رتب پن
ــجویار  ــم، دانش ــتادیار معل ــم، اس معل
معلــم و اســتاد معلــم بــود و بــه نوعی 
ــرای  ــگاهی ب ــای دانش ــابه رتبه ه مش

معلمــان نیــز در نظــر گرفتــه شــد.
ــس  ــوزش مجل عضــو کمیســیون آم
محــور مهــم دیگــر ایــن طــرح را 
تغییــرات حقــوق معلمــان بــر اســاس 
رتبه بنــدی آنهــا عنــوان کــرد و گفــت: 
تغییــرات حقــوق معلمــان بــر اســاس 

ــان  ــوق معلم ــه حق ــا ب ــدی آنه رتبه بن
افــزوده می شــود.

ــری  ــم دیگ ــوع مه ــه داد: موض وی ادام
ــود کــه  ــه تصویــب رســید ایــن ب کــه ب
حقــوق معلمــان در هیچ شــرایطی حتی 
ــد  ــده نبای ــتخدام ش ــازه اس ــان ت معلم
ــوق و  ــر از 8۰ درصــد مجمــوع حق کمت
ــی  ــی مرب ــت علم ــای هیئ فوق العاده ه
پایــه یــک دانشــگاه تهران باشــد، کــه کار 

بزرگــی بــود.
ــه  ــه بودج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب زاه
ــد  ــرای امســال بای ــن طــرح ب اجــرای ای
تعییــن می شــد کــه بــرای شــش ماهــه 
امســال ۱2 هــزار و 5۰۰ میلیــارد تومــان 
در نظــر گرفتــه شــد افــزود: بــرای ســال 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــم 25 ه ــده ه آین
ــون  ــدد آن در قان ــا ع ــده ام ــن ش تعیی

نیامــد.
ــه صراحــت  ــون ب ــان کــرد: در قان وی بی
گفتــه شــد کــه دولــت بایــد هــر ســاله 
ــدن تصویــب  ــدار مان ــرای اجــرای و پای ب
طــرح رتبه بنــدی معلمــان مبلــغ مــورد 
ــاالنه  ــه س ــای بودج ــاز را در الیحه ه نی

بیــاورد.

نماینــده مــردم کرمــان و راور در 
ــا اشــاره  مجلــس شــورای اســامی ب
بــه اینکــه موضــوع قابــل تامــل دیگــر 
ــه معلمــان  در ایــن موضــوع توجــه ب
شــاغل در نقــاط محــروم، نقــاط 
مــرزی و معلمانــی اســت کــه در دوره 
ابتدایــی و مــدارس اســتثنایی تدریس 
می کننــد گفــت: ایــن معلمــان واقعــاً 
بــا مشــکات جــدی مواجــه هســتند.

وی بــا بیــان اینکــه بــه ایــن معلمــان 
ــا از  ــذر آنه ــا دوران گ ــده ت ــاق ش ارف
یــک جایــگاه بــه جایــگاه باالتــر بــرای 
ــه ازای  ــزود: ب ــود اف ــر ش ــا کوتاه ت آنه
هــر ســال خدمــت ایــن معلمــان در 
مناطــق مذکور ســه مــاه مــدت توقف 

ــد. ــدا می کن ــا کاهــش پی آنه
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 کوتاه تــر شــده اســت.
ــرح  ــب ط ــه تصوی ــان اینک ــا بی وی ب
رتبه بنــدی معلمــان کار بزرگــی بــود 
و امیدواریــم کــه خیــرات و برکــت آن 

جزئیات طرح رتبه بندی معلمان  از زبان عضو کمیسیون آموزش مجلس/ 
تقسیم بندی معلمان بر پنج رتبه/  کار بزرگی پس از 10 سال انجام شد

ــه  ــدار داد ک ــا هش ــازی مدرن ــرکت داروس ــس ش ریی
ــه طــور  ــا ممکــن اســت ب ســویه های اومیکــرون و دلت
همزمــان بــه مــردم حمله کــرده و بــا ترکیب بــا یکدیگر 
یــک نــوع کوویــد بــه مراتــب بدتــر در هفته هــای آینــده 

ــد کنند. تولی
بــه گــزارش گــروه علــم و آمــوزش ایرنــا از روزنامــه دیلــی 
ــا،  ــر ارشــد پزشــکی ســازنده واکســن مدرن ــل، مدی می
هشــدار داده اســت کــه اگر ســویه هــای اومیکــرون و دلتا 
همزمــان فــردی را آلــوده کننــد، می تــوان یــک ابرســویه 

جدیــد کوویــد-۱۹ تولیــد کنند.
عفونت هــای کوویــد معمــوالً تنهــا شــامل یــک ســویه 
ــادری  ــیار ن ــوارد بس ــا در م ــود، ام ــه می ش جهش یافت
ممکــن اســت دو ســویه به طــور همزمــان حملــه کنند. 
اگــر ایــن ســویه هــا یــک ســلول را آلــوده کننــد، ممکن 
ــا هــم ترکیــب  ــه کــرده و ب اســت بتواننــد DNA مبادل

شــوند و نســخه جدیــدی از ایــن ویــروس را بســازند.
دکتــر » پــل برتــون« گفــت: شــمار زیــادی از مــوارد ابتا 
ــه ســویه هــای دلتــا و اومیکــرون در حــال حاضــر در  ب
انگلیــس در گــردش هســتند که ایــن احتمال را بیشــتر 

ــی کند. م
وی بــه نماینــدگان مجلــس در کمیتــه علــم و فنــاوری 
انگلیــس گفــت کــه »مطمئنــاً« ایــن امــکان وجــود دارد 
کــه ایــن ســویه هــا قــادر بــه مبادلــه ژن  شــوند و بتوانند 

نــوع خطرناک تــری را تولیــد کننــد.
بــا ایــن حــال محققــان هشــدار داده انــد کــه بــروز ایــن 
رویدادهــا کــه از لحــاظ علمــی »رویدادهــای نوترکیبــی« 
نامیــده مــی شــوند، محتمــل هســتند، امــا بــه شــرایط 
بســیار خــاص و همزمانــی رویدادهــای عمدتــاً غیرقابــل 

کنتــرل نیــاز دارنــد.
تــا کنــون تنها ســه ســویه کوویــد که توســط مبادلــه ژن  
تولیــد شــده انــد، ثبــت شــده  اســت. در عــوض ویــروس 
ــرای  ــی ب ــای تصادف ــه جهش ه ــتر ب ــد-۱۹ بیش کووی

تولیــد ســویه هــای بیشــتر متکــی اســت.
ــس از  ــه پ ــا دو هفت ــر تنه ــال حاض ــرون در ح اومیک
مشــاهده در انگلیــس، در لنــدن مســلط شــده اســت و 
ــد  ــال جدی ــا س ــه ت ــد ک ــن می زنن ــان تخمی کارشناس
میــادی اومیکــرون ســویه اصلــی کوویــد در این کشــور 

ــود. خواهــد ب

خطر ترکیب سویه های 
اومیکرون و دلتا و تولید یک 

ابرسویه جدید کرونا

ــه مراکــز مشــاوره روان شــناختی  میــزان مراجعه هــا ب
ــش  ــر بخ ــال  های اخی ــد در س ــان می  ده ــور نش کش
بزرگــی از متقاضیــان کســانی بوده انــد که یا در آســتانه 
طــاق هســتند، یــا طــاق گرفته انــد یــا مدت  هاســت 

در وضعیــت طــاق عاطفــی قــرار دارنــد.
البتــه همچنــان کــه در بخش گذشــته بخش پیشــین 
ایــن مطلــب عنوان شــد، هرگــز نمی  تــوان طــاق را در 
همــه مــوارد و تحــت هــر شــرایطی، امری منفــی تلقی 
کــرد؛ چــه بســیار خانواده  هایــی کــه در صــورت نبــودن 
ــی و  ــدد روان ــیب  های متع ــار آس ــاق، دچ ــکان ط ام
حتــی جســمانی، بویــژه در ارتبــاط بــا فرزنــدان مــی-

 شــدند و از اســاس بــه همیــن دلیــل  اســت کــه شــارع 
مقــدس، طــاق را ممنــوع اعــان نکــرده؛ امــا بــه طــور 
قطــع در یــک جامعــه نیمه ســنتی و مذهبــی همچون 
ایــران، رشــد شــتابان طــاق بــا رونــد کنونــی، بیانگــر 
کژکارکــردی نهــاد خانــواده و دیگر متولیــان حاکمیتی 

تحکیــم ازدواج و خانــواده اســت.
ــب و  ــاب نامناس ــا در انتخ ــی از طاق  ه ــه برخ ریش
نامتناســب همســر اســت و بــه همیــن دلیل در ســال-

ــا ایــن حــد   هــای اخیــر »مشــاوره پیــش از ازدواج« ت
رواج داشــته اســت؛ اگــر چــه بیــش از چنــد ســال از 
رواج ایــن نــوع مشــاوره نمی  گــذرد و بــرای درک آثــار 
ــان بیشــتری هســتیم.گاهی  ــد زم ــی آن، نیازمن قطع
ــا  ــه طاق  ه ــه هم ــه »ریش ــنیده ایم ک ــز ش ــه طن ب
در ازدواج اســت«! ایــن گــزاره خــارج از شــوخی، البتــه 
ــه ریشــه  ــان دارد ک ــک حقیقــت را در دل خــود نه ی
برخــی از طاق  هــا در انتخــاب نامناســب و نامتناســب 
همســر اســت و بــه همیــن دلیــل در ســال  های اخیــر 
ــا ایــن حــد رواج داشــته  »مشــاوره پیــش از ازدواج« ت
اســت؛ اگــر چــه بیــش از چنــد ســال از رواج ایــن نــوع 
ــی آن،  ــار قطع ــرای درک آث ــذرد و ب ــاوره نمی  گ مش
ــای  ــا گزارش  ه ــتیم ام ــتری هس ــان بیش ــد زم نیازمن
میدانــی نشــان می  دهــد مشــاوره  های پیــش از ازدواج 
تــا کنــون به طــور قطــع نتوانســته ســهم آنچنانــی در 
ــک  ــکل  گیری ی ــری از ش ــا جلوگی ــاق ی ــش ط کاه

پیونــد زناشــویی نامناســب و اشــتباه داشــته باشــند.

پیامدهای غفلت از کیفیت مشاوره های ازدواج
برخی کارشناســان معتقدنــد تکیه صــرف وزارت ورزش 
و جوانــان )بــه عنــوان متولــی رســمی ایــن مشــاوره-
ــاره و یــا گاهــی  ــر آمارهــای کمیتــی در ایــن ب  هــا( ب
ــاوره  ها و  ــت مش ــت از کیفی ــب غفل ــازی، موج آمارس
ــج  ــودن نتای ــزام  آور نب ــه ال ــا اینک ــده و ی ــاوران ش مش

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 

ــوند. منصرف ش
بــه ایــن ترتیــب »انتخــاب اشــتباه« یــا همســرگزینی 
نادرســت، بــه عنــوان یکــی از عوامــل مهــم و تاثیرگذار 
ــر احتمــال جدایــی مطــرح اســت و چنانچــه مــی- ب

 دانیــم شــرایط فرهنگــی و اجتماعی کشــور بــه گونه  ای 
متحــول شــده اســت که حداقــل در شــهرهای بــزرگ، 
خبــری از »ســوختن و ســاختن« تــا پایان عمر نیســت 
ــاز شــده  و راه بــرای شکســتن تابــوی قبلــی طــاق ب

اســت.
دربــاره دالیــل انتخاب  هــای اشــتباه، موضــوع را مــی-
ــردی  ــا خانوادگــی و ف ــوان از دو منظــر اجتماعــی ی  ت
واکاوی کــرد؛ در بُعــد فــردی، نقــش »انگیــزش« اصلی 
ــل  ــر عوام ــه ازدواج از دیگ ــم ب ــرای تصمی ــه ب ــا اولی ی
پررنگ تــر اســت. برخــی از روان شناســان و متخصصــان 
امــور خانــواده و زوج  درمانی 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.
ــی،  ــای مال ــی« از انگیزه  ه ــه »یک ــری ک ــر و پس دخت
شــغلی، ظاهــری، فخرفروشــانه، جنســی، فرزنــدآوری، 
ــان  ــی، درم ــز از تنهای ــدری، گری ــواده پ ــرار از خان ف
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 
ــد  ــروع خواهن ــی را ش ــاز جدای ــن س ــت، نواخت نخس
ــی و  ــای ارتباط ــتن مهارت  ه ــل نداش ــه دلی ــرد و ب ک
ــای  ــا اختاف ه ــی ی ــوی جدای ــه س ــی، ب غیرارتباط
جــدی پیــش خواهنــد رفــت؛ بــه ایــن ترتیــب 
انگیزش  هــای نادرســت نخســتین و انتخاب  هــای 
اشــتباه در انتخــاب همســر، یکــی از مهم تریــن دالیــل 

ــود. ــرآورد می  ش ــور ب ــاق در کش ــد ط رش

دالیل روانی، فردی و میان
 فردی رشد طالق در ایران 

)بخش  پایانی(

در جامعــه فرهنگیان باشــد گفــت: توجه 
بــه منزلــت اجتماعــی معلمــان بــرای ما 
بســیار مهــم بــود کــه در ایــن طــرح بــه 

صراحــت قیــد شــده اســت.
ــا  عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس ب
ــتگاه های  ــه دس ــدواری از اینک ــراز امی اب
مربوطــه بــه ویــژه صــدا و ســیما و 
رســانه ها بــه منزلــت اجتماعــی و کرامت 
ــد  ــی کار کنن ــر تبلیغ ــان از نظ فرهنگی
ــز  ــرورش نی ــوزش و پ ــزود: وزارت آم اف
تســهیات و امکانــات رفاهــی فرهنگیان 
ــه  ــد ک ــزی کن ــه ای برنامه ری ــه گون را ب
معلمان احســاس کننــد جایگاه ویــژه ای 

ــد. ــور دارن در کش

10000100005588

پاسخ گویی مسئوالن  و نقش آن 
در تقویت اعتماد اجتماعی

ادامه سرمقاله... 
حکومت هایــی کــه خــود را نماینــده ی مردم 
می داننــد و تــاش می کننــد در تمامــی امور 
بــه مــردم توجــه نمــوده و خواســته های آنان 
را محــور قــرار داده و در جهــت جلــب رضایت 
آنــان فعالیــت کننــد. ایــن گونــه حکومت ها 
مشــروعیت اجتماعــی خــود را از مشــارکت 
ــی کســب  ــات و رأی عموم ــردم در انتخاب م
ــدت  ــه م ــه این ک ــه ب ــا توج ــد و ب می کنن
ــراد منتخــب محــدود اســت و  حکومــت اف
بــرای ادامــه ی کار بایــد مجــدداً آراء عمومــی 
را کســب نماینــد و ایــن آراء در واقع اعتمادی 

اســت کــه مــردم بــه دولــت کرده انــد، 
ــئولین  ــرای مس ــردم ب ــاد م ــن اعتم بنابرای
ــه  ــت، ک ــی اس ــرمایه ی گران بهای ــام س نظ
ــه  ــا ب ــد، ام ــه دســت نمی آی ــادگی ب ــه س ب
ســادگی از دســت مــی رود. دولــت بــا جلــب 
اعتمــاد عمومــی، مشــارکت سیاســی و 
ــان در صحنه هــای مختلــف را  اجتماعــی آن
بــه نفــع خــود تضمیــن می کنــد. مشــارکت 
ــات  ــردم در انتخاب ــرکت م ــی و ش اجتماع
پشــتوانه ی مردمــی و نشــان دهنــده ی 
مقبولیــت و محبوبیــت دولــت در نــزد مــردم 
ــا تشــدید  ــت، ب ــر دول اســت. از طــرف دیگ
ــد  ــه خــود، می توان اعتمــاد مــردم نســبت ب
ــی،  از مشــارکت همــه جانبــه ی مــردم )مال
فکــری و بدنــی( در اجــرای پروژه هــا و 
برنامه هــای مختلــف فرهنگــی - اجتماعــی، 
ــه از  ــی ک ــه عــاوه دولت برخــوردار گــردد. ب
ــی  ــاد اجتماع ــای اعتم ــرمایه ی گران به س
در حــد باالیــی برخــوردار اســت، بــه دلیــل 
پشــتوانه ی قــوی مردمــی، از هیــچ بحــران و 
فشــار داخلــی و خارجــی تــرس و واهمــه ای 
ــل  ــه دلی ــردم ب ــرا م ــت، زی ــد داش نخواه
اعتمــاد، در کنــار دولــت، با هرگونه مشــکلی 
مقابلــه خواهنــد کــرد. بر ایــن اســاس، جلب 
اعتمــاد اجتماعــی یــک ضــرورت غیــر قابــل 
ــز  ــرای حفــظ آن نی ــاش ب ــکار اســت وت ان
ضرورتــی حیاتــی اســت. البتــه این ضــرورت 
ــود،  ــرح نمی ش ــا مط ــرای دولت ه ــا ب تنه
بلکــه افــراد در زندگــی اجتماعــی خــود نیــز 
ــب اعتمــاد دیگــران و اعتمــاد  ــه جل ــاز ب نی

معاون وزیر راه و شهرسازی اعام کرد:

 بارورسازی ابرها تا پایان امسال 
در کرمان انجام می شود

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.
ــا محمــد محمدی بخــش در ســخنان پیــش از  ــه گــزارش ایرن ب
خطبــه هــای نمازجمعــه شــهر کرمــان افــزود: در حــوزه هــای 
هوشمندســازی راه هــا و هواشناســی اتفاقــات خوبــی در کشــور 
رقــم خــورده اســت و طــی 2 ســال گذشــته طبــق فرمایشــات 
مقــام معظــم رهبــری کار علمــی و جهــادی در مجموعــه هــای 

دانــش بنیــان در حــوزه بــاروری ابرهــا اتفــاق افتــاد.
ــاوری  ــا در فن ــور دنی ــج کش ــی از پن ــروز یک ــه وی ام ــه گفت ب
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 
ــزار و شــریف  ــای پاکدســت، خدمتگ ــادی انســان ه ــا کار جه ب
ــوش  ــوی فرام ــان الگ ــتان کرم ــردم اس ــود و م ــی ش ــر نم میس
ــه  ــد فرهنــگ حــاج قاســم در بدن ــد و بای نشــدنی خــود را دارن

ــود. ــاری ش ــاری و ج ــت س دول
ــه اینکــه بــه  ــا اشــاره ب رییــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری ب
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 
۹۰ پــرواز در هفتــه انجــام مــی شــود و بــا تــاش هــای صــورت 
ــک  ــده نزدی ــلیمانی در آین ــهید س ــون ش ــره خ ــه و ثم گرفت

پروزاهــای ســوریه  نیــز آغــاز خواهدشــد.
ــا برداشــته شــدن ویــزای ســفر  محمــدی بخــش بیــان کــرد: ب
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 ۱۶ میلیــارد تومــان اعتبــار برای اجــرای ۳8۴ پــروژه فرودگاهی 
ــارد تومــان  در اســتان کرمــان اختصــاص یافتــه کــه ۷۰۰ میلی
توســط اســتان و مابقــی توســط ســازمان هواپیمایــی تامیــن می 

. د شو
ــا ۱8 هــزار  وی ادامــه داد: حــدود ۱۳ هــزار دســتگاه کامیــون ب
ــتان  ــل اس ــل و نق ــا و حم ــه ه ــه ای در پایان ــده حرف ــر رانن نف
ــزار و  ــز ۱۳ ه ــداری نی ــوزه راه ــد و در ح ــت دارن ــان فعالی کرم
۷۰۰ کیلومتــر راه آســفالته در ســطح اســتان وجــود دارد کــه از 

ایــن حیــث دومیــن اســتان کشــور محســوب مــی شــود.

ــد. ــه دیگــران دارن دیگــران ب
بــا توجــه بــه ایــن کــه دولــت نماینــده ی مردم 
اســت، بایــد در مــورد عملکــرد و تصمیمــات 
ــی  ــد. تمام ــو باش ــخ گ ــردم پاس ــه م ــود ب خ
ــه  ادارات، ســازمان ها و شــرکت های وابســته ب
دولــت نیــز بایــد پاســخ گویی بــه مــردم را یک 

وظیفــه ی اساســی بداننــد.
عــاوه بــر ایــن کــه پاســخ گویــی، وظیفــه ی 
دولــت اســت، می توانــد در تشــدید و تقویــت 
ــه دولــت نقــش  اعتمــاد اجتماعــی نســبت ب
مهمــی ایفــا نمایــد. در شــرایطی کــه مجــاری 
موثــق اطــاع رســانی در جامعه وجود نداشــته 
باشــد، و یــا ایــن مجــاری بــه درســتی نقــش 
ــازار  ــد، ب ــا ننمای ــود را ایف ــانی خ ــاع رس اط
شــایعه و دروغ پــردازی داغ خواهــد شــد و 
ــردم  ــاد م ــت، اعتم ــط و نادرس ــات غل اطاع
نســبت به مســئولین را سســت خواهنــد نمود 
ــزل  ــاد را متزل ــن و اعتم ــایعات یقی و رواج ش

خواهــد کــرد.
ــه،  ــؤولین مربوط ــت و مس ــی دول ــخ گوی پاس
چنانچــه بــا صداقــت و شــفافیت همراه باشــد، 
بازار شــایعه ســازی و شــایعه پراکنــی را از رونق 
خواهــد انداخــت. عــاوه بــر آن، اطاع 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، میــزان ریســک پاییــن آمــده و احتمال 
اعتمــاد افزایــش خواهــد یافــت. معمــوالً افــراد 
بــه اشــخاص غریبــه و ناشــناس کمتــر اعتماد 
می کننــد و هــر قــدر شــخص آشــناتر باشــد، 
معمــوالً، بیشــتر قابــل اعتمــاد اســت. بــر ایــن 
ــی،  ــخ گوی ــترش پاس ــا گس ــت ب ــاس دول اس
ــر  ــد داد و ه ــش خواه ــانی را افزای ــاع رس اط
ــل  ــد، تعام ــش یاب ــانی افزای ــاع رس ــدر اط ق
ــش  ــت. افزای ــد یاف ــش خواه و شــناخت افزای
شــناخت می توانــد نگــرش مثبــت بــه طــرف 
مقابــل شــناخت را فراهم آورد و معموالً انســان 
بــه کســانی کــه نگــرش مثبــت نســبت بــه 
آنــان دارد راحت تــر و بیشــتر اعتمــاد می کنــد. 
بنابــر ایــن می تــوان یــک دیاگــرام ســاده را بــه 
منظــور بیــان چگونگی رابطــه ی پاســخ گویی 

و اعتمــاد اجتماعــی ترســیم نمود.

دکترزاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس:

ــان در خصــوص  ــا اســتان کرم رییــس پلیــس فت
ــا  ــهروندان ب ــی از ش ــرداری اینترنت ــوع کاهب وق
ترفنــد »فــروش ویــژه شــب یلــدا« و دیگــر مــوارد 
ــدار  ــنتی هش ــای س ــه آیین ه ــا اینگون ــط ب مرتب

داد.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیس 
ــاره  ــا اش ــژاد ب ــن یادگارن ــرهنگ امی ــان، س کرم
ــی  ــودن برخ ــش ب ــا در پی ــان ب ــه همزم ــه اینک ب
مناســبت هــای ســنتی یکســری مســائل خــاص 
مرتبــط بــا موضــوع هــای مــورد عاقــه مــردم نیــز 
ممکــن اســت شــکل بگیــرد افــزود: بــا توجــه بــه 
نزدیــک شــدن بــه شــب یلــدا افــراد کاهبــردار بــا 
ــا درج آگهی هــای  ــن موقعیــت ب سواســتفاده از ای
ــژه و  ــروش وی ــنواره های ف ــد جش ــده مانن فریبن
تخفیــف در شــبکه های اجتماعــی دســت بــه 

ــد. ــهروندان می زنن ــرداری از ش کاهب
وی بــا تاکیــد بــر هوشــیاری شــهروندان بــه منظور 
پیشــگیری از افتــادن در دام کاهبــرداران اظهــار 
ــی  ــای اینترنت ــام خریده ــوزه انج ــت: در ح داش
هیچــگاه نبایــد قبــل از دیــدن و اطمینــان از 
اصالــت و مــدارک کاال، اقــدام بــه پرداخــت بیعانــه 

کنیــم.
ــران  ــه کارب ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــرهنگ یادگارن س
بــرای مشــخص شــدن صحــت هویــت فــرد آگهــی 
ــد،  ــد بررســی های الزم را انجــام دهن ــده، بای دهن
ــرای  ــواره ب ــد هم ــهروندان بای ــت: ش ــار داش اظه
ــد از فروشــگاه هایی کــه دارای نمــاد اعتمــاد  خری

ــد. ــدام کنن الکترونیکــی هســتند، اق
ــان  ــان خاطرنش ــتان کرم ــا اس ــس فت ــس پلی ریی
ــه  ــاع از هرگون ــورت اط ــان در ص ــرد: هموطن ک
ــن  ــازی و در ای ــای مج ــه در فض ــت مجرمان فعالی
ــارف  ــوارد نامتع ــات و م ــاهده تبلیغ ــا مش ــام ب ای
مرتبــط بــا شــب یلــدا موضــوع را از طریــق نشــانی 
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ــد. ــزارش کنن ــی گ ــات مردم ــش ارتباط بخ

پلیس فتا کرمان هشدار داد:

مراقب کالهبرداری سایبری 
»فروش ویژه یلدا« باشید

عضو هیات مدیره بانک مسکن:

بازپرداخت وام نهضت ملی مسکن، بعد از سه سال است
عضــو هیــات مدیــره بانــک مســکن 
تســهیات  بازپرداخــت  گفــت: 
نهضــت ملــی مســکن شــامل 
ــه طــور کلــی  دوران ســاخت کــه ب
ــود و  ــت، نمی ش ــال اول اس ــه س س
متقاضــی بعد از ســه ســال پرداخت 

ــد. ــی کن ــاز م ــاط را آغ اقس
راه  وزارت  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
وشهرســازی، محمدحسن علمداری 
دربــاره نحــوه بازپرداخت تســهیات 
طــرح نهضــت ملــی مســکن، 
ــا وزارت راه  ــت ت ــرر اس ــت: مق گف
و شهرســازی در طــرح نهضــت 
ــه  ــی ک ــا تمهیدات ــکن ب ــی مس مل
ــرخ ســود  در نظــر گرفتــه اســت، ن
اقشــار کم درآمــد و متوســط را از 

ــاوت آن  ــه مابه التف ــه ای ک ــق یاران طری
ــردازد،  ــی مســکن می پ ــدوق مل را صن

ــد. ــن کن تامی
وی گفــت: از ایــن طریــق اقشــار 
کم درآمــد و متوســط تــوان بازپرداخــت 

ــت.   ــد یاف ــهیات را خواهن تس
علمــداری با تاکید بــر اینکه متقاضیان 
در دوران ســاخت، نیــازی نیســت کــه 
بازپرداخت اقســاط تســهیات را داشته 
باشــند، افــزود: افــرادی کــه هــم اکنون 
در نهضــت ملــی مســکن ثبت نــام 
می کننــد، نیــازی بــه پرداخت اقســاط 
ــد بعــد از ســاخته شــدن  ــد و بای ندارن
واحدهــای مســکونی خــود که بــه طور 
معمــول ســه ســال اســت، بازپرداخــت 

اقســاط را آغــاز کننــد.

وی توضیح داد: وزارت راه و شهرســازی 
بــرای اقشــار کم درآمــد و نیازمنــد 
حمایــت، پیگیــر اســت تــا تمهیــدات 
ــراد از  ــن اف ــا ای ــد ت ــژه ای بیندیش وی
پرداخت تســهیات مســتثنی شوند و 
شــرایط بهتــری بــرای آنهــا در زمینــه 

تامیــن مســکن، مهیــا شــود.
ــا، معــاون مســکن و  ــه گــزارش ایرن ب
ســاختمان وزارت راه پیــش تــر گفتــه 
بــود: یکــی از ویژگی های طــرح جدید 
مســکنی )نهضــت ملــی مســکن( این 
ــه  ــم تســهیات و یاران ــه رق اســت ک
ــت  ــرای همــه گروه هــا ثاب ســود آن ب
ــل منعطــف  ــه طــور کام نیســت و ب
ــم  ــدد تســهیات و ه ــم ع اســت؛ ه
ــرخ ســود  ــوان ن ــه عن ــه ای کــه ب یاران

ــکن  ــی مس ــدوق مل ــوی صن آن از س
ــر  ــل ب ــه طورکام ــود، ب ــن می ش تأمی
اســاس درآمــد خانــوار متفــاوت خواهد 
بــود تــا دهک های هــدف بتواننــد خانه 
دار شــوند؛ تمرکــز ویــژه ای هــم بــرای 
خانواده هــای کــم درآمــد در نظر گرفته 
ــد  ــز بتوانن ــا نی ــن گروه ه ــا ای ــده ت ش

خانــه دار شــوند.
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رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی بر اهمیت واکسیناسیون نوبت سوم 
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.
به گزارش ایرنا  ، محمد مهدی گویا افزود: واکسیناسیون نوبت 
سوم مکمل واکسیناسیون دو نوبت قبلی است و برای همه 
مردم کشور الزامی است که نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق 

کنند.
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 
ویروس سرکش و مرموزی است که به سرعت می تواند تغییر 
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.
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر تصریح کرد: جهش 
های متعددی که این ویروس پیدا می کند باعث می شود که 
قابلیت سرایت آن تغییرکرده و شدت بیماری زایی اش هم 
متفاوت شده و گاهی اوقات شدیدتر و گاهی اوقات خفیف 

ترمی شود.
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 

می یابد.

ــز  ــالب مرک ــی و انق ــتان عموم دادس
اســتان کرمــان گفــت: در ســال 
جــاری ۱۴ مدیــر و مســئول اجرایــی 
ــالس،  ــه اخت ــی از جمل ــه اتهام های ب
ــن  ــل از ســوی ای ــرک فع ارتشــاء و ت
دادســرا تحــت تعقیــب قضایــی قــرار 

گرفته انــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از 
ــع  ــاالری در جم ــدا س ــان، دادخ کرم
مطالبــه گــران اجتماعی شــهر کرمان 
در خصــوص اقدامــات انجــام گرفته در 
راســتای مبــارزه بــا مفاســد اقتصادی 
و اداری و تــرک فعــل مدیــران در 
اســتان کرمان اظهار داشــت: دســتگاه 
قضایــی در ایــن زمینه اقدامــات خوبی 

داشــته اســت.

ــز  ــالب مرک ــی و انق ــتان عموم دادس
اســتان کرمــان عنــوان کــرد: در ســال 
جــاری، ۱۴ مدیــر و مســئول اجرایــی 
اســتان کرمــان بــه اتهام هایــی از قبیل 
اختــالس، ارتشــاء و تــرک فعــل تحت 
تعقیــب قضائــی قــرار گرفته انــد کــه 
ــت  ــی بازداش ــر  برخ ــال حاض در ح
هســتند و برخــی دیگــر از آنــان پــس 
ــا اخــذ تأمیــن آزاد  از تفهیــم اتهــام ب
و پرونــده تعــدادی از مدیــران نیــز در 

حــال تحقیقــات مقدماتــی اســت.
ــه  ــوه قضائی ــرد: ق ــار ک ــاالری اظه س
در برخــورد بــا مجرمــان و دانــه 
ــچ  ــدرت هی ــدگان ق درشــت ها و دارن
خــط قرمــزی نــدارد و خــط قرمــز مــا 
برخــورد بــا متخلفیــن و مجرمیــن در 

ــود. ــد ب ــی خواه ــر رده و جایگاه ه
ــا  ــر اینکــه برخــورد ب ــا تأکیــد ب وی ب
جرائــم وظیفــه دســتگاه قضایی اســت 
ــی  و ایــن وظیفــه تحــت هیــچ عنوان
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــرک نیس ــل ت قاب
دادســتانی بــا قاطعیت مســیر برخورد 
ــورد  ــه م ــادی را ک ــد اقتص ــا مفاس ب
تاکیــد مقام معظــم رهبری و ریاســت 
قوه قضائیــه اســت را ادامه خواهــد داد.

ــالم  ــدم اع ــوص ع ــاالری در خص س
اســامی مدیران بازداشــت شــده گفت: 
ــدور رأی  ــان ص ــا زم ــون ت ــق قان طب
قطعــی از ســوی دادگاه امــکان بیــان 
اســامی افــراد وجــود نــدارد اما بــه طور 
کلــی افــراد تحت تعقیــب قضایــی در 
رده هــای مختلفــی از جمله در ســطح 

تعقیب قضائی 14 مدیر و مسئول اجرایی در کرمان

مدیران کل، شــهردار و مســئوالن اجرایی و 
بعضاً مســئولین دانشــگاهی هســتند.

وی خاطرنشــان کــرد: طی چنــد روز اخیر 
دو نفــر از مســئوالن ســابق و فعلــی تحت 

تعقیب قضایــی قــرار گرفتند.

قناعــت و مفاهیــم اقتصــادی از مفاهیم مهمی اســت 
کــه باید بــه کــودکان آمــوزش داده شــود

چند راهکار برای آموزش قناعت به کودکان
قناعــت و مفاهیــم مربوط بــه پول و اقتصــاد مفهومی 
اســت کــه بایــد از ســنین 3 تــا 5 ســالگی بــه کودک 
آمــوزش داده شــود. از آنجایــی کــه مفاهیــم مربــوط 
ــوزش داده  ــودکان آم ــه ک ــه ب ــول در مدرس ــه پ ب
نمــی شــود والدیــن بایــد بــه آنهــا آمــوزش دهنــد. 
برخــی از والدیــن معتقدنــد کــه نبایــد بــه فرزنــدان 
ــات  ــان احتیاج ــا خودش ــد ت ــی دهن ــو جیب ــول ت پ
خــود را بــرآورده کننــد، برخــی نیــز در مــورد حــد و 
مــرز معقــول پــول تــو جیبــی بــه فرزنــدان مطمئــن 

 . نیستند
قناعت چیست؟

قناعــت بــه معنــی راضــی بــودن و اکتفــا کــردن بــه 
آنچــه کــه در اختیــار دارد و بــی نیــازی نســبت بــه 
آنچــه در تــوان آنهــا نیســت و فعــال امکان دسترســی 
بــه آن را ندارنــد. قناعــت بــه معنــی رضایــت دادن به 
محدودیــت هــا و مقــدرات هســتی و عمــل کــردن بر 
وفــق ایــن محدودیــت هــا و کنــار آمــدن بــا آن هــا 

مــی باشــد. 
بهترین زمان برای آموزش قناعت به کودکان

بهتریــن زمــان بــرای آمــوزش قناعــت بــرای 
کــودکان ســن ورود آنهــا بــه مدرســه اســت

بهتریــن زمــان بــرای آمــوزش قناعت بــه فرزنــدان از 
ســنین کودکــی اســت و زمانی کــه آنها وارد مدرســه 
مــی شــوند. برخــی از پــدر و مــادر هــا در ایــن زمینه 
ــد کــه  ــدان جــدی نیســتند و گمــان مــی کنن چن
ــی  ــا حت ــد و ی ــت دارن ــوزش فرص ــرای آم ــوز ب هن
لزومــی بــرای آمــوزش نمــی بیننــد و معتقدنــد کــه 
ــول  ــوزش را در ط ــن آم ــود ای ــودی خ ــه خ ــا ب آنه

زندگــی فــرا خواهنــد گرفــت.
ــد از  ــی را بای ــت مال ــد توجــه داشــت کــه مدیری بای
ــوزش داد.  ــودکان آم ــه ک ــخصی ب ــن مش ــک س ی
فراهــم کــردن آنــی نیازهــای مالــی کــودکان بــدون 
قیــد و شــرط راه مناســبی بــرای تضمیــن آینــده آنها 
نیســت. بهتریــن زمان بــرای آمــوزش مدیریــت مالی 
بــه کــودکان زمانــی اســت کــه آنهــا بــه مدرســه می 

رونــد.
ــو  ــول ت ــت پ ــورد مدیری ــد در م ــان بای ــن زم در ای
جیبــی بــه آنهــا محتاطانــه عمــل کنیــد زیــرا در این 
ســن کــودکان دارای بعــد اجتماعــی مــی شــوند و 
بــا مســائل مالــی بــه طــور مســتقیم و ملمــوس ســر 
و کار خواهنــد داشــت و بیشــتر آشــنا مــی شــوند. 
ــرای  ــان ب ــت خودش ــی بایس ــا م ــال آنه ــرای مث ب
تأمیــن برخــی از نیــاز هــای مدرســه ماننــد خریــد 
خوراکــی در زنــگ تفریــح و یــا خریــد لــوازم التحریر 
اقــدام کننــد و ایــن دوران بهتریــن زمان برای شــروع 
آمــوزش قناعــت و مدیریــت مالــی بــه کودکان اســت 
ــاده  ــا نه ــای اقتصــادی در او درســت بن ــه ه ــا پای ت

شــود.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در ایــن دوران بایــد در 
ــه روشــی  ــا ب ــه آنه ــی ب ــو جیب ــول ت ــورد دادن پ م
معقــول عمــل کنیــد. نــه آنقــدر زیــاده روی کنیــد 
کــه آنهــا تشــویق بــه ولخرجــی شــوند و نــه آنقــدر 
خســیس باشــید کــه کــودک شــما در مقابــل 
ــا  ــودکان ب ــرا ک ــود زی ــت زده ش ــتانش خجال دوس
داشــتن پــول تــو جیبــی بــه اســتقالل و اعتمــاد بــه 
نفــس مــی رســند. امــا نحــوه صحیــح خــرج کــردن 
پــول و اینکــه چــه زمانــی بایــد پــول خــرج کننــد 
ــا  ــا از خــرج هــای اضافــی صــرف نظــر کننــد ب و ی
ــاط  ــه کــودک در ارتب ــن ب ــوزش والدی چگونگــی آم

اســت. 
در خانه الگوی مناسبی برای کودک باشید

ــد  ــه از چــه ســنی بای ــم ک ــی دانی ــا م ــا اینج ت
بــه فرزنــد خــود قناعــت و صرفــه جویــی و 
ــی را آمــوزش دهیــم. امــا ممکــن  مدیریــت مال
ــی  ــه م ــه چگون ــد ک اســت از خــود ســوال کنی
ــوزش داد؟  ــا آم ــه آنه ــوم را ب ــن مفه ــوان ای ت
ــی از  ــه برخ ــت ک ــازی نیس ــن کار نی ــرای ای ب
رفتــار هــا را بــه او دیکتــه کنیــد و طــوری رفتار 
ــه ای از خــود نشــان ندهــد.  کنیــد کــه او عالق
ــوی  ــک الگ ــرای او ی ــه ب ــت ک ــی اس ــا کاف تنه
ــی از  ــور عمل ــه ط ــان ب ــید و خودت ــی باش خوب

ــد. ــتفاده کنی ــود اس ــی خ ــت در زندگ قناع

چگونه قناعت را به 
فرزند خود بیاموزید

تزریق دز سوم واکسن ایمنی 
بدن را در برابر کرونا ۹۰ 

درصد افزایش می دهد

6۵۰۰ شرکت دانش بنیان در 
کشور فعالیت دارند

دســتیار ویــژه معــاون علمی و فناوری ریاســت جمهــور از 
فعالیــت ۶ هــزار و 5۰۰ شــرکت دانــش بنیــان در ســطح 

ــور خبر داد. کش
دکتــر علیرضــا دلیری در حاشــیه آئیــن اختتامیــه رویداد 
ملــی هفــت گنــج در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا 
اشــاره بــه اینکــه یکهــزار و 5۰۰ شــرکت صنایــع خــالق 
ــد  ــی کنن ــت م ــده در کشــور فعالی و ۱5۰ شــتاب دهن
افــزود: تغییــر رویکــرد کســب و کارها مــورد تاکید اســت 
و شــرکت هــا و واحدهــای فناورانــه مــورد حمایــت قــرار 

ــد گرفت. خواهن
وی نــگاه معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور را 
ــه کســب و کار، فضــای  ــگاه، رویــه و رویکــرد ب تغییــر ن
فکــری اســاتید و دانشــجویان اعــالم کــرد و از برگــزاری 
ــن  ــت: ای ــار داش ــر داد و اظه ــورس خب ــتارت آپ ب اس
اســتارت آپ برای نخســتین مرتبه در کشــور برگزار شــد.
دســتیار ویــژه معــاون علمی و فنــاوری ریاســت جمهور با 
بیــان اینکه تــالش هــای زیــادی بــرای برگزاری اســتارت 
آپ بــورس انجــام شــده اســت، افــزود: اســتقبال بســیار 

خوبــی از ایــن اســتارت آپ بــه عمــل آمــد.
ــورس در  ــرکت ب ــون ۴۸ ش ــم اکن ــرد: ه ــح ک وی تصری

کشــور فعــال شــده اســت.
دســتیار ویــژه معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
بــه رویــداد ملــی همــراه هفــت گنــج نیــز اشــاره کــرد و 
گفــت: ایــن رویــداد کمــک بزرگــی بــه بخش کشــاورزی 

منطقــه جنــوب کرمــان مــی کند.
وی بــه محوریــت دانشــگاه هــا در برگــزاری رویــداد ملــی 
ــا  ــاتید ب ــرد: اس ــد ک ــاره و تاکی ــج اش ــت گن ــراه هف هم
اســتفاده از ســرعت رشــد و فنــاوری بایــد زمینــه ایجــاد 

دانشــگاه هــای کارآفریــن را فراهــم کننــد.

بازگشت 2هزار کارخانه 
راکد تا پایان امسال به 

چرخه تولید

معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه 
اینکــه بــا بیــان اینکــه ۱۳ هــزار واحــد تولیــدی و صنعتــی راکــد در 
کشــور وجــود دارد، گفــت: موانــع پیــش روی ۲ هــزار واحــد تولیــدی 
راکــد در ســطح کشــور تــا پایــان امســال برطــرف و ایــن واحد هــا بــه 

چرخــه تولیــد بــاز می گردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از شــیراز، مهــدی صادقی نیارکــی در 
بیســت و پنجمین آییــن بزرگداشــت روز ملی صنعت در شــیراز گفت: 
رفــع موانــع تولیــد و بازگشــت واحد هــای راکــد و تعطیــل شــده بــه 

چرخــه تولیــد جــزء مهمتریــن اولویت هــای وزارت صمت اســت.
وی ادامــه داد: ۱۳ هــزار واحــد تولیدی و صنعتی راکد در ســطح کشــور 
وجــود دارد کــه تــا پایــان ســال جــاری ۲ هــزار واحــد آن بازگشــایی و 

بــه چرخــه تولید بــاز خواهند گشــت.
معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اضافــه کــرد: 
بنابــر اطالعــات مرکــز آمــار و بانــک مرکــزی ایــران بخــش صنعت 
تنهــا بخــش اقتصــادی کشــور بــوده کــه در ســال ٩٩ و ســال ۱۴۰۰ 

رشــد دارد.
وی اظهــار داشــت: از ۲۵ رشــته فعالیــت تولیــدی بخــش صنعــت 
کشــور از ابتــدای امســال تاکنــون، ۱۵ رشــته نســبت به مدت مشــابه 

ســال گذشــته رشــد داشــته اســت.
صادقــی نیارکــی بــا بیان اینکــه صــادرات غیرنفتی کشــور طی هفت 
ماهه امســال نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته ۴۸ درصد رشــد 
داشــته گفــت: صنایع شــیمیایی، کاغــذی، خــودرو، قطعات و ماشــین 
ســازی تــا مهرمــاه امســال نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته ۳ 

تــا ۱۰ درصد رشــد داشــته اســت.
وی ادامــه داد: از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تــا پایــان مهرماه امســال حدود ۴ 
هــزار واحــد صنعتــی جدیــد بــا ٩۰ هزار نفر اشــتغال در ســطح کشــور 
راه انــدازی شــده و ایــن تعــداد واحــد صنعتــی با ســرمایه گــذاری ۱۳۳ 
هــزار میلیــارد تومانــی و رشــد ۱۵ درصــدی در ســرمایه گــذاری را در 

مقایســه بــا مدت مشــابه ســال قبــل محقــق کرده اســت.
ــان اینکــه در هشــت ماهــه امســال تعــداد  ــا بی صادقــی نیارکــی ب
بنگاه هــای اســتان فــارس ۱۳ درصــد رشــد بــا اشــتغال ســه هــزار و 
۷۰۰ نفــر داشــته گفــت: ایــن اســتان بــه لحــاظ ارزش افــزوده بخش 
صنعــت رتبه ســوم کشــور را دارا اســت و ۴ هــزار و ۱۱ بنــگاه در فارس 

دارای پروانــه بهره برداری انــد.

                       دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان گفت: 

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت:

باید به تامین فضاهای آموزشی استاندارد نگاه ویژه ای شود
فرمانــدار و رئیــس شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر در جلســه شــورای آمــوزش و پرورش 

گفــت: بایــد بــه تامین فضاهــای آموزشــی اســتاندارد نــگاه ویژه ای شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر، ســید حســن میرصادقــی رئیــس 
شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر، ضمــن ابــراز خرســندی از فعالیــت های صــورت گرفته 
در خصــوص پــروژه هــای عمرانــی، بیــان داشــت: بــا پیگیــری مدیریــت آمــوزش وپــرورش شهرســتان 
بردســیر و همــکاری اداره کل نوســازی و تجهیــز مــدارس اســتان کرمان، فعالیــت های قابل توجــه ای در 

راســتای ســاخت و ســاز و تکمیــل پــروژه هــای عمرانــی صــورت گرفته اســت. 
وی تصریــح کــرد: همــه  ی مســئوالن شهرســتان بایــد نــگاه ویــژه ای بــه مســایل عمرانی مخصوصــا در 
آمــوزش و پــرورش داشــته و بــا جدیــت بــه دنبــال حــل مشــکالت آن از جمله تامیــن اماکــن و فضاهای 

آموزشــی اســتاندارد باشند.
ســید حســن میرصادقــی تأمیــن فضاهــای آموزشــی مناســب را از مهم تریــن نیــاز هــای دســتیابی بــه 
قله هــای دانــش عنــوان و بــر لــزوم تعامــل مطلــوب دســتگاه هــای اجرایــی بــا آمــوزش وپــرورش تاکید 
کــرد. وی در پایــان، ضمــن تبریــک هفتــه پژوهــش، گفــت: باید به مســئله پژوهــش توجه خاص شــود 
و ترتیبــی اتخــاذ کــه پژوهــش و نــگاه محققانــه از دوران ابتدایــی تحصیل در بیــن دانش آمــوزان نهادینه 

شود.

رییس مرکز مدیریت بیامری های واگیر وزارت بهداشت:

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهور : 

معاون وزیر راه: بارورسازی ابرها تا پایان امسال در کرمان انجام می شود
معــاون وزیــر راه و شهرســازی اعــالم 
کــرد کــه تــا پایــان ســال در اســتان 
ــا  ــا ب ــازی ابره ــز بارورس ــان نی کرم
نــزوالت جــوی  افزایــش  هــدف 

ــد. ــد ش ــی خواه اجرای
محمــد  ایرنــا  گــزارش  بــه 
محمدی بخــش در ســخنان پیــش از 
خطبه هــای نمازجمعه شــهر کرمان 
افــزود: در حوزه های هوشمندســازی 
راه هــا و هواشناســی اتفاقــات خوبــی 
در کشــور رقــم خــورده اســت و طــی 
۲ ســال گذشــته طبــق فرمایشــات 
ــری کار علمــی و  ــام معظــم رهب مق
ــش  ــه هــای دان جهــادی در مجموع
بنیــان در حــوزه بــاروری ابرهــا اتفــاق 

افتــاد.
ــج  ــی از پن ــروز یک ــه وی ام ــه گفت ب
کشــور دنیــا در فنــاوری بــاروری ابرها 
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــتیم و ت هس

بحــث بــاروری ابرهــا را در کرمــان هــم 
دنبــال مــی کنیــم تــا نــزوالت جــوی 

در ایــن اســتان بیشــتر شــود.
محمــدی بخــش تصریح کــرد: وظیفه 
ــاد  ــدن اعتم همــه مســئوالن برگردان
ــت و  ــود اس ــان خ ــه خادم ــردم ب م
ایــن جــز بــا کار جهــادی انســان های 
پاکدســت، خدمتگزار و شــریف میســر 
ــان  ــردم اســتان کرم نمــی شــود و م
الگــوی فراموش نشــدنی خــود را دارند 
و بایــد فرهنــگ حــاج قاســم در بدنــه 

دولــت ســاری و جــاری شــود.
رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری با 
اشــاره بــه اینکــه بــه دلیل زیرســاخت 
هــای ایجــاد شــده در فــرودگاه کرمان 
ــافر  ــرش مس ــترش پذی ــه گس زمین
داخلــی و بیــن المللــی فراهــم شــده 
ــای  ــرودگاه ه ــه داد: در ف ــت ادام اس
اســتان کرمــان نزدیــک بــه ۹۰ پــرواز 

در هفتــه انجــام مــی شــود و بــا 
تــالش هــای صــورت گرفتــه و ثمــره 
ــده  ــلیمانی در آین ــهید س ــون ش خ
نزدیــک پروزاهــای ســوریه  نیــز آغــاز 

خواهدشــد.
ــا  ــرد: ب ــان ک ــش بی ــدی بخ محم
برداشــته شــدن ویــزای ســفر هوایــی 
بــه عــراق مقدمــات الزم بــرای پــرواز 
مســتقیم از اقصــی نقــاط کشــور بــه 
نجــف اشــرف هــم فراهم شــده اســت 
ــا  ــده ب ــه آین ــی هفت ــکل نهای و پروت
همــکاران در نجــف تعییــن خواهــد 
ــات  ــات عالی ــه عتب ــا مــردم ب شــد ت

ســفر کننــد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی تصریح 
کــرد: ســال آینــده یکهــزار و ۱۶ 
میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای اجــرای 
3۸۴ پــروژه فرودگاهــی در اســتان 
ــه ۷۰۰  ــه ک ــاص یافت ــان اختص کرم

ــارد تومــان توســط اســتان و مابقــی  میلی
توســط ســازمان هواپیمایــی تامیــن مــی 
شــود.وی ادامــه داد: حــدود ۱3 هــزار 
دســتگاه کامیــون بــا ۱۸ هــزار نفــر راننــده 
ــل  ــل و نق ــا و حم ــه ه ــه ای در پایان حرف
اســتان کرمــان فعالیــت دارنــد و در حــوزه 
ــر  ــزار و ۷۰۰ کیلومت ــز ۱3 ه ــداری نی راه
راه آســفالته در ســطح اســتان وجــود دارد 
کــه از ایــن حیــث دومیــن اســتان کشــور 

ــی شــود. محســوب م

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بردسیر:

سرپرست اداره کل بهزیستی کرمان معرفی شد
علیرضــا وحیــدزاده طــی آیینی و با حضورمســووالن اســتانی و کشــوری به ســمت سرپرســت اداره کل 

بهزیســتی کرمان منصــوب و معرفی شــد.
بــه گــزارش ایرنــا  بــه نقــل از روابــط عمومی بهزیســتی اســتان کرمــان با حضــور اصغر کاظمی مشــاور 
رییــس و سرپرســت حــوزه ریاســت ســازمان بهزیســتی کشــور،مصطفی مالییان سرپرســت حراســت 
و علیرضــا انجالســی مشــاور رئیــس در امــور توســعه و نظــارت بــر برنامــه هــا و دبیــر شــورای معاونیــن 
ســازمان بهزیســتی کشــور و مســئوالن و کارکنــان بهزیســتی اســتان کرمــان، علیرضــا وحیــدزاده بــه 

عنــوان سرپرســت اداره کل بهزیســتی اســتان کرمــان معرفی شــد.
علــی محمــد قــادری معــاون وزیــر و رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا صــدور حکمــی وحیــدزاده 
معــاون اجتماعــی بهزیســتی کرمــان را بــا حفــظ ســمت بــه عنــوان سرپرســت بهزیســتی این اســتان 

ــرد. منصوب ک
در آییــن تکریــم و معارفــه ای کــه بــا حضــور دکتــر کاظمی مشــاور رییــس و مدیــرکل حوزه ریاســت، 
انجالســی مشــاور رییــس و دبیــر شــورای معاونین و مالئیان سرپرســت دفتر مرکزی حراســت ســازمان 

بهزیســتی کشــور برگزارشــد، از خدمــات عبــاس صــادق زاده مدیرکل ســابق تقدیر شــد.
وحیــد زاده دارای دکتــرای جامعــه شناســی اســت و تاکنــون در بخــش هــای مختلــف بهزیســتی از 
جملــه مدیریــت بهزیســتی شهرســتان کرمــان، معاون مشــارکت هــای مردمی، معــاون امــور اجتماعی 

و... مشــغول بــه خدمــت بــوده اســت.
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ــا  معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور ب
تاکیــد بر اینکــه اقیانــوس هنــد در این 
دوران می توانــد یکــی از کانون هــای 
ــت:  ــود گف ــان ش ــزرگ جه ــی ب تمدن
ــد را  ــوس هن ــکاری اقیان ــورای هم ش

فعال تــر می کنیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری 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 
ــا در  ــتان م ــن اس ــتان مهم تری بلوچس
طــول تاریــخ انقــاب بــوده و جمعیــت 

زیــاد و مســلمانی دارد.
وی افــزود: ظرفیت هــای خوبــی در 
همســایگی ایــن اســتان وجــود دارد و 
برنامــه دولــت مردمــی ایــن اســت کــه 
مــا از ایــن ظرفیت هــای اقتصــادی بــه 

صــورت متقابــل اســتفاده کنیــم.
رضایــی بــا بیــان اینکــه میــزان تجارت 
مــا بــا کشــور پاکســتان، پاییــن اســت 
گفــت: ایــن میــزان را بــا فعالیت هــای 
و  می دهیــم  افزایــش  دریایــی 
درخصــوص اقیانــوس هنــد نیــز بایــد 
بگوییــم کــه رابطه مشــترکی با ایــران، 

ــان دارد. ــد و عم ــتان، هن پاکس

معــاون رئیــس جمهــور بیــان داشــت: 
ــد را  ــوس هن ــکاری اقیان ــورای هم ش
فعال تــر خواهیــم کــرد و درواقــع 
اقیانــوس هنــد در ایــن دوران می توانــد 
ــزرگ  ــی ب ــای تمدن ــی از کانون ه یک

ــود. ــان ش جه
رفــع تحریم های داخلــی و ثبــات ارزش 

ــول ملی پ
ــد  ــش تولی ــا افزای ــرد: ب ــح ک وی تصری
و برداشــتن تحریم هــای داخلــی و 
ــل  ــطح بین المل ــه در س ــی ک مذاکرات
ــول  ــت ارزش پ ــود وضعی ــام می ش انج
ملــی، ثبات بیشــتری پیدا خواهــد کرد 
و نــرخ ارز هــم در ســال های آینــده بــه 
صــورت بهتــری مدیریــت خواهد شــد.

ــور  ــس جمه ــفرهای رئی ــات س مصوب
پیگیــری می شــود

معــاون رئیــس جمهــور تصریــح کــرد: 
در ادامــه ســفر آیــت اهلل رئیســی بــرای 
پیگیری مصوبات ســفر رئیــس جمهور 
ــرای بررســی برنامه هایــی کــه  و هــم ب
ــه  ــم ب ــت داری ــاله دول ــار س ــی چه ط

ــم. ــار آمده ای چابه
محســن رضایــی با بیــان اینکــه چابهار، 
ایــران و  بــه  نخســتین دروازه ورود 
ــمار  ــه ش ــور ب ــی کش ــت دریای پایتخ

مــی رود بیــان داشــت: متأســفانه قبــل 
ــت های  ــل سیاس ــه دلی ــاب، ب از انق
ــا  ــت ت ــود داش ــه وج ــتعماری ک اس
منطقــه چابهــار بــه مرکز کشــور وصل 
ــوب  ــه جن ــدور شــمال ب نشــود و کری
ایجــاد نشــود، هیچــگاه نگذاشــتند که 

ایــن منطقــه توســعه پیــدا کنــد.
وی ادامــه داد: بعــد از انقــاب هــم بــه 
ــا  ــگ و تحریم ه ــل جن ــل تحمی دلی
فرصــت نشــد تــا از ایــن کریــدور و این 
دروازه توســعه اقتصــادی ایران اســتفاده 

. کنیم
ــت  ــن دول ــرد: در ای ــد ک ــی تاکی رضای
بــه طــور جــدی درصــدد هســتیم کــه 
بــه توســعه منطقــه چابهــار و اســتان 
سیســتان و بلوچســتان، از منطقــه 
ــن اســتان توجــه  ــا جنــوب ای ــل ت زاب
داشــته باشــیم و نه تنهــا موضــوع 
محرومیت زدایــی، بلکــه ایــن منطقــه 
ــور  ــه کش ــرفت هم ــد در پیش می توان
نقش بســیار تعیین کننــده و راهبردی 

داشــته باشــد.
اجرای پروژه ملی در چابهار

رضایــی گفــت: یکــی از چهــارده 
پــروژه ای کــه درحــال تصویــب آن هــا 
ــار  ــه چابه ــن منطق هســتیم، در همی

پسر کوتاه قد و بدقیافه
)ســعدی( گویــد: پادشــاهی چند پســر داشــت، یکــی از آن ها 
کوتــاه قــد و الغــر انــدام و بدقیافــه بــود، و دیگــران همــه قد 
بلنــد و زیبــا روی بودند.شــاه بــه او به نظر نفــرت و خوارکننده 
می نگریســت، و بــا چنــان نگاهــش او را تحقیر می کــرد. آن 
پســر از روی هــوش و بصیــرت فهمیــد کــه چــرا پــدرش با 
نظــر تحقیرآمیــز بــه او می نگــرد، 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 می باشد.شــاه از ســخن پســرش 
خندیــد و بــزرگان دولت ســخن او را پســندیدند، ولی بــرادران 

او، رنجیــده خاطر شــدند.
اتفاقــاً در آن ایــام ســپاهی از دشــمن بــرای 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 ســران دشــمن را بــر 
خــاک هالکــت افکنــد، و ســپس نــزد پــدر آمــد و پــس از 

احتــرام گفــت: اســب الغــر روز میــدان بــه کار آیــد.
ــرار  ــه ف ــا ب ــا اینکــه گروهــی پ ــت ب ــری رف ــه درگی ــاز ب ب
گذاشــتند، بــا نعــره گفــت: ای مــردان بکوشــید واال جامــه 
زنــان بپوشــید.همین نعــره، ســواران 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 احتــرام خاصی 
بــا او می نگریســت بــرادران نســبت بــه او حســد ورزیدنــد، و 
زهــر در غذایــش ریختنــد تــا بــه او بخوراننــد و او را بکشــند. 
ــد،  ــا را دی ــن آن ه ــر ریخت ــر او از پشــت دریچــه، زه خواه
دریچــه را محکــم بــر هــم زد؛ بــرادر بــا هوشــیاری فهمید و 
بــی درنــگ دســت از غــذا کشــید و گفــت: محال اســت که 
هنرمنــدان بمیرنــد و بــی هنــران زنــده بماننــد و جــای آن ها 
را بگیرنــد. شــاه از ماجــرا باخبر شــد و پســران را تنبیــه کرد و 

هــر کــدام 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 صــدای لــرزان 

گفــت : بلــه خانم؟
ــه  ــی زد ، ب ــش م ــقیقه های ــت ش ــه از عصبانی ــم ک معل
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 خــوام 
در مــورد بچــه ی بــی انظباطــش باهــاش صحبــت کنــم ((
ــه  ــش را ب ــرد ...بغض ــع ک ــش را جم ــه لرزان ــرک چان دخت
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 بــرای خواهــرم شــیر خشــک بخریــم که 

شــب تاصبــح گریــه نکنــه ... اونوقــت ...
اونوقــت قــول داده اگــه پولــی مونــد بــرای 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 جــواب 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.
اتوبوس مدرسه

ــه ای  ــرور: مدرس ــر و غ ــورد کب ــاه در م ــتان کوت ــک داس ی
ــیر  ــرد. در مس ــه اردو می ب ــوس ب ــا اتوب ــوزان را ب دانش آم
حرکــت، اتوبــوس بــه یــک تونــل نزدیــک می شــود کــه 
نرســیده بــه آن تابلویــی بــا ایــن مضمــون دیــده می شــود: 

»حداکثــر ارتفــاع ســه م تــر«
ــده  ــی چــون رانن ــود، ول ــر ب ــوس هــم ســه مت ــاع اتوب ارتف
قبــاًل ایــن مســیر را آمــده بود بــا کمــال اطمینــان وارد تونل 
ــل کشــیده  ــه ســقف تون ــوس ب می شــود، امــا ســقف اتوب
می شــود و پــس از بــه وجــود آمــده صدایــی وحشــتناک در 

ــد. ــل توقــف می کن اواســط تون
پــس از آرام شــدن اوضــاع مســئولین و راننــده پیــاده شــده و 
از دیــدن ایــن صحنــه ناراحــت می شــوند. پــس از بررســی 
اوضــاع مشــخص می شــود کــه یــک الیــه آســفالت جدید 
روی جــاده کشــیده اند 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 
کــدام چاره ســاز نبــود تا اینکــه پســربچه ای از اتوبــوس پیاده 

شــد و گفــت: »راه حــل ایــن مشــکل را مــن می دانــم!«
یکــی از مســئولین اردو بــه پســر می گویــد: »بــرو بــاال پیش 
بچه هــا و از دوســتانت جــدا نشــو!« پســربچه بــا اطمینــان 
کامــل می گویــد: »بــه خاطــر ســن کــم مــرا دســت کــم 
نگیریــد و یادتــان باشــد کــه ســر ســوزن بــه ایــن کوچکــی 
چــه بالیــی ســر بادکنــک بــه آن بزرگــی می آورد.«مــرد از 
حاضرجوابــی کــودک تعجب کــرد و راه حــل را از او خواســت. 
بچــه گفــت: »پارســال در یــک نمایشــگاه معلم مــان یادمان 
داد کــه از یــک مســیر تنــگ چگونــه عبــور کنیــم و گفــت 
کــه بــرای اینکــه دارای روح لطیــف و حساســی باشــیم باید 
درون مــان را از هــوای نفــس و بــاد غــرور و تکبــر و طمــع و 
حســادت خالــی کنیــم و در ایــن صــورت می توانیــم از هــر 
مســیر تنگ عبور کنیــم و به خــدا 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 الســتیک های 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 مســیر های تنــگ 

ــت. زندگی اس

داستانهای آموزنده  شورای همکاری اقیانوس هند را فعال می کنیم/اجرای پروژه ملی درچابهار

ــی  ــفر بررس ــن س ــود و در ای ــد ب خواه
خواهیــم کــرد کــه ببینیــم این مگاپــروژه 
در چــه نقطــه ای و در چه ماهیتــی اجرایی 

شــود.
ــا بیــان اینکــه  معــاون رئیــس جمهــور ب
زیرســاخت های بســیار خوبــی در چابهــار 
ایجاد شــده اســت گفت: جــای امیــدواری 
ــای  ــی از پروژه ه ــم یک ــه بتوانی ــت ک اس
بــزرگ کشــور را در همیــن منطقــه 
عملیاتــی کنیم. لولــه گازی کــه از منطقه 
سیســتان و بلوچســتان آمــده اســت و قرار 
بــود کــه بــه عنــوان پــروژه صلــح عبــور 
ــرای  ــی ب ــع بزرگ ــک منب ــود ی ــد، خ کن
ــه  ــران ب ــواحل مُک ــار و س ــعه چابه توس

ــی رود. شــمار م

ــددی در  ــدات متع ــا شــده تهدی فضــای مجــازی ول و ره
عرصــه فرهنگــی و اجتماعــی را بــه دنبال داشــته اســت که 
در ایــن گــزارش بــه برخــی از آســیب هــا و تهدیدات اشــاره 

مــی شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم؛ در دنیــای امــروز که عصر 
ارتباطــات نــام گرفتــه اســت، رســانه هــا و وســایل ارتبــاط 
جمعــی بــه واســطه ســرعت، تــداوم و وســعت جهانــی بــه 
مثابــه جــزء الینفک ارتباطــات اجتماعی در نظــر گرفته می 
شــود؛ بــه گونــه ای کــه تصــور دنیــای بدون رســانه بــرای ما 
غیــر ممکــن اســت. تحوالت عظیــم در حــوزه فنــاوری های 
نویــن ارتباطــی و صنایــع اطاعاتــی، فرصــت و تهدیــدات 
ــه  متعــدد را در پــی داشــته اســت کــه در ایــن گــزارش ب
تبییــن تعدادی از آســیب هــا و تهدیدات فضای مجــازی در 
عرصــه فرهنگــی و اجتماعــی مــی پردازیــم. این آســیب ها 

و تهدیــدات عبــارت اســت از:

1- ایجاد تغییر در حوزه فرهنگی و سبک زندگی
ــه ابزارهــای ارتباطــی اگــر چــه  ــد ک کارشناســان معتقدن
انســان هــا را وارد فضــای اجتماعــی بزرگتــری در محیــط 
مجــازی مــی کنــد و ارتباطــات آنها را توســعه می دهــد، اما 
در عمــل و در زندگــی واقعــی، مواجــه بــا یــک نوع »تفــّرد« 
و کاهــش مســئولیت اجتماعــی در بیــن مردم بــه خصوص 
جوانــان هســتیم. ایــن اتفــاق از ســوی دیگــر باعــث ایجــاد 
گسســت در تــداوم تربیــت ســنتی و خانوادگــی جامعه می 
شــود کــه در آینــده مــی توانــد چالــش هــای هویتــی بــه 
وجــود بیــاورد و یــا ابــزاری بــرای تخریب و نفــوذ فرهنگی در 
دســت نظــام ســلطه قــرار گیرنــد و فرهنــگ هــای بومــی را 

در معــرض نابــودی قــرار دهــد.

2- تخریب چهره و شخصیت های معروف و تاثیرگذار
امــروزه بــه جهــت عــدم کنتــرل و عــدم مســئولیت پذیری 
کاربــران فضــای مجــازی مشــاهده مــی شــود کــه بــا تولید 
و پخــش شــایعات مختلــف، بــه راحتی کمپیــن هایی علیه 
ــای  ــوزه ه ــه در ح ــاد جامع ــورد اعتم ــای م شــخصیت ه
مختلــف راه انــدازی 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 اهــداف 
پشــت پــرده آن غالبــا بر مبلغان کمپین ها پوشــیده اســت 
ــدون تحقیــق و اطــاع از صحــت آنهــا را  و افــراد عــادی ب

بازنشــر مــی کنند.
3- تقویت عصبیت های بیجای قومی و قبیله ای

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 قــرار گیــرد 
باعــث اختافــات 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 اقــوام را هدایــت کننــد. حتــی بــه راحتــی 
مــی تواننــد بــه اختافــات درونــی قومیت هــا دامــن بزنند و 

باعــث تفرقــه و واگرایــی آنهــا از یکدیگــر شــوند.
4- به خطر افتادن حریم خصوصی و حقوق افراد جامعه

ــی  ــا رواج ب ــر کــه مواجــه ب متاســفانه در ســال هــای اخی
رویــه و بــدون تعهــد بســیاری از کاربــران در عرصــه فضــای 
مجــازی هســتیم، بســیاری از مواقــع دیــده مــی شــود کــه 
حریــم خصوصــی افــراد مــورد هجمــه ودســتبرد قــرار مــی 
گیــرد و آبــرو و حیثیــت افــراد بــه راحتــی مــورد خدشــه 
قــرار مــی گیــرد. ایــن اتفــاق عــاوه بر تبعات بســیار شــدید 
در زندگــی فــردی افــراد جامعــه، یــک نــوع ناامنــی و تــرس 
را در روابــط اجتماعــی افــراد عــادی بــه وجــود آورده و بــی 

اعتمــادی جمعــی را گســترش مــی دهــد.
5- وقــوع جرایــم مالــی و کالهبــرداری هــای کالن 

در فضــای مجــازی
در ایــن خصــوص مــی تــوان بــه ظهــور جرائــم رایانــه ای، 
کاهبــرداری هــای کان از طریــق شــبکه هــای مجــازی، 
فــروش مــواد مخــدر و غیره اشــاره کــرد. رواج جرایــم مربوط 
بــا ابزارهــای الکترونیکــی به اندازه ای گســترده شــده اســت 
کــه نیــروی انتظامــی بــرای مقابلــه بــا آن اقدام به تشــکیل 
واحــد ویــژه ای تحــت عنــوان پلیــس فتــا کــرده اســت و 
دادســتانی تهــران، دادســرای ویــژه ای بــرای رســیدگی بــه 

جرایــم رایانــه ای تشــکیل داده اســت.
چنانچــه ماحظــه مــی شــود در کنــار فرصت هــای متعدد 
فضــای مجازی، آســیب هــا و تهدیــدات فراوانی را مــی توان 
بــرای فضــای مجــازی برشــمرد؛ لــذا بایــد گفــت چنانچــه 
کنتــرل و مدیریــت صحیحــی در فضــای مجــازی داشــته 
باشــیم، در ایــن صــورت اســت کــه فرصــت هــای زیــادی 
بــرای 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 گــزارش اشــاره شــد و ایــن 
آســیب هــا تنهــا بخشــی از تهدیــدات ناشــی از ول بــودن 
فضــای مجــازی اســت و در ســطح کان حتــی مــی تــوان 

حاکمیــت سیاســی یــک کشــور را بــه مخاطــره انــدازد.
و آنها را اجرا نمایند.
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فضای مجازی، تهدید یا 
فرصت؟)آسیب های فرهنگی 

اجتماعی فضای مجازِی رها شده(

      کشف کالهبرداری یک میلیاردی بردسیر در بستر اینترنت
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر از کشــف کاهبــرداری بــه ارزش یــک میلیارد 
و ۵۰ میلیــون 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 

ــرار گرفت. شهرســتان ق
وی اظهــار داشــت: در تحقیقــات بــه عمــل آمــده توســط مامــوران پلیس، محرز شــد 
افــرادی ناشــناس بــه بهانــه اینکــه شــما برنــده همــراه اول شــده ایــد یــا اینکه از شــما 
شــکایت شــده اســت و بــرای رویــت وارد ســامانه ثنا شــوید و نیــز از طریق نشــر آگهی 
هــای جعلــی در برنامــه دیــوار 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 ۵۰ میلیــون ریــال به مالباختــگان برگردانده شــد.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر یــادآور شــد: در فضــای مجــازی هویــت افــراد 
قابــل بررســی اســت لذا قبــل از هرگونــه پاســخگویی و یا پذیرش خواســته هــای آنها 

آگاهــی و ســواد رســانه ای خــود را افزایــش دهیــم.

رییــس قــوه قضاییــه بــا اشــاره به تاش همیشــگی اســتکبار بــرای ضربه زدن بــه نظام 
مقــدس جمهــوری اســامی گفــت کــه دشــمن بعــد از شکســت در عرصــه نظامــی، 
می خواهــد بــا فشــار اقتصــادی صبــر مــردم را لبریــز کنــد و در ایــن شــرایط اولویــت 

امــروز کشــور تولیــد، اشــتغال و اقتصاد اســت.
حجت االســام والمســلمین غامحســین محســنی اژه ای در جمــع فعــاالن اقتصــادی 
گلســتان اظهــار داشــت: دشــمن بعــد از تجربــه جنــگ نظامــی و تبلیغاتــی، همــه 
تاشــش 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، 
اســتقال و امنیــت کشــور باشــد باید حل مشــکات تولیــد داخلــی را در اولویــت قرار 

. دهیم 
وی افــزود: رهبــر معظــم انقــاب در ســال هــای اخیــر همــواره بــر روی تولیــد داخلــی 

تاکیــد مــی کننــد امــا متاســفانه بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف 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 قــرار 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.

اولویت امروز کشور تولید، اشتغال 
و اقتصاد است

اعضای برجام به متن مشترک برای مذاکره دست یافته اند
معــاون دبیــر کل ســرویس اقــدام خارجــی اتحادیــه اروپــا پــس از پایــان نشســت روز )جمعــه( 
کمیســیون مشــترک برجــام گفــت کــه مشــارکت کننــدگان بــه یــک متــن مشــترک بــرای 

مذاکــره دربــاره احیــای مفــاد توافــق ۱۳۹۴ دســت یافته انــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا از ویــن، »انریکــه مــورا« در جمــع خبرنــگاران بیان داشــت کــه این 
پیش نویــس، نظــرات و پیشــنهادات مختلــف گــروه ۱+۴ و ایــران دربــاره رفع تحریم ها، مســائل 

هیتــه ای و ترتیبــات اجرایی را شــامل می شــود.
وی عنــوان کــرد کــه ایــن امــر بــه معنــای دســت یابــی بــه توافــق نیســت ولــی مبنــای ادامه 
گفت وگوهــا خواهــد بــود. ایــن مقــام اروپایــی از حــس اضطــرار میــان مذاکره کننــدگان بــرای 
احیــای توافــق ســال ۹۴ گفــت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه گفت وگوها ظــرف چند هفتــه آینده 

بــه نتیجه برســد.
نشســت کمیســیون مشــترک برجــام دقایقــی پیش پایــان یافــت و قــرار شــد گفت وگوها پس 
از چنــد روز وقفــه پیگیــری شــود.  ایــن دور از مذاکــرات کــه بــا هــدف رفع تحریم هــای ظالمانه 
آمریــکا جریــان دارد، از پنجشــنبه هفتــه گذشــته آغــاز شــد و هیأت هــا بالفاصلــه کار بــر روی 
متــون و تــالش بــرای کاهــش اختالفــات را آغــاز کرده انــد. گفت وگوهــا روی متــون صرفــا 
بــه کارگروه هــا محــدود نبــود و طرفیــن در قالب هــا و ســطوح مختلــف ســرگرم کار در دو حوزه 

رفــع تحریــم و هســته ای بودند.

             رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور:

معاون دبیر کل رسویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا :

عالئم امیکرون در افراد واکسینه شده کرونایی چیست؟اژه ای رییس قوه قضاییه:

عضــو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی گفــت: پیش بینی می شــود 
عائــم ابتــا بــه ســویه جدیــد کرونــا )اومیکــرون( در واکســینه  شــده ها و افــراد دارای 

ســابقه عفونــت قبلــی بــا ویــروس کرونــا خفیف تــر اســت.
بــه گــزارش برنــا؛ دکــرت فروزان کریمی ایمونولوژیســت افــزود: مرکز کنرتل و پیشــگیری از 
بیــاری هــای آمریــکا  )CDC( اعــام کــرد کــه اکــر ایــن بیــاران، عائــم خفیفــی مانند 
رسفــه، گرفتگــی بینی و خســتگی دارند و یکی از مبتایــان به مدت ۲ روز در بیارســتان 

بســرتی شدند.
وی ادامــه داد: عائــم دیگــری از جملــه تهــوع یــا اســتفراغ، تنگی نفــس یــا مشــکل در 
تنفــس، اســهال و از دســت  دادن حــس چشــایی یــا بویایــی نیــز در ایــن افــراد گــزارش 

شده اســت. 
کریمــی ادامــه داد: در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه تــا روز دهــم دســامرب ســال ۲۰۲۱ 
میــادی )۱۹ آذرمــاه(، ۴۳ مــورد بیــار مبتــا به کووید-۱۹ ناشــی از ســویه اومیکــرون در 
آمریــکا، شناســایی شــده و اکــر ایــن مــوارد بیــاری در افــرادی بــوده کــه کاماً واکســینه 
شــده بودنــد و یــک ســوم از ایــن تعــداد، دز ســوم واکســن )دز بوســرت یــا تقویتــی( هــم 

دریافــت کــرده بودند.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی خاطرنشــان کــرد: هرچند 
تعــداد افــراد مــورد بررســی در ایــن گــزارش، انــدک اســت؛  ولی همین یافته هــا هم باعث 
ایــن نگرانــی شــده اند کــه واکســن های کنونــی ضــد کوویــد-۱۹ ممکن اســت محافظت 

کمــرتی در برابــر این ســویه جدید داشــته باشــند.
کریمــی افــزود: همچنیــن در این گزارش اعام شــده در حالی که بســیاری از اولیــن موارد 
گــزارش  شــده اومیکــرون، خفیــف به نظر می رســند، 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 
بیشــرت مــوارد مبتــا، از نــوع خفیــف باشــند، ولــی ایــن ســویه بســیار مــری می تواند با 
درگیرکــردن تعــداد بســیار زیــادی از افــراد، سیســتم های بهداشــتی و درمانــی را زمین گیر 

کند.
ــادآور شــد: مطالعــات آزمایشــگاهی منتــر شــده در روزهــای گذشــته نشــان  وی ی
Pfizer-( ــزر ــن فای ــی ۲ دز واکس ــدرت محافظت ــرون، ق ــویه اومیک ــه س ــد ک می دهن

BioNTech( را کاهــش می دهــد؛ اگرچــه دز ســوم بــه احتــال زیــاد ایــن محافظــت را 
بازیابــی مــی کنــد.

این ایمونولوژیســت خاطرنشــان کرد: از هم اکنون، تعدادی از رشکت های واکسن ســازی 
دنیــا، رشوع بــه انطبــاق واکســن های خــود بــا ســویه اومیکــرون کرده اند تا واکســن های 

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 نگران کننده اســت. 
ایــن گونــه B.۱.۱.۵۲۹ یــا اومیکــرون نــام دارد و بــا حــدود ۵۰ جهــش ژنتیکــی، رکــورد 

بیشــرتین تعــداد جهش هــای 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.
اطاعاتــی کــه تاکنــون دربــاره ایــن گونــه جدیــد بــه دســت آمده، نشــان می دهــد عایم 
آن مشــابه ســایر گونه هــای 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 عایــم ناشــی از ابتــا بــه ایــن گونــه را ارزیابــی کننــد
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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 کاس چهــارم در همیــن روســتا بــه مدرســه رفــت و بــرای ادامه تحصیل 
همــراه خانــواده بــه بردســیر آمدند و تــا کاس 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 می کــرد.
از همــان ابتــدا تربیــت صحیــح پــدر و مــادر، تأثیر لقمــه حال و جــو مذهبی 
خانــواده باعــث شــده بود کــه فرزنــدان از روحیــه ای انقابی برخوردار باشــند. 
تبعیــد امــام اولیــن جرقــه ورود حشــمت الــه بــه فعالیــت هــای انقابی شــد. 
ســال هــا مــی گذشــت و حشــمت الــه توانســته بــود از طریــق ارتبــاط بــا 
گــروه انقابــی منصــورون در کرمــان، بــه یکــی از عاملیــن پخــش اعامیــه و 
فعالیــن شــرکت کننــده در تظاهــرات علیــه رژیــم ظالــم شاهنشــاهی تبدیل 

شــود. 
باخــره 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 ۱۳۶۰ بــه 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 السام()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 انقابــی و دفــاع از رهبــر انقابی بــزرگ در 

وجــودش زده شــد.
بــا مطالعــه کتــاب هــای امــام و اعامیــه هایــی کــه بــه دســتش می رســید، 
روز بــه روز بــه بصیرتــش افــزوده مــی شــد. ارتبــاط بــا گــروه منصــورون در 
ــان و  ــه در کرم ــی و  پخــش اعامی ــان، شــرکت در تظاهــرات، جابجای کرم
بردســیر از جملــه کارهایــی بــود کــه بــرای بــه ثمــر نشــادن انقــاب انجــام 

مــی داد.
                                                   راوی: آقای نصرت اله نیکورز)برادر شهید(
امــام خمینی)رحمــةاهلّل 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 انقاب 

روشــنگری مــی کــرد.                راوی: خانــم ناهیــد نیکورز)خواهــر شــهید(
ــاری  ــار بخ ــه و کن ــت.اومد خون ــی گش ــان برم ــود. از کرم ــردی ب ــب س ش
ــر از  ــد. آورکــت ســنگین ت نشســت. بچــه هــا آورکتشــو از تنــش در آوردن
معمــول بــه نظــر می رســید. گفتنــد: چــرا اینقــد ســنگینه؟ گفــت: داخلش 
چیــزی هســت. بعــد اعامیــه 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 فانــی. موقــع پیــاده شــدن از تاکســی زمیــن خــورده 
بــود و پــاش زخمــی شــده بــود. اســم خونــه فانــی 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 آیــةاهلّل 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.

                                                       آیــه شــریفه» و ال تحســبّن الذیــن 
ُقتلــوا فــی ســبیل اهلّل أمواتــا بــل أحیــاءٌ 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 
بــه جبهــه همیــن آیــه بــود.           راوی: خانــم ناهیــد نیکورز)خواهر شــهید(

شهید  معظم   حشمت الله نیکورز
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با مدیریت صحیح منابع آب، عبور از وضع کنونی امکان پذیر است/  
رسانه ها اجرای مصوبات سفر استانی را پیگیری کنند

اشعار شهادت حضرت زهرا 
)سالم اهلل علیها (

از بــیـت آل طـاهـا)ص( آتـــش کــشــد زبـانــه

  گــوئـی شــده قـــیـامـت بـر پـا درون خــانــه

برپاست شور محـرش از عـتـرت پـیـمبـر)ص(

خـلــقـنـد مـات و مـبـهـوت از گـردش زمانـه

اهریمنان منودند خون قلب مـصـطفی)ص( را

در مـنـظـر خـالیـق بـی جــرم و بــی بـهــانـه

در پــشــت در فــتــاده ام االئـــمـــه)س( از پـا

دارد فـغــان ز دشـمـن آن گـــوهــر یـگــانـه

زیـنـب)س( بـه نـاله گـویـد کـشـتـند مــادرم را

ایـن یک ز ضـرب سـیـلی آن یک ز تـازیانه

در خون فتاده زهرا)س( چون مرغ نیم بسمل

مـحـسـن)ع( فـتاده چـون گـل پر پر در آستانه

در پشت زانـوی غم پژمان نشسته حـیـدر )ع(

مانده حـسـیـن مظـلوم)ع( حیران در آن میانه

از نقش خون و دیوار پرسد ز حال زهرا)س( 

وز زخــم سـیـنـه گـیـرد از مــیــخ در نشـانه

دارد حــســن)ع( شـکـایـت از کـیـنـه مغیره)ل(

ریـــزد ز دیـــدگـــانـــش یــاقـــوت دانـه دانـه

بـا پـهـلـوی شـکـسـته چون مـرغ بـال بسته

زهـرا)س( بـه خـون نـشسـته در کـنج آشیانه

اشعار : از استاد حاج غالمرضا سازگار)میثم(

آیت اهلل رئیسی در نشست خبری سفر به استان یزد:

رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه اگــر منابــع آب در 
دســترس، بــه شــکل صحیــح مدیریت شــود حتماً 
می توانیــم وضــع کنونــی را پشــت ســر بگذاریــم، 
گفــت: بــا مشــارکت مــردم و پیگیــری دولــت، رفع 
ــای  ــب برنامه ه ــزد، در قال ــتان ی ــکل آب اس مش

ــر اســت. طراحــی شــده امکان پذی
آیــت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی در پایان ســفر 
بــه اســتان یــزد در نشســت خبــری در پاســخ بــه 
ســوالی دربــاره نتایــج و دســتاوردهای ایــن ســفر، با 
قدردانــی از رســانه ها و خبرنــگاران بــرای پوشــش 
اخبــار ایــن ســفر گفــت: موضــوع کم آبــی در اثــر 
کاهش نــزوالت آســمانی همانند خیلــی از مناطق 
کشــور از دغدغه هــای جــدی اســتان یــزد اســت 
امــا آنچــه امــروز اهمیــت دارد، مســئله مدیریــت 

منابــع آب اســت.
رئیــس جمهــور ظرفیت هــای تولیــدی و صنعتــی 
راکــد یــا نیمه فعــال اســتان را یکی دیگر از مســائل 
یــزد توصیــف و تصریــح کــرد: در بازدیــد یکــی از 
واحدهــای صنعتــی گفتــم و اینجــا هــم می گویــم 
ــک  ــی را تمل ــای صنعت ــه واحده ــی ک بانک های
می کننــد، بایــد واحدهــای صنعتــی را فعــال نگــه 
دارنــد و اگــر نمی تواننــد، بایــد ســریع آنهــا را واگذار 
کننــد؛ زیــرا اگــر بانک هــا یــک واحــد صنعتــی را 

تعطیــل کنــد، تخلــف کرده انــد.
آیــت اهلل رئیســی بــا اشــاره بــه گــزارش ارائــه شــده 

مبنــی بــر نیمه تعطیــل بــودن ۴۰۰ واحــد صنعتــی و 
راکــد مانــدن ۲۰۰ واحــد صنعتی در اســتان یــزد گفت: 
ایــن واحدهــا بایــد از رکــود خــارج شــود و مقــرر شــد 
ــا همــکاری وزارت صمــت و اســتانداری  کارگروهــی ب
تشــکیل شــود و مشــکات ایــن واحدهــا را بررســی و 

رفــع کنــد.
رئیــس جمهــور گفــت: اشــتغال بانــوان تحصیل کــرده 
اســتان یــزد را هــم کــه معــروف اســت بــه کار، تــاش، 

ایمــان و اعتقــاد، پیگیــری خواهیــم کرد.
ــا اشــاره بــه روال تنظیــم و تصویــب  دکتــر رئیســی ب
ــا  ــت: همــه بخش ه ــات ســفرهای اســتانی گف مصوب
از بانــک تــا دســتگاه های مجــری قبــل از ســفر 
صورتجلســه مصوبــات ســفرهای اســتانی را بــا حضــور 
ــور امضــا  ــی رئیــس جمه ــاون اجرای ــاون اول و مع مع
ــوی  ــات از س ــرای مصوب ــری اج ــا پیگی ــد و ب می کنن
معاونــت اجرایــی، آثــار اجــرای آنهــا بــه شــکل متناوب 
ــه مــردم گــزارش  ظاهــر می شــود و آقــای اســتاندار ب

می دهــد.
ــاره اینکــه  ــه ســوالی درب رئیــس جمهــور در پاســخ ب
منابــع حاصــل از ظرفیت هــای اقتصــادی یــزد نصیــب 
همــه کشــور می شــود، امــا تبعــات آن صرفــا نصیــب 
مــردم یــزد می شــود، اظهــار داشــت: توســعه صنعتی و 
اقتصــادی کشــور بایــد همــراه بــا حفظ محیط زیســت 

باشد.
آیــت اهلل رئیســی مهاجــرت نیــروی کار بــه اســتان یــزد 

را بــه خاطــر ظرفیت هــای اقتصــادی اســتان یــک مزیت 
برشــمرد و گفــت: امــروز برخــی صنایــع یــزد رتبه هــای 
اول تــا ســوم را در کشــور دارنــد و بایــد تاش کــرد منافع 

متناســبی از ایــن ظرفیت هــا بــه خــود اســتان برســد.
ــاالی  ــار ب ــه آم ــا اشــاره ب ــن ب رئیــس جمهــور همچنی
ــائل  ــن مس ــت: مهاجری ــزد گف ــتان ی ــن در اس مهاجری
متعــدد و متنوعــی دارنــد و توجــه بــه آنــان و ســاماندهی 

ــک ضــرورت اســت. ــن، ی مهاجری
آقــای رئیســی بــا قدردانــی مجــدد از تاش های رســانه ها 
و خبرنــگاران بــرای پوشــش اخبــار ســفر اســتانی دولــت 
ــر  ــزد گفــت: از اصحــاب رســانه می خواهــم پیگی ــه ی ب

اجــرای مصوبــات ســفر دولت باشــند.

ــدارس  ــاز گشــایی م ــه ب ــا توجــه ب *باســام ب
ازســاعت 7تــا 8 صبــح واز ۱۲تا۱۳ میــدان معلم 
وخیابانهــای اطــراف مخصوصــا ورودی خیابــان 
ــک و  ــیار پرترافی ــدان بس ــرف می ــم از ط معل
تقریبــا هــر روز یــک راه بنــدان به دلیــل برخورد 
ــا  ــس ی ــه حضــور پلی ــاز ب ــم نی ــا داری خودروه
نصــب چــراغ راهنمایــی اســت کــه درســاعات 
ــه  ــدام ب ــدم اق ــق تق ــت ح ــا رعای ــک ب پرترافی

حرکــت در مســیر داشــته باشــند 
9۱۳۳----۱7                                                    

ــه  ــی ب ــره راض ــئوالن باالخ ــرا مس ــام چ *س
ــان در  ــای خودش ــرمایه ه ــی وس ــام دارای اع
ســامانه قضایــی نشــدند جــز اندکــی و میگویند 
دارایــی مان محرمانه اســت باشــد نمــی خواهند 
درســامانه هــا منتشــر کنند مــی خواهنــد بداند 
بعــداز تــرک پســت ومقام چقــدر به ســرمایه ات 
افــزودی ؟ چــون بعضاافرادی که پســتی داشــت 
بعــد از برکنــاری و تغییــر یــک دفعــه ســرمایه 
ــود  ــان میش ــیده نمای ــک کش ــربه فل ــای س ه
بعــد معلــوم میشــود اقــازاده هــا هــم خــارج از
 کشوربودند                                ۰5----9۱۲۶

* علــت افزایــش روزانــه ای گرانی چیســت؟ چرا 
کســی مانــع از افزایــش قیمتها نمیشــود میــوه ، 
گوشــت ، کرایه منزل وبســیاری ازکاالهای دیگر؟                                                                                                                                            

9۳۶۲----99                                               
ــان  ــرف کرم ــهر از ط ــا ورودی ش ــام ب *باس
وپارکینــگ ماشــینهای ســنگین ودورزدن انهــا 
بــرای ورود بــه پارکینــگ و پــارک بیــش از 
حــد ماشــینها در جلــوی پارکینــگ مدیریــت 
اینجــا یــک میــدان بــزرگ  بشــود اگــر 
احــداث شــود مفیدخواهــد بــود باتشــکر                                                                                                                                           
9۱۶9----۶۰                                                
*جریمــه کــردن بخاطــر عــدم بســتن کمربنــد 
در داخــل شــهرو مرکــز آن مثــل خیابــان امــام 
ومیــدان آزادی کــه حداکثــر ســرعت بــا ترافیک 
ــردن  ــه ک ــد جریم ــم نمیرس ــه ۳۰کیلومتره ب
کاردرســتیه؟ یعنــی بــا بســتن کمربنــد درایــن 

معابرمشــکل   تصــادف کاهــش مــی یابــد 
9۱۳۳----7۱                                            

ــز  ــجدجامع مرک ــب مس ــه جن ــام کوچ *باس
شــهر و محــل عبــور ومــرور عامــه مــردم 
وعبوریهــا ازســایر شهرســتان خاکیــه ، اســفالت 
زیــادی نمــی خواهــد زیرســازی هــم الزم نــدارد      
9۳85-----۰۳                                       !
*ســام هنوزهــم کســانی هســتند کــه 
رعایــت زمــان گذاشــتن کیســه زبالــه 
راجلــوی درب منزلشــان رابلــد نیســتند بــی 
ــد ــا میکنن ــه ره ــه را درکوچ ــع کیس موق
۶۳----9۱78                                   

ــانی  ــان کاش ــه ۴خیاب ــه الل ــام کوچ *س
ــهرداری  ــا ش ــادی دارد لطف ــای زی ــه ه چال
ترمیــم نمایدباتشــکر       9۱۲7----5۳
*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 
ــان  ــه خیاب ــرای دســتیابی ب ــه ب ــد ک گرفتن
مجبورنــد بــه ســمت بلــوار ولیعصــر برونــد 
ضمنــا احــداث یــک پــل جهــت عبــور 
از غــرب بــه شــرق وبالعکــس نیازاســت                                                                                                                                          

۴9----9۱۳۱                               

به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر بردسیر و مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای مسابقه بزرگ آشپزی ایرانی در بردسیر برگزار شد

ــودن  ــا بعــد از مــدت هــا ســوت و کــور ب ــه گــزارش ایرن ب
ــه  ــدک برنام ــدک ان ــا، حــاال ان ــان کرون شــهر بخاطــر طغی
ــکل  ــل پروت ــت کام ــا رعای ــه ب ــن دســت و البت ــی از ای های
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 
ــهرداری  ــی ش ــا همراه ــت ب ــی رف ــی م ــوزی و کارآفرین آم
ــای  ــت ه ــترش فعالی ــه گس ــرو برنام ــهر پی ــورای ش و ش
فرهنگــی، هنــری و ایجــاد نشــاط اجتماعــی در شــهروندان، 

ــد. ــت هــا بودن ــن رقاب ــده ای ــر و برگــزار کنن ــی خی بان
ــا 5۰ ســال  ــا از ســن ۱۶ ت ــم و آق 5۰ شــرکت کننــده خان
ــای  ــه غذاه ــرای تهی ــن مســابقه حضــور داشــتند و ب در ای
ســنتِی اســتان کرمــان ازجملــه بزقورمــه و کشــک و 
ــا آب روغنــو، بلغــور و  ــم همــراه ب بادمجــان و آبگوشــت قل

ــتند. ــر داش ــا یکدیگ ــگ ب ــی تنگاتن ــله زرد رقابت ش
رییــس مرکــز فنــی و حرفــه ای بردســیر در حاشــیه ایــن 
برنامــه بــه ایرنــا گفــت: تاکیــد شــورای فرهنــگ عمومــی بر 
ــه  ــه ب ــاز جامع ــوزی و نی ــج فرهنــگ کار و مهــارت آم تروی
کســب مهــارت یکــی از دالیــل برگــزاری ایــن مســابقه بــود.
ــه هنــر آشــپزی و  ــزود: ارج  نهــادن ب ــم زاده اف حســین عال
ــه  ــارت )ک ــی مه ــابقات مل ــرکت در مس ــازی ش ــه س زمین
همــه ســاله در کشــور برگــزار مــی شــود( نیــز دلیــل محکم 

دیگــری بــرای ایــن حرکــت بــود. 
ــور  ــه حض ــارت زمین ــی مه ــابقات مل ــح داد: مس وی توضی
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.
ــای  ــت ه ــج فعالی ــت: در تروی ــز گف ــیر نی ــهردار بردس ش
ــا  ــپزی ب ــابقه آش ــن مس ــی ای ــی و کارآفرین ــارت افزای مه

ــد.  ــزار ش ــیر برگ ــه ای بردس ــی و حرف ــز فن ــهرداری و مرک ــارکت ش مش
ــه در  ــن برنام ــهروندان از ای ــترده ش ــتقبال گس ــزود: اس ــی اف ــد خطیب وحی
مــدت انــدک جالــب توجــه بــود کــه خــود نشــان از ضــرورت پرداختــن بــه 

ــی دارد.  ــات اینچنین موضوع
ــای  ــت ه ــر فعالی ــال اخی ــیر در چندس ــهرداری بردس ــح داد: ش وی توضی
ــت شــورای اســامی شــهر توســعه  ــا حمای اجتماعــی و فرهنگــی خــود را ب
ــق و  ــج عای ــی و تروی ــادابی اجتماع ــاط و ش ــرای نش ــمگیری داده و ب چش

ــت. ــل اس ــی قائ ــه ارزش فراوان ــای جامع ــارت ه مه
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 ۴7 شــرکت کننــده خانــم بودنــد. ایــن 

برنامــه روز پنجشــنبه در تــاالر گل هــای شــهر بردســیر برگــزار شــد

معاون مسکن و ساختامن وزارت راه و شهرسازی:

بخشی از اقساط وام مسکِن دهک های پایین، 
توسط دولت پرداخت می شود

ــه گــزارش ایرنا،  ــه اول ... ب ادامه صفح
نهضــت ملــی مســکن یکــی از سیاســت های 
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 
می شــود متفــاوت اســت و قرار اســت بخشــی 
از بازپرداخــت وام گروه هــای حمایتــی، توســط 

دولــت پرداخــت شــود.
به تازگــی بانــک مســکن از رقــم اقســاط 
هفت میلیــون تومانــی وام ۴۵۰ میلیون تومانی 
نهضــت ملــی خبــر داده بــود کــه وزارت راه و 
ــر کمــک  ــب آن، ب شهرســازی ضمــن تکذی

ــد دارد. ــرای پرداخــت اقســاط تاکی ــت ب دول
دولــت ســیزدهم از ابتــدا فقــدان منابــع مالــی 
ــور  ــردم به منظ ــازی م ــرای توانمندس الزم ب
گســترش عرضــه مســکن بــه اقشــار مختلف 
ــی از  ــه را یک ــروم جامع ــش مح ــژه بخ به وی
ــه  ــود ک ــرده ب ــالم ک ــم اع ــای مه چالش ه
راه انــدازی صنــدوق ملــی مســکن بــرای 
پایدارســازی منابــع مــورد نیــاز بخش مســکن 

ــت. ــی آن دانس ــل اصل را راه ح

تــالش دولــت تامیــن منابــع مــورد نیــاز برای 
کاهــش ســود تســهیالت بانکــی و بخشــی 
ــای  ــکن خانواره ــن مس ــای تامی از هزینه ه

کم درآمــد اســت.
نــرخ ســود تســهیالت بانکــی و میزان اقســاط 
بــاال و خــارج از اســتطاعت بــودن تســهیالت 
و  کم درآمــد  خانوارهــای  بــرای  مســکن 
ــده  ــایی ش ــی شناس ــش مهم ــط، چال متوس
اســت کــه برنامــه چهــار ســال آینــده بــرای 
رفــع آن اســتفاده از ابزارهــای بــازار ســرمایه از 
جملــه اوراق رهنــی در راســتای تامیــن منابــع 
مالــی موردنیاز سیســتم بانکــی بــرای پرداخت 

تســهیالت بلندمــدت عنــوان شــده اســت.

حمیدرضــا رشــیدی نــژاد،  روز ۲۷ آذرمــاه در ســتاد مقابله با کرونای اســتان 
کرمــان گفــت: تــا شــب گذشــته بیمــاری کوویــد۱۹، ۱۵۰ بیمار بســتری 
در بیمارســتان هــای اســتان قطعــی و ابتــالی ۲۴۶ نفــر نیــز مشــکوک 

تشــخیص داده شــده اســت.
وی از چشــمگیر بــودن روند کاهشــی فوتــی های ناشــی از کرونا خبــر داد 
و اظهــار کــرد: تعــداد بســتری هــای اســتان در هفته قبل نســبت به هفته 

ماقبــل آن ۱۵ درصــد کمتر بوده اســت.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان با اشــاره بــه آمار واکسیناســیون در 
اســتان بیــان کــرد: حــدود ســه میلیــون و نهصد هــزار واکســن در اســتان 
تزریــق شــده کــه بیــش از دو میلیــون و ۱۲۲ هــزار نفــر دوز اول و حــدود 
یــک میلیــون هفتصــد و نود هــزار نفــر نوبــت دوم واکســن کرونــای خود 

را دریافــت کــرده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون ۸۱ درصــد 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 ۹۰ هــزار نفــر واکســن نوبــت 

ســوم تزریــق کــرده انــد.
رشــیدی نــژاد از احتمــال شــیوع اُمیکــرون در کشــور ســخن به میــان آورد 
و گفــت: بــرای 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: افــرادی کــه دو نوبــت واکسیناســیون اولیــه آن هــا توســط 
واکســن های غیــر فعــال )ســینوفارم، کوواکســین بهــارات و کــوو ایــران 
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، اقــدام بــه دریافــت دوز ســوم کننــد.

سن مبتالیان به کرونا در 
کرمان رو به کاهش است


