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شهدای  یاد  داشت  گرامی  دلیل  به  آذرماه  شانزده 
دانشگاه، روز دانشجو نامیده شده است. در این میان، 
باید دانشجو را شناخت، به توانایی هایش پی برد و زمینه 
های اثرگذاری وی را در جامعه آماده کرد. دانشجو، 
جوان طالب دانش است که آینده در دست اوست؛ 
کسی که متعلق به آینده است و آینده نیز متعلق به 
اوست. چنین فردی با داشتن توانایی و نیروی جوانی، و 
نیز با پشتوانه علمی و کوله باری از علوم و فنون متنوع، 
می تواند برای اداره آگاهانه و برنامه ریزی شده جامعه 
تصمیم بگیرد. بدیهی است جامعه ای که در آن، علم و 
فهم و محاسبه دقیق مورد توجه باشد، جامعه ای شکوفا 

و پیشرو خواهد بود.
روز دانشجو، در ایران به ۱۶ ماه آذر اطالق می شود. 
این روز، به یاد سه دانشجو )مصطفی بزرگ نیا و احمد 
قندچی و آذر شریعت رضوی( که هنگام اعتراض به 
دیدار رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت 
ایاالت متحده آمریکا و همچنین از سرگیری روابط 
ایران با بریتانیا، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۳۲ )حدود چهار ماه 
پس از کودتای ۲۸ مرداد همان سال( در دانشگاه تهران 

کشته شدند، گرامی داشته می شود.
در دهه ۱۳۲۰ و اوایل دهه ۱۳۳۰، پس از سقوط 
بازتر،  فضای  ایجاد  و  پهلوی  رضاشاه  حکومت 
فعالیت های سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه تهران 
)تن ها مؤسسه مدرن آموزش عالی آن زمان در ایران( 
بسیار افزایش یافت. در این دوران حزب توده، از نفوذ 
بسیاری در بین دانشجویان برخوردار بود چنان که بنا 
به گزارش های مختلف، بیش از نیمی از دانشجویان 
دانشگاه تهران عضو یا هوادار این حزب بودند. اما در 
دوران نخست وزیری محمد مصدق و افزایش محبوبیت 
جبهه ملی در اوایل دهه ۱۳۳۰، محوریت این حزب 
در دانشگاه به چالش کشیده شد. پس از وقوع کودتای 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سازمان های سیاسی تشکیل دهنده 
جبهه ملی، برای دوره کوتاهی در یک ائتالف ضعیف، 
تحت نام نهضت مقاومت ملی به مقاومت سیاسی دست 
زدند و تظاهرات ها و اعتصاب های پراکنده ای در پاییز 
همان سال در دانشگاه تهران و همچنین بازار، از جمله 
در تاریخ ۱۶ مهر و ۲۱ آبان، در اعتراض به محاکمه 

مصدق برگزار شد.                   ادامه صفحه7

پیامبــر اکــرم صّلــی اهلل علیــه و آلــه فرمودنــد: هــر کــه از خانــه خویــش بــه طلب 
دانــش بیــرون شــود فرشــتگان بــه ســبب رضایتــی کــه از رفتــار او دارنــد بالهــای 

خویــش بــرای وی بگســترند تــا بــاز گــردد.                                           »نهــج الفصاحــه«

دانشجو و مکتب 
مترقی اسالم 

پیام شهیدان این است که در راه خدا ترس و اندوه 
وجود ندارد و باید بدون تزلزل از وسوسه های 

دشمن، با قدرت و ثابت قدم حرکت کرد

مذاکــره کننــده ارشــد ایــران در مذاکــرات ویــن پــس 
از پایــان نشســت کمیســیون مشــترک برجــام کــه 
ــرای بررســی متــون  قــرار شــد طرف هــای مقابــل ب
پیشــنهادی ایــران بــه پایتخت هــا بازگردنــد، تصریــح 
ــه  ــار دارد ک ــران انتظ ــالمی ای ــوری اس ــرد جمه ک
ــه  ــی ب ــتدل و منطق ــتند، مس ــخ مس ــا پاس طرف ه

متــون ایــران ارائــه کننــد.
بــه گــزارش ایرنا،علــی باقــری پیــش از ســوار شــدن 
بــه هواپیمــا بــه خبرنــگاران ایرانــی گفــت: جمهوری 
اســالمی ایــران در ایــن دوره از گفت وگوهــا بــا ترکیب 
یــک هیات جدید شــامل افــراد متخصص و مســئول 
در زمینــه موضوعــات اقتصــادی، مالــی و بانکــی وارد 
عرصــه گفت وگوهــا شــد. ایــن مســاله نشــان دهنده 
عــزم جمهــوری اســالمی ایــران بــرای ورود بــه 
مذاکــرات بــا هــدف دســتیابی بــه توافــق بــود. ایــن 
نکتــه تاثیــر خــودش را روی طــرف مقابــل گذاشــت 
و برخــی طرف هــا در صحبت هایــی کــه در جلســات 
داشــتیم بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد کــه ترکیــب 
هیــات نشــان دهنــده عــزم جمهــوری اســالمی ایران 

بــرای ورود بــه مذاکــرات اســت.
وی افزود: نکتــه دوم اینکــه در ایــن دوره از گفت وگوهــا 
جمهــوری اســالمی ایــران بــه دلیــل اینکــه در پرتــو 
ــران  ــی در ای ــد مذاکرات ــم جدی ــد، تی ــت جدی دول
شــکل گرفتــه بــود، دیدگاه هــای خــودش را در مــورد 
موضوعــات در دســتورکار گفت وگوهــا بــه طــور 

مکتــوب بــه طــرف مقابــل ارائــه کــرد.

ــا در  ــرد: م ــه ک ــورمان اضاف ــات کش ــن دیپلم ای
ــای  ــو تحریم ه ــوع لغ ــی در موض ــه یک دو زمین
غیرقانونــی و ظالمانــه و همینطور در مــورد موضوع 
ــران را  ــی ای ــم مذاکرات ــای تی ــته ای دیدگاه ه هس
ــب دو ســند  ــه طــور مســتدل و مســتند در قال ب
ــی اســت  ــم. طبیع ــه کردی ــل ارائ ــه طــرف مقاب ب
وقتــی کــه ایــن بــه طــرف مقابــل ارائــه می شــود 
مبنایــی بــرای مذاکــره اســت و قاعدتا طــرف مقابل 
بایــد پاســخ مســتند مســتدل و منطقــی بــه ایــن 

پیشــنهادها ارائــه کنــد.
باقــری گفــت: از آنجایــی کــه طــرف مقابــل بــرای 
ارائــه پاســخ مســتند و مســتدل به این پیشــنهادها 
نیازمنــد مشــورت بــا پایتخت هایشــان بودنــد 
پیشــنهاد کردنــد کــه گفت وگوهــا بــرای چنــد روز 

ــه صفحــه۳ ــف شــود                       ادام متوق         صفحه۸

طرف مقابل پاسخ مستدل و منطقی به متون 
پیشنهادی ایران ارائه دهد

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره سه هزار شهید استان ایالم:

دکترعلی باقری رئیس هیأت مذاکره کننده ایران :
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دکترسید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور: 

اختالف نظر در خصوص تعیین استاندار کرمان/ انتخاب 
دیرهنگام استاندار کرمان دودی در چشم مردم

معــاون رئیــس جمهــور اعــام کــرد؛ اختــاف نظــر در 
خصــوص تعییــن اســتاندار کرمــان/ انتخــاب دیرهنگام 

اســتاندار کرمــان دودی در چشــم مــردم
معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــور از اختــاف نظــر در 
خصــوص تعییــن اســتاندار کرمــان خبــر داد و گفــت: از 
همــگان می خواهــم ایــن اختافــات را کنــار بگذارنــد 

چــرا کــه دودش بــه چشــم مــردم مــی رود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســید محمــد حســینی در 
همایش نخبگان دانشــجویی سراســر اســتان کرمان در 
دانشــگاه آزاد اســامی واحد شــهید ســپهبد حاج قاســم 
ســلیمانی، اظهــار کــرد: حضــور در جمــع دانشــجویان 

بــرای مــا یــک وظیفــه و امــری مفیــد اســت.
وی در خصــوص انتخــاب اســتاندار کرمــان اظهــار کرد: 
گروه هــای مختلــف پیشنهادتشــان در زمینــه اســتاندار 
کرمــان را بــه وزارت کشــور ارائــه دادنــد؛ از نماینــدگان 
ــام  ــان را اع ــه پیشنهادیش ــد و گزین ــوال ش ــم س ه
کردنــد؛ امــا نماینــدگان نبایــد در قــوه مجریــه دخالــت 

. کنند
حســینی گفــت: مــا تفکیــک قــوا داریــم و نماینــدگان 
مجلــس کار قانــون گــذاری و نظــارت را بر عهــده دارند 
و اگــر بنــده بــه عنــوان یــک مســئول جایــی پایــم را 
کــج گذاشــتم، نماینــده می توانــد بــه مــن تذکــر دهــد 
و حتــی وزیــر را مــورد ســوال قــرار دهــد یــا اســتیضاح 

. کند
معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــور ادامــه داد: اینکــه چه 
کســی استاندار باشــد کار نمایندگان نیســت؛ مانند سایر 
گروه هــا از نماینــدگان ســوال شــده کــه اگــر گزینــه ای 
ــه  ــد گزین ــد. برخــی اســتان ها چن ــد معرفــی کنی داری
ــه ای  ــم گزین ــتان ها ه ــی اس ــد و برخ ــی کردن معرف
معرفــی نکردنــد. مثًا اســتان خراســان رضــوی گفتند 
هــر کســی کــه دولــت انتخاب کنــد مــا بــا او همکاری 

ــم. می کنی
ــنهادی  ــه پیش ــتان ها گزین ــی اس ــت: در برخ وی گف
نماینده هــا انتخــاب نشــده اســت و بنــا نیســت کــه هر 
چــه آنهــا گفتنــد، بشــود؛ چــرا کــه ایــن دولــت اســت 
کــه بایــد جوابگــو باشــد. وی با اشــاره بــه اینکــه در این 

خصــوص در اســتان کرمــان اختــاف نظــر وجــود 
دارد؛ افــزود: انتخــاب اســتاندار مســأله ای نیســت که 
بــا توصیــه و نصیحــت مســائل حــل شــود؛ گاهــی 
افــراد حاضــر نیســتند کــه بــا هــم کنــار بیاینــد امــا 

مــا تــاش خودمــان را انجــام می دهیــم.
حســینی گفــت: از افــراد می خواهیــم کــه اختافات 
را کنــار بگذارنــد تــا دود ایــن اختافــات در چشــم 
مــردم نــرود و آســیب نبیننــد اگــر جایی وفاق باشــد 
کار ســریع تر انجــام می شــود. تــاش می کنیــم تــا 
ان شــاهلل تکلیــف اســتاندار کرمــان هــم بــه زودی 
مشــخص شــود و تحــوالت در اســتان انجام شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر کرمــان از 
برخــی اســتان های دیگــر عقــب اســت، افــزود: در 
ــه  ــاه اســت ک ــک م ــش از ی ــتان ها بی ــی اس برخ
اســتاندار و ســایر مســئوالن اســتانی تعیین شــده اند 

و کار بــا جدیــت بیشــتری پیــش مــی رود.
حســینی بــا اشــاره بــه اینکه نبایــد با ســرعت پایین 
کار کنیــم، یــادآور شــد: البتــه نبایــد شــتاب زده هــم 
عمــل کــرد و نیــاز اســت بــا دقــت افــرادی انتخاب 

شــده و از جهــات مختلف بررســی شــوند.
وی گفــت: شــعارهایی کــه رئیســی داده مبنــی بــر 
اینکه مســئوالن بایــد انقابی، مردمی و فسادســتیز 
باشــند، بایــد مدنظــر قــرار گرفتــه و رعایــت شــود. 
اگــر کســی را منصــوب کردیــم کــه دارای روحــی 
اشــرافی گــری و تجمــات باشــد، همــه اعتــراض 

ــد. می کنن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد این نــکات بررســی و 
اســتعام شــود؛ افــزود: ایــن کارهــا زمان بر اســت و 
مقــداری معطلــی دارد. افــراد خوبی انتخــاب خواهند 

شــد و کار بــه خوبــی پیــش خواهــد رفــت.
معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــور گفــت: امــروز در 
ــم و  بحــث اقتصــادی هماهنگــی و انســجام داری
ــاف  ــن اســت اخت ــدارد؛ ممک ــود ن ــی وج اختاف
نظــر کارشناســی وجــود داشــته باشــد اما در جلســه 
ــای  ــور پ ــس جمه ــخص رئی ــود ش ــل می ش ح
کار اســت. ســتاد هماهنگــی اقتصــادی هــر هفتــه 

جلســه تشــکیل می دهــد و در ایــن جلســه در خصوص 
ــرد. ــورت می گی ــق ص ــات تواف اقدام

ــوان از پشــت صفحــه  ــه اینکــه نمی ت ــا اشــاره ب وی ب
ــد در دل مــردم  ــزود: بای ــد، اف ــور کشــور را اداره کن مانیت
ــا،  ــف اولویت ه ــق مختل ــور در مناط ــا حض ــت و ب رف
ــرد. ــایی ک ــردم را شناس ــای م مشــکات و گرفتاری ه

حســینی بیــان کــرد: بــا ســفرهای اســتانی اولویت هــا 
و خواســته های مــردم مشــخص می شــود، گفــت: 
اینگونــه مــردم احســاس می کننــد کــه کســی هســت 
کــه صــدای آنهــا را می شــوند. ایــن خیلــی بــد اســت 

کــه بــه مــردم اعتنــا نشــود.
وی گفــت: افتخــار ایــن دولــت ایــن اســت کــه دولــت 
ــامی  ــت اس ــه دول ــم ب ــا امیدواری ــد، م ــی باش مردم
ــا برســیم امــا هنــوز نرســیدیم. ۴۳ ســال از  مدنظــر آق
انقــاب می گــذرد امــا مــا نمی توانیــم ادعــا کنیــم کــه 
ــام  ــراز نظ ــم در ت ــته ای ــون داش ــه تاکن ــی ک دولت های
اســامی بــوده انــد؛ این چنیــن نبــوده اســت. ضعف ها و 
اشــکاتی وجــود داشــته و تــا رســیدن بــه هــدف فاصله 

داریــم امــا بایــد ایــن مســیر را طــی کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عاقــه منــد بــه تعامل با ســایر 
کشــورها هســتیم، افــزود: ایــن ظرفیــت را داریــم کــه 
دانشــجویان از کشــورهای مختلف عراق، ســوریه، لبنان، 
یمــن و… بــه ایــران بیاینــد و بــا واقعیت ها آشــنا شــوند 
و هــر کــدام یــک ســفیر بــرای نظــام اســامی باشــند و 

بتواننــد در کشــورهای خودشــان منشــأ اثر باشــند.

بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اذعان کرد: 

خروج از برجام باعث انزوای آمریکا شد/ در 
واقع این آمریکا بود که با خروج از برجام منزوی 
شد، نه ایران

با حضور معاون وزارت جهاد کشاورزی: 

مرکز شماره سه پرورش مرغ تخم گذار شرکت 
سیمرغ شهرستان بردسیر  به  بهره برداری رسید 

گفت وگوی تلفنی اژه ای با قاضی فداکار کرمانی:

قدردانی از اقدام به موقع  قاضی فداکار، و 
دستور برای ایمن  سازی اماکن قضایی

جناب آقای اکبر علی نژاد
درگذشــت مــادر بزرگوارتــان را بــه شــماو خانــواده محترمتان تســلیت عــرض نمــوده برایشــان از درگاه 

خداونــد متعــال مغفــرت و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر جمیــل و اجــر جزیــل خواهانم

محمدرضا توحیدی پور  رئیس هیات ووشو شهرستان بردسیر و نایب رئیس هیات ووشو استان 

رشکــت مجتمــع جهــان فوالد ســیرجان در نظــر دارد تامین مرتیــال و تجهیزات پــروژه احیا مگا مدول ســیرجان را 
در بخــش هــای مکانیــکال، بــرق وابزاردقیــق، پاپینگ وتاسیســات )بــه رشح جداول پیوســت( به تامین کنندگان 

واجــد رشایــط و بــا صالحیــت واگــذار مناید.
لــذا الزم اســت تامیــن کننــدگان و پیامنــکاران جهــت اطالعــات بیشــرت بــا مراجعــه بــه ســایت هــای جهــان 
ــت  ــایت رشک ــا س ــروژه www.Canymes.com  و ی ــس MC پ ــی م ــا کان ــیرجانwww.Sjsco.ir   و ی ــوالد س ف
فوالدتکنیــک )پیامنــکار و کارگــزار خریــد(  www.fooladtechnic.ir مشــخصات اقــالم در خواســتی را دانلــود 
و مطالعــه فرماینــد. درصــورت متایــل و توامننــدی بــه تامیــن مرتیــال و تجهیــزات هــر آیتــم از لیســت مذکــور، 
ــی  ــالم آمادگ ــن اع ــی، ضم ــن آگه ــخ ای ــت روز از تاری ــدت هف ــرف م ــتی ظ ــف درخواس ــه ردی ــاره ب ــا اش ب
بصــورت مکتــوب، مــدارک و مســتندات مــورد نیــاز را الزامــا بــر اســاس پوشــه بنــدی ذیــل بــه آدرس

 ایمیل های    sjsco  92 @    gmail.comو  MegaVendor@Fooladtechnic.ir  ارسال منایند.
شرایط و مدارک مورد نیاز:

1. انطبــاق موضــوع فعالیــت رشکــت و اساســنامه با هر بخــش یا یا هر آیتم و تجهیــز انتخابی پیامنکارو تامین 
کننده در لیســت ارائه شــده )ارســال تصویر اســاس نامه و مدارک مرتبط(

2. دارا بــودن حداقــل ســه کار مشــابه از نظــر نــوع و ظرفیت طی پنج ســال گذشــته ترجیحا در زمینه احیــا )ارائه 
ــرارداد ها( تصویر ق

3. ارائه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی .
4. ارائه آخرین روزنامه رسمی صاحبان امضا.

5. ارائــه مــدارک و مســتنداتی کــه بیانگــر تــوان مالــی و فنــی بــرای اجــرای بنــد منتخــب در لیســت ارائــه شــده  
باشــد.   )از جملــه اظهارنامــه مالیاتــی 3 ســال اخیــرو مــدارک مرتبــط(

6. ارائه مدارک ومستندات دال بر تامین تجهیزات و مرتیال منتخب لیست ارائه شده .
7. لیست تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار در مالکیت مرتبط با موضوع فعالیت .

سایر شرایط:
1. محل کارخانه رشکت مجتمع جهان فوالد ســیرجان واقع در شهرســتان ســیرجان، کیلومرت 50 جاده ســیرجان-

شــیراز، کیلومرت 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشــد.
2. ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق رشح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد 

3. درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4. در صــورت ابهــام و یــا ســوال بــا ایمیــل اختصاصــی جهــت تامیــن کننــدگان از طــرف رشکــت فــوالد تکنیــک 
)پیامنــکار و کارگــزار خریــد( MegaVendor@Fooladtechnic.ir و یــا تلفــن 03136268001 الــی 4 داخلــی 2163 
آقــای گنجینــه  و یــا تلفــن 02186082946 آقــای  نــادری از طــرف کانی مس )مشــاور( و یا تلفــن 02186084633 

آقــای عســکر نــژاد )کارفرمــا( متــاس حاصل شــود.

آگهی فراخوان عمومی 
شناسایی و ارزیابی اولیه پیمانکاران و تامین کنندگان
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ــرورش مــرغ تخم گــذار شــرکت ســیمرغ  مرکــز شــماره ســه پ
شهرســتان بردســیر کرمــان بــا حضــور معــاون بهبــود تولیــدات 

ــرداری رســید. ــه بهره ب ــر جهادکشــاورزی ب ــی وزی دام
ــرکل  ــی و مدی ــدات دام ــود تولی ــاون بهب ــا، مع ــزارش ایرن ــه گ ب
طیــور وزارت جهــاد کشــاورزی، اســتاندار، رئیــس و معــاون بهبــود 
تولیــدات دامــی ســازمان جهاد کشــاورزی، رئیس نظام مهندســی 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی، مدیــرکل دامپزشــکی، رئیــس بانک 
کشــاورزی اســتان کرمان و مسئوالن شهرســتان بردسیر و مدیران 
شــرکت ســیمرغ در افتتــاح مرکــز شــماره ســه مــرغ تخــم گــذار 

شــرکت ســیمرغ بردســیر حضــور داشــتند.
طــرح پــرورش مــرغ تخــم گــذار شــرکت ســیمرغ بردســیر در 
مزرعــه ای بــه مســاحت ۱۰ هکتــار در روســتای بهرامجــرد بخش 
نــگار شهرســتان کرمــان قــرار دارد و میــزان ســرمایه گــذاری ایــن 
طــرح ۶۲ میلیــارد تومــان بــا ارزش فعلــی ۲۰۰ میلیــارد تومــان 

اســت.
ایــن واحــد پــرورش مــرغ تخــم گــذار بــا ظرفیــت رســمی و در 
حــال تولیــد ۴۸۰ هــزار قطعــه مــرغ تجارتــی و ۴۵۰ هــزار قطعــه 
ظرفیــت مــرغ تخــم گــذار تجارتــی بــرای ۱۵۰ نفــر بــه صــورت 
مســتقیم و ۳۰۰ نفر به صورت غیرمســتقیم اشــتغال ایجــاد کرده 

ست. ا
همچنیــن ایــن واحــد پــرورش مرغ تخــم گــذار با ظرفیــت تولید 
ــا  ــن ب ــزار ت ــاالنه ۱۰ ه ــن و س ــه ۸۰۰ ت ــن، ماهیان ــه ۲۶ ت روزان
سیســتم فول اتوماتیــک و دارای مدرنترین تجهیــزات روز فعالیت 

ــی کند. م
تاکنــون ۱۸ هــزار و ۵۰۰ تــن تخــم مرغ ســاالنه در اســتان کرمان 
) بــه جــز منطقــه جنــوب( تولیــد مــی شــده کــه اکنــون بــا راه 
انــدازی ایــن واحــد در بردســیر ایــن ظرفیــت بــه بیــش از ۲۸ هزار 

تــن مــی رســد.
تمام ظرفیت های کشاورزی کشور در کرمان وجود دارد 

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی در آییــن 
افتتاحیــه مرکــز شــماره ســه ســیمرغ شهرســتان بردســیر گفت: 
ــی دارد و بخشــی از ظرفیــت  اســتان کرمــان ظرفیت هــای خوب
هایــی کــه در کشــور وجــود دارد در ایــن اســتان موجــود اســت.

حســین دماونــدی نــژاد افــزود: بــزرگ مردانــی هســتند کــه در 
ــد  ــش می رون ــه پی ــه مرحل ــه ب ــای کشــور مرحل ــتای اعت راس
و موجــب یــاس دشــمنان بــا تامیــن نیــاز هموطنــان خــود مــی 
شــوند و دشــمنانی را کــه قصــد بــه زانــو درآوردن ملت بــا گرفتن 
امنیــت غذایــی را داشــتند شکســت دادنــد افــزود: اســتان کرمــان 
ظرفیت هــای خوبــی دارد و هرظرفیتــی کــه در کل کشــور وجــود 

دارد بخشــی از آن در ایــن اســتان موجــود اســت.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: 
اســتان کرمــان می تواند به کشــورهایی چــون چین و روســیه که 
عاقمنــد بــه جــذب و تولیدات کشــور ما هســتند صــادرات انجام 

دهــد و ایــن کشــورها ظرفیت هــای کشــور مــا 
را شــناخته و از مــا تقاضــای تولیداتمــان را دارند 
امــا مــا خــود از ایــن ظرفیت هــا غافل هســتیم.

ــرغ  ــه م ــماره س ــه ش ــرد: مزرع ــح ک وی تصری
ــه  ــرای عاق ــه ای ب مــادر تخــم گــذار کار نمون
ــرای  ــود ب ــد ب ــه ای خواه ــه پای ــدان و مزرع من
ســرمایه گذاران تــا ببیننــد و از آن بهــره بگیرند.

دماونــدی نــژاد اذعــان داشــت: اســتان کرمــان 
در بخــش تولیــد مــرغ هنــوز نتوانســته خوداتکا 
باشــد و وزارت جهــاد کشــاورزی آمادگــی الزم 
را بــرای همــکاری بــا ســرمایه گــذاران در ایــن 

خصــوص دارد.
وی افــزود: مدیــر شــرکت ســیمرغ یــک چهــره 
مانــدگار اســت و ضــرورت دارد قــدردان خدمات 
و زحمــات ایشــان و امثال وی در کشــور باشــیم.

کرمــان علیرغم ظرفیت هــا در تولیــدات غذایی 
دچــار عقــب افتادگی اســت

اســتاندار کرمــان نیــز گفــت: ایــن اســتان از نظر 
تولیــدات غذایــی علیرغــم پتانســیل های بــاال، 
ــاون  ــی دارد و رویکــرد مع عقــب افتادگــی های
بهبــود تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی 
کمــک می کنــد کــه ظرفیت هــا تکمیــل شــود.

علــی زینــی ونــد، نظــام بروکراتیــک غیرکارآمد 
کشــور را عامــل قفــل کشــور دانســت و گفــت 
هیچکــدام از موانــع دیگــر نظیــر تحریــم نمــی 

توانــد مشــکل آفریــن باشــد.

وی اظهــار داشــت: در اســتان کرمــان 
ظرفیت هــای زیــادی در راســتای تولیــدات 

دامــی و کشــاورزی وجــود دارد.
ایــن طــرح در مزرعــه ای بــه مســاحت ۱۰ 
هکتــار در روســتای بهرامجــرد بخــش نــگار 

شهرســتان کرمــان قــراردارد
ــرح ۶۲  ــن ط ــذاری ای ــرمایه گ ــزان س می
میلیــارد تومــان با ارزش فعلــی ۲۰۰ میلیارد 

تومــان مــی باشــد
ایــن واحــد تخمگــذار بــا ظرفیــت رســمی 
ــرغ  ــه م ــد ۴۸۰۰۰۰ قطع ــال تولی و در ح
تخمگــذار تجارتــی و ۴۵۰۰۰۰ قطعــه 
ظرفیــت مرغ تخمگــذار تجارتی بــرای ۱۵۰ 
نفــر بــه صــورت مســتقیم و ۳۰۰ نفــر بــه 
صــورت غیر مســتقیم اشــتغال ایجــاد کرده 

اســت
همچنیــن ایــن واحد تخمگــذار بــا ظرفیت 
ــن  ــه ۸۰۰ ت ــن، ماهیان ــه ۲۶ ت ــد روزان تولی
و ســاالنه ۱۰۰۰۰ تــن  بــا سیســتم  فــول 
اتوماتیــک و دارای مدرنتریــن تجهیــزات روز 

فعالیــت مــی کنــد.
ــون ۱۸۵۰۰  ــا کن ــت ت ــر اس ــه ذک  الزم ب
تــن تخــم مــرغ ســالیانه  در اســتان کرمان) 
بجــز منطقــه جنــوب( تولیــد می شــده که 
اکنــون ایــن ظرفیــت بــه بیــش از ۲۸۰۰۰ 

تــن مــی رســد

مرکز شماره سه پرورش مرغ تخم گذار شرکت سیمرغ 
شهرستان بردسیر  به  بهره برداری رسید 

حجــت االســام علی اکبــر کرمانــی امام جمعه بردســیر 
ــه  ــرض ب ــالروز کشــتار دانشــجویان معت روز ۱۶ آذر س
حضــور معــاون رئیــس جمهــور آمریــکا در ســال ۳۲ را 
گرامیداشــت و افــزود: مهمتریــن بعــد مبارزاتــی ملــت 
ایــران بــه خصــوص قشــر دانشــجو و روحانــی،  قبــل و 

بعــد از انقــاب مبــارزه بــا اســتعمار آمریــکا بــود.
وی افــزود: جنبــش دانشــجویی از اعتــراض بــه حضــور 
ــه جاسوســی و  ــا تســخیر الن نیکســون در ســال ۳۲ ت
از حضــور اثرگــذار در مدیریــت ۸ ســال دفــاع مقــدس 
تــا دانشــجویان شــهید مدافــع امنیــت، مدافــع حــرم و 
مدافــع ســامت، گــواه تاثیرگــذاری ایــن قشــر جــوان و 
فعــال در کشــور اســت کــه جــا دارد روز دانشــجو را بــه 

همــه دانشــجویان عزیــز تبریــک عــرض کنیــم.
ــان کــرد: دانشــجویان در  ــی بی حجــت االســام کرمان
جنبــش علمــی نیــز  که مــد نظــر و مــورد تاکیــد مقام 
معظــم رهبــری اســت موفــق بــوده انــد و امیدواریــم در 

ایــن خصــوص بیــش از پیــش همــت کننــد.
امــام جمعــه بردســیر بــه حکم انتصــاب حجت االســام 
موســی پــور بــه ریاســت شــورای هماهنگــی تبلیغــات 
ــی  ــورای هماهنگ ــت: ش ــرد وگف ــاره ک ــامی اش اس
تبلیعــات اســامی یکــی از نهادهــای قانونــی، فعــال و 
اثرگــذار اســت کــه بــا دو ویژگــی انقابــی گــری و آرمان 
گرایــی در راســتای تعظیــم شــعائر اســامی فعالیت می 

. کند
ــی  ــردم را در تمام ــه م ــپردن کار ب ــت و س وی مدیری
مراســم هــای ملــی و مذهبــی و همچنیــن فعــال کردن 
ــری  ــه کارگی ــی و ب ــای مردم ــا و نهاده ــاجد، تکای مس
ابتــکارات جدیــد و اســتفاده از جوانــان انقابــی و خاق، 
طــراوت بخشــیدن بــه مراســمات و کــم کــردن زوائــد و 
فرســودگی هــا را از جملــه توصیــه هــای مقــام معظــم 
ــامی  ــات اس ــی تبلیع ــورای هماهنگ ــه ش ــری ب رهب

برشــمرد.
امــام جمعــه بردســیر ضمــن اشــاره بــه مذاکــرات ویــن 
تصریــح کــرد: دولــت ســیزدهم برجــام را اولویــت اول 
نمــی دانــد بلکــه اولویتــش اقتصــاد مقاومتی با نــگاه به 
توانمنــدی هــای داخلــی اســت و در نــگاه بیــرون نیــز 
تعامــل و رابطــه بــا کشــورهای همســایه و شــرق اســت.
وی اظهــار کــرد علــی رغــم عملیــات روانــی کــه مذاکره 
ــا ایــن مذاکــرات را  ــد ت کننــدگان در پیــش گرفتــه ان
فقــط مذاکــرات هســته ای معرفــی کننــد و بــرای خود 
یــک ســکوی پرتــاب قــرار دهنــد، مذاکــره کننــدگان ما 
ایــن مذاکــرات را بــرای رفــع کامــل تحریــم هــا ادامــه 

مــی دهنــد و مذاکــرات هســته ای نمــی داننــد.
ــرات  ــرد: در مذاک ــد ک ــیر تاکی ــه بردس ــب جمع خطی
ــه  ویــن اشــتباهات گذشــته و دلبســتن و امیــدواری ب
ایــن مذاکــرات و اعتمــاد بــه طــرف مقابــل نبایــد تکــرار 
شــود و ایــران تســلیم تهدیــد و تحریــم نمــی شــود زیرا 
محکــم ایســتادن ســبب تضعیــف دشــمن مــی شــود.
حجــت االســام کرمانــی گفــت: دشــمن مــی خواســت 
ــان در بحــث آب،  ــردم اصفه ــه حــق م از اعتراضــات ب
سوءاســتفاده کننــد کــه ایــن فتنــه بــا بصیــرت مــردم و 

حضــور بــه موقــع صداوســیما خنثــی شــد.
وی ضمــن اشــاره بــه بحــران آب یــا بــه تعبیــر دیگــر 
ــه  ــق ب ــر مناط ــود آب در اکث ــت: کمب ــگ آب گف جن
خصــوص برخــی از روســتاهای شهرســتان کــه بــا تانکر 
ــان راه  ــود دارد و کارشناس ــوند وج ــی ش ــانی م آب رس
بــرون رفــت از ایــن مشــکل را آبخیــزداری  مــی داننــد 
کــه همــان مدیریــت عملیــات کشــاورزی، دامپــروری، 
سدســازی و شهرســازی متناســب بــا عوامــل طبیعــی 
اســت کــه امیدواریــم بــا مدیریت صحیــح و نزول بــاران، 

ایــن بحــران نیــز حــل شــود.
وی درپایــان ۱۲ تــا ۱۹ اذر هفتــه مکتــب انقــاب 
اســامی را گرامیداشــت و گفــت: مــا بایــد بــر اســاس 
مکتــب انقــاب اســامی کــه برگرفتــه از مکتب اســام 

اســت حرکــت و عمــل کنیــم.

اولویت دولت ، اقتصاد مقاومتی 
با نگاه به توانمندی های داخلی 

است و تعامل و رابطه با کشورهای 
همسایه و شرق است

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر بــه 
گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه 
ــواده  ــامت وخان ــی ، س ــی، فرهنگ ــروه اجتماع کارگ
بــه ریاســت مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار بردســیر 
و بــا حضــور اعضــا بــا موضــوع شناســایی بســترهای 
بروزآســیبهای اجتماعــی، نیــم رخ وضعیــت موجــودو 
اقدامــات انجــام شــده تاکنــون ، شناســایی چالشــها، 
موانــع وارائــه راهکارهــا درســالن اجتماعــات  فرمانداری 

تشــکیل شــد
ــدار ضمــن عــرض خیــر  مهنــدس میرصادقــی فرمان
مقــدم بــه مدعویــن مطالبــی را در خصــوص اولویتهای 
پنجگانــه در مهارآســیبهای اجتماعــی از دیــدگاه مقام 
معظــم رهبــری )مدظلــه( ارائه  و خاطر نشــان ســاخت 
ــی هســتند کــه  کــه آســیبهای اجتماعــی موضوعات
زیرســاختهای یــک جامعــه را هــدف قــرار مــی دهنــد 
و چنانچــه بــه موقــع شناســایی یا پیشــگیری نشــوند 
ــد،  ــزل کنن ــه را متزل ــک جامع ــان ی ــد بنی مــی توانن
وی گفــت  حــل معضــات اجتماعــی در مرحلــه اول 
مســتلزم همراهــی ، مشــارکت و همدلــی کلیــه مردم 
یــک جامعــه اســت وکتمــان وپوشــیده نگــه داشــتن 
آســیبها فقــط منجر بــه ریشــه دار شــدن آنهــا خواهد 
شــد و بــا توجــه بــه اینکــه ریشــه  بســیاری از آســیبها  
و انحرافــات اجتماعــی بــه خانــواده هــا برمــی گــردد بر 
نقــش اساســی آمــوزش وپــرورش ، روحانیــون ، ارشــاد 

اســامی تأکیــد نمــود .
ــری را چــون دور شــدن  ــل دیگ ــه عوام فرمانداردرادام
از معنویــت و فرهنــگ اســامی ، فقــر اقتصــادی، فقــر 
فرهنگــی ، تهاجــم فرهنگی و... را زمینه ســاز بســیاری 
از انحرافاتــی کــه امــروز گریبــان گیــر جامعــه شــده 

اســت برشــمرد.
ســپس هریــک از ادارات بــه طــرح اقدامات انجام شــده 
، برنامــه ها، بیــان دیدگاههــا ی خود پیرامــون مباحث 

مختلف پرداختند .
ــا و ادارات  ــی نهاده ــد تمام ــان ش ــه بی ــن جلس درای
تــاش کننــد تــا فرهنــگ ســازی شــود که آســیبهای 
ــه  ــا طبق ــک قشــر ی ــه ی ــوط ب ــاٌ مرب اجتماعــی صرف
ــال آن  ــه در قب ــه نیســت و کل جامع خــاص از جامع
ــد  ــوده وحــل معضــات اجتماعــی نیازمن مســئول ب
ــی و مشــارکت همــه اقشــار مــردم  همراهــی ، همدل
اســت و همگان بایســتی احســاس مســئولیت کنندواز 
ــت  ــی در جه ــای مردم ــا و نهاده ــت ســمن ه ظرفی
کاهــش آســیبهای اجتماعــی اســتفاده گــردد ومقــرر 
گردیــد بهزیســتی با همــکاری فنی وحرفه ای نســبت 
بــه برگــزاری کاســهای مهــارت آمــوزی بــه منظــور 
آمــوزش مددجویــان بهزیســتی و ایجــاد  اشــتغال بــا 
حمایــت  بنیــاد برکــت و بانک رســالت  اقــدام نمایند.و 
ــه جمــع آوری وســاماندهی  شــهرداری هــا نســبت ب
ــتی،  ــکاری بهزیس ــا هم ــودکان کار ب ــان وک متکدی
اورژانــس اجتماعــی و نیــروی انتظامــی اقــدام نماینــد.
ــامی و  ــگ اس ــج فرهن ــت تروی ــن در جه همچنی
فرهنــگ حجــاب وعفــاف ســازمان تبلیغــات اســامی 
، حــوزه هــای علمیــه ، ســتادامر بــه معــروف ونهــی از 

منکــر برنامــه ریــزی و اقــدام نماینــد.

بر نقش اساسی آموزش 
وپرورش ، روحانیون ، ارشاد 
اسالمی در کاهش آسیبهای 

اجتماعی تأکید نمود

بــا حضــور معــاون  بهبــود تولیــدات 
دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی از 
ــرح  ــداث ط ــال اح ــه درح مجموع
پــرورش گوســفند داشــتی پرتولید 
نــژاد رومن شــرکت کشــت وصنعت  
ــه  ــته ب ــخ وابس ــدگار راس ــق مان اف
ــد  ــن بازدی ــه باغی ــات منطق موقوف

شــد.
بنــا بــه اعــام روابــط عمومــی 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
کرمــان، بــا حضــور معــاون  بهبــود 
جهــاد  وزارت  دامــی  تولیــدات 
کشــاورزی،  مدیــر کل طیــور وزارت 
جهــاد کشــاورزی، معــاون امــور 
اقتصــادی اســتاندار، رئیس ســازمان 
ــان،  ــتان کرم ــاد کشــاورزی اس جه
رئیــس نظــام مهندســی کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی اســتان،  مدیرکل 
دامپزشــکی، مدیرکل اوقــاف، معاون 
ــر  ــازمان، مدی ــدات س ــود تولی بهب

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

بازدید معاون  بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ازطرح 
پرورش گوسفند داشتی پرتولید نژاد رومن 

دام،سرپرســت مدیر طیور ســازمان 
ــاد  ــر جه ــاورزی، مدی ــاد کش جه
ــان از  ــتان کرم ــاورزی شهرس کش
مجموعــه درحــال احــداث طــرح 
پرورش گوســفند داشــتی پرتولید 
نــژاد رومــن شــرکت کشــت 
ــخ  ــدگار راس ــق مان ــت  اف وصنع
ــه  ــات  منطق ــه موقوف ــته ب وابس

ــد بعمــل آمــد. باغیــن بازدی
 ایــن طــرح در زمینــی بمســاحت 
۱۲ هکتــار و زیربنایــی حــدود ۷۰ 
ــداث  ــال اح ــع در ح ــزار مترمرب ه
مــی باشــد و ظرفیــت ایــن طــرح 
و ۵۶۰۰  گلــه  کل  ۱۱۲۰۰راس 
راس دام مولدمــی باشــد و در حــال 
حاضــر حــدود ۱۰۰۰راس دام مولد 

در حــال نگهــداری میباشــد.
تــا کنــون طرح پــرورش گوســفند 
ــن ۲۰  ــژاد روم ــد ن داشــتی پرتولی
درصــد پیشــرفت فیزیکی داشــته 

و اعتبــار حــدود  ۲۳میلیارد تومــان  از 
محــل منابــع داخلی موقوفــات هزینه 
شــده اســت. در حــال حاضر دو ســوله 
ــع احــداث  بمســاحت ۱۴۴۰ مترمرب
ــت  ــغول فعالی ــر مش ــده و ۲۰ نف ش
هســتند و پیــش بینــی مــی شــودبا 
اتمــام طــرح زمینــه اشــتغال۶۰ نفــر  

بصــورت مســتقیم ایجــاد شــود
نــژاد گوســفند رومــن از ترکیــب نــژاد 
رومانــف و بریچــون دوچر در موسســه 
ملــی تحقیقــات دامــی و کشــاورزی 
ــژاد  فرانســه حاصــل شــده اســت و ن
ــژاد را  ــن دو ن ــات ای ــن خصوصی روم
ترکیــب مــی کنــد. چندقلوزایــی این 
نــژاد بــاال بــا میانگیــن مابیــن ۲ الــی 
۳/۲ مــورد در هــر فصــل مــی باشــد 
و کیفیــت هــای مــادری این حیــوان، 
ــی هــای شــیرخوری  ــه توانای از جمل
خــوب، بــره آوری آســان و قبــول 
ــرورش آن  ــدی پ ــه فرزن ــردن آن ب ک

فرماندار بردسیر درجلسه کارگروه اجتامعی، فرهنگی :

تزریق بیش از 3 میلیون 
و 700 هزار ُدز واکسن 
کرونا در استان کرمان

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: واکســن 
تزریــق شــده نوبــت اول در اســتان ۲ میلیــون و ۸۶ و ۳۱۰ ُدز 
و واکســن تزریــق شــده نوبــت دوم نیــز یــک میلیــون و ۶۸۳ 

نفــر و ۵۷۷ نفــر اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ، ســعید صحبتی در تشــریح 
ــت  ــوارد مثب ــت م ــان از وضعی ــتان کرم ــار اس ــن آم آخری
بســتری و مــرگ و میــر ناشــی از بیمــاری کوویــد ۱۹ مــوارد 
بســتری قطعــی کرونــا در اســتان را ۲۰۲ مــورد اعــام کــرد 
و اظهــار داشــت: تعــداد کل مــوارد بســتری مثبــت کرونــا در 

اســتان کرمــان ۴۳ هــزار و ۴۲۶ مــورد بــوده اســت.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان مــوارد جدیــد 
بســتری در ۲۴ ســاعت گذشــته را ۵۰ مــورد اعــام و اظهــار 
کــرد: تعــداد فوتی هــای قطعــی بــه علــت ابتــا بــه کرونــا در 
۲۴ ســاعت گذشــته ۳ نفر بوده اســت و مجموع جانباختگان 

ناشــی از کرونــا بــه ۵ هــزار و ۷۰ نفــر رســیده اســت.
صحبتــی در خصوص میزان واکســن تزریق شــده در اســتان 
کرمــان خاطرنشــان کــرد: واکســن تزریق شــده نوبــت اول در 
ــق شــده  ــون و ۸۶ و ۳۱۰ ُدز و واکســن تزری اســتان ۲ میلی
نوبــت دوم نیــز یــک میلیــون و ۶۸۳ نفــر و ۵۷۷ نفــر اســت.

با حضور معاون بهبود تولیدات دامی و مدیرکل طیور وزارت جهاد کشاورزی: 

ــژاد  را آســان مــی ســازد و ایــن ن
ــرای  ظرفیــت طبیعــی خوبــی ب
بــره آوری در خــارج از فصــل دارد 
ــی دهــد در طــول  ــه اجــازه م ک
ســال بــدون اســتفاده از مداخات 

ــل کنند. ــی تولیدمث هورمون
غیــر از مراقبــت بــا مدیریــت 
تغذیــه در اواخــر بــارداری تــا اوایل 
شــیرخواری، پــرورش رومــن بــه 

ــدارد. ــاز ن ملزومــات خاصــی نی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسیر:مشاوران نقطه اتکاء آموزش و پرورش در مدارس هستند
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش 
و پــرورش شهرســتان بردســیر، جــواد 
ادیبــی نیــا مدیــر آمــوزش و پــرورش 
ــر  ــن تقدی ــیر ضم ــتان بردس شهرس
ــاوران  ــای مش ــت ه ــکر از فعالی و تش
ــی گذشــته، گفــت:  در ســال تحصیل
ــیوع  ــر ش ــاوه ب ــه ع ــرایطی ک در ش
ــوزش   ــوه ی آم ــا، نح ــاری کرون بیم
دانــش آمــوزان نیــز یکــی از دغدغــه 
هــای مهــم خانــواده هــا به شــمار می 
رود، نقــش و اهمیــت وجــود مشــاور 
در مدرســه بــه خوبــی احســاس مــی 

شــود .
وی افــزود: نیــاز انســان بــه راهنمایــی 
ــم  ــران در تصمی ــا دیگ ــورت ب و مش
ــری راه  ــه کارگی ــاب و ب ــری، انتخ گی
ــر  ــی ب ــب در زندگ ــای مناس ــل ه ح
ــا  ــت. خصوص ــیده نیس ــی پوش کس

در ســنینی کــه فــرد ناچــار بــه انجــام 
انتخابهای مهمی اســت. مسلما چنین 
مشــاوره ها و راهنمایــی هایــی کمــک 
ــات درســت  شــایان توجهــی در اقدام
و مناســب او خواهــد داشــت و از خطــا 
ــی  ــات انتخاب ــا و تصمیم ــن راه ه رفت

ــرد. ــری خواهــد ک جلوگی
جــواد ادیبــی نیــا در خصــوص نقــش 
مشــاوران مــدارس اظهــار داشــت: 
مشــاوران بــه عنوان حلقه واســط ســه 
رکــن آمــوزش و پــرورش یعنــی اولیــا، 
دانــش آمــوزان و معلمــان نقش مهمی 
را در تعامــل، تفهیــم اهــداف و زمینــه 
ســازی بــرای ارتقــاء کیفیت آموزشــی 
ــرا  ــد، چ ــده دارن ــر عه ــی ب و پرورش
کــه مشــاورین نقطــه اتــکاء آمــوزش و 

پــرورش در مــدارس هســتند.
ــتن  ــرد: داش ــوان ک ــه عن وی در ادام

هــدف، برنامــه ریــزی دقیــق، جلوگیــری 
از روزمرگــی در مــدارس، جلوگیــری از 
ــری  ــره گی ــج فرهنــگ ســکوت، به تروی
ــر  ــد ب ــدم تاکی ــئله، ع ــل مس از روش ح
محفوظــات و توجــه بیشــتر بــه کاربردی 
ــه  ــه شــده از جمل ــوم آموخت ــودن عل نم
ــاوران در  ــت دار مش ــای اولوی ــت ه فعالی

ــت. ــدارس اس م
مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
بردســیربا اشــاره بــه ویژگــی هــای 
مشــاوران بیــان داشــت: داشــتن جهــان 
ــور،  ــب ام ــودن در اغل ــع ب ــی، مرج بین
ــودن از لحــاظ عاطفــی، کســب  پختــه ب
مقبولیــت و مشــروعیت بــا هــم، داشــتن 
صبــر و حوصلــه، داشــتن ارتبــاط و تعامل 
دو ســویه بــا اطرافیــان و راز داری از جملــه 
ویژگــی هــای برجســته مشــاوران اســت.

وی همچنیــن حمایــت، هدایــت، برنامــه 

ــش و  ــات پرس ــزاری جلس ــزی، برگ ری
پاســخ و تصحیــح دیــدگاه هــای دانــش 
آمــوزان را از جملــه وظایــف مهــم 

ــت. ــدارس دانس ــاوران م مش
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سیمای مهدویت در قرآن

 سوره جن، آیه ۲۴
» حتی اذا راوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف 

ناصرا واقل عددا«.
)سنگ اندازی وکارشکنی کفار همچنان ادامه می یابد( تا 
زمانی که آنچه را به آنها وعده داده شده ببینند آنگاه می 
دانند چه یاورشان ضعیفتر وجمعیتش کمتر است. در اینکه 
منظور از جمله ی )ما یوعدون( عذاب دنیا یا آخرت، یا هر 
دو باشد تفسیرهای متعددی وارد شده است. ولی مناسب 
این است که معنای آن عام وگسترده باشد بخصوص اینکه 
فزونی وکمی عدد وضعف وقدرت ناصر ویاور، بیشتر مربوط 
به دنیاست. ولذا جمعی از مفسرین آن را به مسأله جنگ 
بدر که در آن قوت وقدرت مسلمانان آشکار گشت تفسیر 
کرده اند، ودر روایات متعددی به ظهور مهدی موعود )علیه 
السالم( تفسیر شده است لحن آیه بخوبی نشان می دهد 
که دشمنان اسالم پیوسته قدرت وکثرت نفرات خود را به 
رخ آنها می کشیدند وآنها را ضعیف وناتوان می شمردند 
قرآن بدین وسیله به مومنان دلداری ونوید می دهد که 
سرانجام روز پیروزی آنها وشکست وناتوانی دشمنان فرا 
خواهد رسید. بدین جهت در روایات متعددی این آیه 
شریفه به قیام وظهور مهدی )علیه السالم( تفسیر شده 
است. بنابراین اگر آیه را به معنای گسترده ووسیعش تفسیر 

کنیم همه این موارد را شامل می شود.
توجه خوانندگان گرامی را به روایتی در توضیح وتفسیر این 
آیه شریفه معطوف می نمایم. عن ابی الحسن الماضی )علیه 
السالم( قال: قلت )اذا راوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف 
ناصرا واقل عددا( یعنی بذلک القائم )علیه السالم( وانصاره. 
محمد بن فضیل می گوید: عرضه داشتم )آنگاه که عذاب 
موعود خود را به چشم ببینند. خواهند دانست که کدامیک 
)شما یا ایشان( یارانشان ضعیف تر وافرادشان کمتر است( 
امام موسی کاظم فرمود: منظور از آن حضرت قائم )علیه 

السالم( ویاران او می باشد.
سوره معارج، آیه ۴۴

»خاشعة ابصارهم، ترهقهم ذلة، ذلک الیوم الذی 
کانوا یوعدون«.

در حالی که چشمهای آنها از شدت وحشت به زیر افتاده، 
وپرده ای از ذلت وخواری آنها را پوشانده است )وبه آنها گفته 
می شود( این همان روزیست که به شما وعده داده می شد. 
این آیه آخرین آیه ی از سوره ی معارج است. که در آیات 
آخرین این سوره سخن از تهدید وانذار کافران سرسخت 
ولجوج وبیان روز موعود است ودر معرفی آن روز موعود 
ونشانه های این روز وحشتناک چنین می فرماید: روزی که 
از قبرها به سرعت خارج می شوند وچنان تند حرکت می 

کنند که گویی به سوی بتهایشان می دوند.
وسپس به ویژگیهای دیگری از روز موعود پرداخته ومی 
فرماید: این در حالی است که چشمهای آنها از شدت 
وحشت به زیر افتاده وخاضعانه نگاه می کنند وپرده ای 
از ذلت وخواری تمام وجود آنها را در برگرفته. واین همان 
روزیست که به آنها وعده داده می شد. وآن را به باد مسخره 
می گرفتند. عن ابی جعفر )علیه السالم( فی قوله )عزَّ 
(: خاشعة ابصارهم، ترهقهم ذلة. ذلک الیوم الذی کانوا  وجلَّ
یوعدون. قال: یعنی یوم خروج القائم )علیه السالم(. امام باقر 
)علیه السالم( در تفسیر این آیه شریفه می فرماید. منظور 
از روز موعود. روز خروج وظهور حضرت قائم )علیه السالم( 

است.
 سوره معارج، آیه ۲۶

»والذین یصدقون بیوم الدین«.
وآنها که به روز جزا ایمان دارند. در قسمتی از سوره ی 
معارج اوصاف انسانهای شایسته مطرح شده است. در 
مقابل اوصاف افراد بی ایمان تا معلوم شود چرا گروهی اهل 
عذابند وگروهی اهل نجات. وسومین ویژگی افراد مومن 
وشایسته را چنین بیان می دارد که کسانی هستند که به 
روز جزا ایمان دارند. عن ابی جعفر )علیه السالم( فی قوله 
(. )والذین یصدقون بیوم الدین( قال: بخروج القائم  )عزَّ وجلَّ

)علیه السالم(.
امام باقر )علیه السالم( درباره این آیه می فرماید: منظور از 

روز جزا. ظهور وخروج حضرت قائم )علیه السالم( است.

ادامه آیه 188 سوره آل عمران:
3- آیا منظور آیه شریفه منافقین صدر اسالم است؟

ضمنا تصور نشود، که آیه فوق مخصوص منافقانی است که 
در صدر اسالم بوده اند و یا مانند آنها بلکه، همه افرادی که، 
در عصر و زمان ما در شرایط مختلف اجتماعی قرار دارند و از 
اعمال زشت خود شادند و یا مردم را تحریک می کنند که آنها 
را با قلم یا سخن، در برابر اعمالی که انجام نداده اند تقدیر کنند 

همگی مشمول این آیه اند.
4- مردم به چند دسته تقسیم می شوند؟

اصوال مردم سه دسته اند: 1- گروهی که کار می کنند و 
مایلند که جز خدا کسی نفهمد. 2- گروهی که کار می کنند 
به انگیزه اینکه مردم بدانند و ستایش کنند. 3-گروهی که 
کار نکرده انتظار ستایش مردم را دارند که در آیه فوق مطرح 

شده است. 
5- منظور از واژه  »التحسبن« چیست؟

قرآن هر گونه فکر و خیال بی اساس و غیر منطقی و تحلیل و 
تفسیر های نابجا را نسبت به هر کسی و در هر مورد محکوم 
می کند. )آیاتی که در آنها  »التحسبن«،  »الیحسبن«،  

»افحسبتم« آمده نشانه همین معناست.(
6- براساس آیه شریفه خطر چه چیزی بیشتر است؟

آنچه از همه خطرش بیشتر است، توقع  »حمد « است، نه 
توقع  »شکر و مدح «، زیرا در حمد نوعی ستایش آمیخته با 
پرستش نهفته است. لذا نفرموده است : »یحبون ان یمدحوا« 

بلکه فرمود : »یحبون ان یحمدوا«.
آیه 189 سوره آل عمران :

و فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند بر هر 
چیزی تواناست.

1- آیه شریفه چگونه بشارتی برای مؤمنان و چگونه تهدیدی 
برای کافران است؟

این آیه بشارتی برای مؤمنان و تهدیدی برای کافران است. یعنی 
دلیلی ندارد که مؤمنان برای پیشرفت خود از راه های انحرافی 
وارد شوند و به کاری که انجام نداده اند تشویق گردند. آنها می 
توانند در پرتو قدرت خداوند آسمان و زمین، با استفاده از طرق 
مشروع و صحیح به پیشروی خود ادامه دهند. همچنین افراد 
بدکار و منافق که می خواهند با استفاده از این طرق انحرافی 
به جایی برسند، تصور نکنند که از مجازات پروردگاری که بر 

تمام هستی حکومت می کند، نجات خواهند یافت.
2-چرا در حاکمیت الهی اول به آسمان ها اشاره شده است؟

در قرآن هر جا سخن از حاکمیت الهی است، حکومت آسمان 
ها را قبل از زمین مطرح می کند، این به خاطر وسعت و 

عظمت آسمان هاست.
3- حکومت خداوند چگونه حکومتی است؟

حکومت خداوند، حکومتی حقیقی است نه اعتباری. )در 
ایجاد می فرماید : »کن فیکون« و برای محو نیز می فرماید 
: »یذهبکم و یات بخلق جدید«حکومت خداوند دائمی و 
همیشگی است. ولی حکومت های غیر الهی چند صباحی 
بیش نیستند.  »تلک االیام نداولها بین الناس«این نوع حکومت 

در انحصار خداوند است.  »وهلل ملک السموات و االرض«
آیه 190 سوره آل عمران :

مسلما در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن 
شب و روز برای خردمندان نشانه هایی )قانع کننده( است.

1- چرا برخی از آیات قرآن از یک درخشندگی خاص 
برخورد دارند؟

تمام آیات قرآن دارای اهمیت است، زیرا همگی کالم خداست 
و برای تربیت و نجات بشریت نازل شده است، ولی در میان 
آنها بعضی درخشندگی خاصی دارند. از جمله پنج آیه فوق از 
فرازهای تکان دهنده قرآن است، که مجموعه ای از معارف 
دینی آمیخته با لحن لطیف مناجات و نیایش در شکل یک 

نغمه آسمانی می باشد.
2 - حال و هوای پیامبر )ص( در برخورد با این آیات 

شریفه چگونه بود؟
 »عطاء بن ابی ریاح« می گوید روزی نزد عایشه رفتم و از او 
پرسیدم : »شگفت انگیزترین چیزی که در عمرت از پیامبر 
اسالم )ص( دیدی چه بود؟« او گفت: کارهای پیامبر همه 
اش شگفت انگیز بود. ولی از همه عجیب تر این که شبی از 
شب ها پیامبر در منزل من بود و به استراحت می پرداخت. 
هنوز آرام نگرفته بود که از جا برخاست و لباس پوشید و وضو 
گرفت و به نماز ایستاد. آنقدر در حال نماز و در جذبه خاص 
الهی اشک ریخت، که جلو لباسش از اشک چشمش خیس 
شد. سپس سر به سجده نهاد و چندان گریست که زمین از 
اشک چشمش خیس شد و همچنان تا طلوع صبح منقلب و 
گریان بود. هنگامی که  »بالل« او را به نماز صبح خواند، پیامبر 
را گریان دید. عرض کرد: »چرا چنین گریاند؟ شما که مشمول 
لطف خدا هستید؟« فرمود : »افال اکون اهلل عبدا شکورا، آیا 
نباید بنده شکر گذار خدا باشم؟ خداوند در شبی که گذشت، 
آیات تکان دهنده ای بر من نازل کرده است« سپس شروع به 
خواندن پنج آیه فوق )آیات 185 تا 190 آل عمران( کرد. و در 
پایان فرمود : »ویل لمن قریها و لم یتفکر فیها، وای به حال آن 

کس که آنها را بخواند و در آنها اندیشه نکند.«
در روایتی از علی )ع( نقل شده که هرگاه پیامبر خدا برای نماز 
شب بیدار می شد، نخست مسواک می کرد و سپس نظری به 

آسمان می افکند و این آیات را زمزمه می نمود.
3-روشن ترین راه خداشناسی چیست؟

آیات قرآن تنها برای خواندن نیست، بلکه برای فهم و درک 
مردم نازل شده و تالوت و خواندن آیات مقدمه ای برای 
اندیشیدن و روشن ترین راه خداشناسی است. لذا در آیه فوق 
نخست اشاره به عظمت آفرینش آسمان و زمین کرده و می 
گوید در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز 

نشانه های روشنی برای صاحبان خرد و اندیشمندان است.
4- چرا در آیه شریفه مردم به اندیشه در آفرینش 
دعوت شده اند؟به این ترتیب مردم را به اندیشه در آفرینش 
پروردگار جلب و جذب می کند، تا هر کس به اندازه پیمانه 
استعداد و تفکرش از این اقیانوس بی کران، سهمی ببرد و 
از سرچشمه اسرار آفرینش سیراب گردد. به راستی، جهان 
آفرینش، نقش های بدیع و طرح های زیبا و دل انگیز آن و 
نظامات خیره کننده ای بر آنها حکومت می کند، کتاب فوق 
العاده بزرگی است که هر حرف و کلمه آن دلیل بسیار روشن، 

بر وجود و یکتایی آفریدگار جهان است.
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ــری  ــه اول...باق ــه صفح ادام
گفــت: از آنجایــی کــه طــرف مقابــل 
برای ارائه پاســخ مســتند و مســتدل 
نیازمنــد  پیشــنهادها  ایــن  بــه 
مشــورت بــا پایتخت هایشــان بودنــد 
ــا  ــه گفت وگوه ــد ک پیشــنهاد کردن
ــا  ــود ت ــف ش ــد روز متوق ــرای چن ب
آن هــا پــس از رفتــن بــه پایتخت هــا 
و دریافــت دســتورالعمل ها بــرای 
ارائــه پاســخ مســتند و مســتدل بــه 
ــالمی  ــوری اس ــنهادهای جمه پیش

ــد. ــن برگردن ــه وی ــران مجــددا ب ای
وی خاطــر نشــان کــرد: مــا بارهــا و 
ــی در جلســه آخــر کمیســیون  حت
مشــترک تصریــح کردیــم کــه 
ــم  ــران و تی ــالمی ای ــوری اس جمه
مذاکراتــی مــا آمادگــی دارد کــه 
گفت وگوهــا را در همیــن زمــان 
ــال  ــر ح ــه ه ــی ب ــد. ول ــه ده ادام
ــخ  ــتند پاس ــا می خواس ــون آن ه چ
جمهــوری اســالمی ایــران را بدهنــد 
ایــن درخواســت را مطــرح کردنــد و 
مــا موافقــت کردیــم کــه آن هــا بــه 

ــرای  ــا ب ــد ت ــان برون پایتخت هایش
هفتــه پیشــرو پاســخ ها را آمــاده 
ــرف  ــه ط ــخ ها ب ــه پاس ــد و ارائ کنن
ایرانــی مبنایــی بــرای مذاکــره بیــن 

ــرد. ــرار بگی ــرف ق دو ط
ــه چــه  ــن ســووال ک او در پاســخ ای
متــون  مفــاد  دربــاره  را  پیامــی 
ــرده  ــت ک ــران دریاف ــنهادی ای پیش
اســت گفــت: اینکــه طرف هــای 
اروپایــی خیلــی نســبت بــه برخــی 
از پیشــنهادهای ما رضایت نداشــتند 
درســت اســت، امــا ایــن پیشــنهادها 
بــر اســاس مبانــی مشــترک بیــن دو 
ــا  ــذا آن ه ــده و ل ــن ش ــرف تدوی ط
ــن  ــه ای ــه اینک ــبت ب ــی نس اعتراض
پیشــنهادها نامربوط اســت نداشتند؛ 
ــا  ــا دیدگاه هــای م ــد ب ــا می گفتن ام

ــدارد. ــاق ن انطب
باقــری اضافــه کــرد: بــه آن هــا گفتم 
ایــن طبیعــی اســت و مــا قــرار 
نیســت در گفت وگوهــا و مذاکــرات، 
مطالــب و پیشــنهادهایی را ارائــه 
ــا دیدگاه هــای  کنیــم کــه مطابــق ب

شــما باشــد. مــا مطالبــی را مطــرح 
دیدگاه هــا،  بــا  کــه  می کنیــم 
منافــع و سیاســت های خودمــان 
ــم  ــه مه ــا نکت ــد. ام ــازگار باش س
ــنهادها  ــن پیش ــه ای ــت ک ــن اس ای
ــده  ــم ش ــی تنظی ــاس مبان ــر اس ب
کــه مــورد قبــول طــرف مقابــل هم 

ــت. هس
وی افــزود کــه همــه روی ایــن 
مســاله اذعــان داشــتند و هیــچ 
طــرف اروپایــی ادعــا نمی کــرد 
ــای  ــران مبن ــنهادهای ای ــه پیش ک

حقوقــی و قانونــی نــدارد.
بــه ســووالی  پاســخ  باقــری در 
ــه پیش نویــس  ــاره احتمــال ارائ درب
از طــرف مقابــل هــم گفــت: شــرط 
ارائــه پیش نویــس بایــد مبتنــی بــر 
ــی مشــترک دو طــرف باشــد.  مبان
ــی مشــترک  ــر مبان ــی ب ــر مبتن اگ
ــرای  ــنهاد ب ــد پیش ــرف نباش دو ط
یابــی  دســت  جهــت  مذاکــره 
ــرای  ــه ب ــت، بلک ــق نیس ــه تواف ب
گفت وگویــی اســت کــه معلــوم 

طرف مقابل پاسخ مستدل و منطقی به متون پیشنهادی ایران ارائه دهد

ــد. ــه  ای می رس ــه نتیج ــه چ ــت ب نیس
ــه  ــه گفت ــران ب ــم پیشــنهاد ای ــه مه نکت
ــت  ــن اس ــورمان ای ــات کش ــن دیپلم ای
کــه مبتنــی بــر مبانــی مشــترک اســت و 
نشــان دهنــده ایــن اســت کــه مــا بــا این 
پیشــنهادها ضمــن ارائــه نظــر خودمــان و 
اینکــه قبــول داریــم با نظــر طــرف مقابل 
ــم  ــی نشــان می دهی ــق نیســت ول منطب
ــق اراده  ــه تواف ــی ب ــرای دســت یاب کــه ب

جــدی داریــم.

فرمانــده ســپاه اســتان کرمــان گفــت: 
مکتــب شــهید ســلیمانی بایــد 
ــده حــاج قاســم ها باشــد و  تولیدکنن
کشــور در گام دوم انقــالب اســالمی به 

ــاز دارد. ــم ها نی ــاج قاس ح
ــنیم از  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــی  ــین معروف ــردار حس ــان، س کرم
ــران  ــش مدی ــن همای در چهاردهمی
برگزیــده  و  محــوری  هیئت هــای 
کشــور بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
شهید ســپهبد قاسم ســلیمانی اظهار 
ــورا و  ــگ عاش ــج فرهن ــت: تروی داش
ــت و  ــت آور اس ــت )ع( مصونی اهل بی
مکتــب حاج قاســم مکتــب عاشــورا و 

ــت. ــالمی اس ــالب اس ــن انق امامی
وی بــا بیــان اینکــه ایــن ســوال وجــود 
دارد کــه چــرا رهبــر معظــم انقــالب 
حــاج قاســم را مکتــب و مدرســه 
ــه  ــد و چگون ــی کردن ــوز معرف علم آم
بایــد مکتــب حــاج قاســم را بــه نســل 
انقــالب منتقــل کــرد افــزود: مکتــب 
شــهید ســلیمانی بایــد تولیدکننــده 
حــاج قاســم ها باشــد و گام دوم انقالب 
اســالمی بــه حــاج قاســم ها نیــاز دارد.

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان 
بــا اشــاره بــه اینکه شــهید ســلیمانی 
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کشور در گام دوم انقالب اسالمی به حاج قاسم ها نیاز دارد 
را نبایــد در گذشــته متوقــف کنیــم و 
گذشــته و حــال شــهید ســلیمانی را 
بایــد با هــم گــره زده تــا آینــده انقالب 
اســالمی را ترســیم کنیم افزود: شــهید 
ســلیمانی را نبایــد برای جامعه دســت 

نیافتنــی معرفــی کرد.
وی بــا بیــان اینکه شــهید ســلیمانی را 
بایــد بــا فضائــل او معرفــی کــرد ادامــه 
داد: شــهید ســلیمانی با آنکــه باالترین 
درجــه نظامــی را دارد امــا ویژگی هــای 
اخالقــی ایــن شــهید بزرگــوار، وی را به 

حــاج قاســم تبدیل کــرد.
ســردار معروفــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــم  ــاج قاس ــی ح ــای اخالق ویژگی ه
اســت کــه یــک فرمانــده عالی رتبــه را 
بــه بزرگتریــن عــارف تبدیــل می کند 
و بزرگ تریــن شــخصیت تقریبــی 
جهــان اســالم بــرای پیشــبرد اهــداف 
جهــان اســالم می شــود گفــت: بــرای 
ترویــج مکتــب حــاج قاســم در اســتان 
کرمــان 30 نظامــات تعریــف کــرده و 
بــه دانشــگاه داده ایــم تــا جزئیــات آن 
را آمــاده کننــد و هیــچ انحرافــی ایجاد 

نشــود.
وی بــا بیان اینکه افتخار ســربازی حاج 
قاســم را دارم و امروز شهید سلیمانی را 

بــا پنــج گذشــت معرفــی می کنم افــزود: 
حــاج قاســم از گناه گذشــت و ایــن اولین 
ــود؛ حــاج  گذشــت شــهید ســلیمانی ب
قاســم اهــل گنــاه نبــود و طهارت جســم 

و روح را بــا هــم داشــت.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه حــاج قاســم بــه مــن گفت 
»خــودم را وقــف انقــالب کــردم و بــه خدا 
گفتــه ام آنقــدر به مــن مشــغله بدهد که 
ــاه کــردن هــم نکنــم«  حتــی فکــر گن
گفــت: حــاج قاســم هیــچ حــب دنیایــی 
ــروی  ــرای آب ــود را ب ــان خ ــت و ج نداش

اســالم و مــردم و انقــالب گذاشــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه شــهید ســلیمانی 
بیــن خود و خــدای خــود را اصــالح کرده 
و خداونــد دنیــا و آخــرت او را اصــالح کرد 
ادامــه داد: حــاج قاســم از فرزنــدان، پــدر و 

مــادر و عزیزانش گذشــت.
ــا بیــان اینکــه حــاج  ســردار معروفــی ب
قاســم از آبرویــش گذشــت و در ســال 88 
بــرای انقــالب آبــروی خــود را گذاشــت و 
بصیرت افزایــی کــرد گفــت: حــاج قاســم 
زمــان شــناس بــود و بــا میــل ولــی کار 

ــود. ــت ب ــرد و ذوب در والی می ک
همــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
می خواســتند مالــک زمــان را از ســوریه 

بازگرداندن کالهبردار 1۲ 
هزار میلیاردی به کشور

ــته 12  ــال گذش ــه س ــادی ک ــد اقتص ــک مفس ی
هــزار میلیــارد تومــان کالهبــرداری کــرده و از 
کشــور گریختــه بــود بــا کمــک پلیــس بین الملــل 
ــام  ــی ام ــرودگاه بیــن الملل ــق ف دســتگیر و از طری

ــد. ــده ش ــور برگردان ــه کش ــی )ره( ب خمین
براســاس دســتور مقامــات قضائــی، فــردی بــه اتهام 
کالهبــرداری بــه همــراه 15 نفــر دیگــر، با تشــکیل 
شــرکت های صــوری متعــدد بــا اســتفاده از جعــل 
اســناد و ادعــای فعالیــت در زمینــه واردات کاال بــه 
مبلــغ 400 میلیــون دالر تحــت پیگــرد قــرار گرفت 
ــر اســاس اعــالن قرمــز صــادره و  کــه در نهایــت ب

هماهنگی هــای انجــام شــده دســتگیر شــد.

کرمان در جذب اعتبار مشکل ندارد؛ 1۲0هزار میلیارد تومان طرح روی میز استانداری
ــکل  ــت: مش ــان گف ــتاندار کرم اس
جــذب اعتبــار نداریــم و هــم اکنون 
حــدود 120 هــزار میلیــارد تومــان 
طــرح بــرای اســتان داریــم کــه اگــر 
ــد و اگــر  ــع الزم اختصــاص یاب مناب
گرفتــار بروکراســی اداری نشــویم تا 
ســال آینــده آنهــا را بــه مرحلــه اجرا 

مــی رســانیم.
بــه گــزارش ایســنا،علی زینــی ونــد 
دیــدار مدیــر امــور نظــارت و حقوقی 
پســت بانــک کشــور بــا وی گفــت: 
اگــر ســهم هــر اســتان از صنــدوق 
بــه  و  توســعه ملــی مشــخص 
ــالم  ــا اع ــتان ه ــد اس ــران ارش مدی
شــود، می توانیــم طــرح هــای مهــم 

را از ایــن طریــق تامیــن مالــی کنیم، 
احتمــاال ســال آینــده ایــن مشــکل 

ــود. ــع می ش رف
اســتاندار کرمــان در ادامه ســخنانش 
گفــت: اگــر دســتوری بدهــم و 
ــی از  ــه قانون ــدون توجی ــری ب مدی
انجــام آن ســر بــاز زنــد، بــا وی 

ــرد ــم ک ــورد خواه برخ
وی در ادامــه بــر لــزوم تامیــن مالــی 
ــا  ــط بانک ه ــی توس ــاغل خانگ مش
تاکیــد و تصریــح کــرد: در حــال 
ــتغال  ــده اش ــزار پرون ــر 1۷ ه حاض
ــاده  ــتان آم ــتایی در اس ــرد روس خ

کرده ایــم.
ــه  ــا توج ــرد: ب ــح ک ــد تصری زینی ون

ــرخ  ــانات ن ــی و نوس ــائل تورم ــه مس ب
ارز، بانک هــا در دادن تســهیالت بــه 
ــن  ــان ممک ــن زم ــا در کمتری طرح ه

ــد. ــدام کنن اق
بــه گــزارش ایســنا، »مقصــودی« مدیــر 
امــور نظــارت و حقوقــی پســت بانــک 
ــات  ــتر خدم ــت: بیش ــز گف ــور نی کش
پســت بانــک در حــوزه اشــتغال خــرد و 
روســتایی هســتند و به دلیل پراکندگی 
اســتان هزینه خدمــات پســت بانک در 
ــر  ــتان های دیگ ــتر از اس ــان بیش کرم

اســت.
»حمیدرضــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
گنجعلیخانــی« مدیــر امــور شــعب 
ــز در  ــان نی ــتان کرم ــک اس ــت بان پس

ــان از  ــتان کرم ــی اس ــی انتظام ــین فرمانده جانش
شناســایی یک آتلیــه غیرمجاز و دســتگیری عامالن 
ــی  ــبکه اجتماع ــی در ش ــپ غیراخالق ــار کلی انتش

اینســتاگرام خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از مرکــز اطــالع رســانی 
ــش  ــی روانبخ ــرهنگ عبدالعل ــان، س ــس کرم پلی
ــازی  ــای مج ــد فض ــال رص ــه دنب ــح داد: ب توضی
توســط کارشناســان پلیــس امنیــت عمومــی، یــک 
صفحــه غیراخالقی در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام 
شناســایی شــد کــه اقــدام بــه انتشــار عکــس، فیلم 
و کلیــپ هــای غیراخالقــی در فضــای مجــازی مــی 

کــرد.
وی افــزود: بعــد از اقدامــات تخصصی مشــخص شــد 
یــک پســر جوان بــه صــورت غیرقانونــی و زیرزمینی 
ــا  ــه دایــر کــردن آتلیــه عکاســی کــرده و ب اقــدام ب

شناسایی یک آتلیه غیرمجاز و دستگیری عامالن انتشار کلیپ غیراخالقی در 
شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد

گرفتــن فیلــم و کلیپ  فعالیــت های غیرمجــاز انجام 
مــی دهــد.

ــوران در  ــرد: مام ــح ک ــش تصری ــرهنگ روانبخ س
عملیــات غافلگیرانه در کمتریــن زمان پس از انتشــار 
ایــن محتــوا در فضــای مجــازی این فــرد را دســتگیر 
و در بازرســی از محــل فعالیــت ایــن آتلیــه غیرمجــاز، 
یــک دســتگاه دوربیــن عکاســی، پروژکتور، لــپ تاپ، 
کیــس رایانــه و یک دســتگاه تلفــن همراه را کشــف و 

یــک دســتگاه خــودرو را نیــز توقیــف کردنــد.
ــزود: ایــن  جانشــین فرماندهــی انتظامــی اســتان اف
متهــم پــس از مشــاهده مســتندات و ادلــه جــرم، بــه 
بــزه انتســابی اعتــراف کــرد و به دنبــال آن یــک خانم 
کــه در ســاخت کلیــپ بــا ایــن فــرد همکاری داشــت 

نیز دســتگیر شــد.
ســرهنگ روانبخــش بــا اشــاره بــه غیرقابــل جبــران 

ــم  ــی از جرائ ــای ناش ــیب ه ــات و آس ــودن تبع ب
فضــای مجــازی تصریــح کــرد: پلیــس بــا جدیــت 
فضــای مجــازی را نیــز در کنــار پایش هــای فضای 
ــه مســائل  ــا اینگون حقیقــی در دســتور کار دارد ت
ــردی و  ــت ف ــم و امنی ــل نظ ــوارد مخ ــر م و دیگ

اجتماعــی زمینــه وقــوع پیــدا نکنــد

دکرتعلی باقری رئیس هیأت مذاکره کننده ایران :

سردار معروفی فرمانده سپاه استان کرمان: 

برگرداننــد امــا حــاج قاســم بــا میــل ولی 
ــزود:  ــد اف ــروز ش ــد و پی ــوریه مان در س
ــدس و  ــاع مق ــلیمانی در دف ــهید س ش
جبهــه مقاومــت مایــه امیــد و امیــدواری 
ــه  ــش روحی ــا دیدن ــدگان ب ــود و رزمن ب

می گرفتنــد.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه نظــام سیاســی حاج قاســم 
نظــام جامع االطــراف اســت و نــگاه بــا مــا 
و بــر مــا نیســت ادامــه داد: حــاج قاســم 
از رفقــا و همرزمانــش مراقبــت می کــرد 
و در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس و 
در نیــروی قــدس و جبهــه مقاومــت یک 
نفــر را پیــدا نمی کنیــد کــه بگویــد حاج 

قاســم مــن را تخریــب کــرده اســت.

ایــن دیــدار گفت: در اســتان کرمــان 1۶۶ 
خودپــرداز، 288 باجه روســتایی و 3521 
دســتگاه کارت خــوان روســتایی داریــم.
ــدود  ــا دادن ح ــون ب ــه داد: تاکن وی ادام
1۷2 میلیــارد تومــان تســهیالت زمینــه 
ــم. ــرای 2155 فراهــم کرده ای اشــتغال ب

جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمان:
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فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان 
ضمــن اعــام پلمــب ۳۳۰ کارگاه 
ضایعاتــی که امــوال مســروقه را خرید 
و فــروش می کردنــد از برخی ســازمان 
هــا کــه زمینــه بازگشــایی ایــن کارگاه 
هــای متخلــف را فراهــم مــی کننــد، 

انتقــاد کــرد.
ــز  ــر مرک ــا در خب ــزارش ایرن ــه گ ب
اطــاع رســانی پلیــس اســتان کرمان 
از ســازمان خاصــی نــام برده نشــده اما 
تاکیدشــده کــه برخــورد با ایــن کارگاه 
هــای ضایعاتی مالخــر تاثیر زیــادی در 

ارتقــای امنیــت اجتماعــی دارد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان 
ــه طــرح برخــورد  ــه اینک ــا اشــاره ب ب
بــا کارگاه هــای ضایعاتــی متخلــف بــا 
هــدف افزایــش امنیــت اجتماعــی بــه 
صــورت جــدی در دســتور کار پلیــس 
قــرار دارد گفــت: در اجــرای ایــن طرح 
هــا بیــش از ۳۳۰ کارگاه ضایعاتــی که 
امــوال مســروقه را خریدوفــروش مــی 
کردنــد امســال پلمــب شــده اســت. 

ســرهنگ مهدی پورامینایی افــزود: در 
پیشــگیری و برخــورد بــا انواع ســرقت 
هــا، طــرح هــای ارتقــای امنیــت 
اجتماعی بــا محوریت مقابلــه جدی با 
کارگاه هــای ضایعاتــی دخیــل در امــر 
خریــد و فــروش امــوال مســروقه انجام 

ــن  ــای ای ــری ه ــت و کانت ــده اس ش
فرماندهــی بــه صــورت روزانــه از ایــن 
کارگاه هــای ضایعاتــی بازدیــد دارنــد.

وی در تشــریح دســتاوردهای ایــن 
طــرح هــا خاطرنشــان کــرد: از ابتــدای 
ســال جــاری از ۷۹۲ کارگاه ضایعاتــی 
در ســطح شهرســتان کرمــان بازدیــد 
ــت ۳۳۰  ــه در نهای ــد ک ــل آم ــه عم ب
واحــد از ایــن کارگاه هــا پلمــب و ۱۵ 
کارگاه متخلــف نیــز جمع آوری شــد.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان 
ادامــه داد: در همیــن زمینه ۴۹ ســارق 
و ۱۸ مالخــر کــه بیشــتر از اتبــاع افغان 
بودنــد، دســتگیر و بــا تشــکیل پرونده 
ــی شــدند؛  ــی معرف ــه مرجــع قضای ب
همچنیــن هــزار و ۲۸ فقــره ســرقت 
از طریــق واکاوی فعالیــت های آشــکار 
و پنهــان ایــن کارگاه هــا کشــف شــده 
اســت و برخــورد بــا ایــن کارگاه هــای 
ضایعاتــی در کاهــش ســرقت ها نقش 

ــیار مهمی دارد. بس
ســرهنگ امینائــی بــا اشــاره بــه اینکه 
پلیــس در حــوزه برخــورد قانونــی بــا 
کارگاه هــای ضایعاتــی تــاش و تــوان 
ــا  ــرد ام ــی گی ــه کار م ــی را ب مضاعف
برخی ســازمان هــا و ادارات از مجراهای 
اداری خــود زمینــه بازگشــایی مجــدد 
آنهــا را فراهــم می کنند، افــزود: در این 

زمینــه الزم اســت بــا توجــه بــه اهدافی 
ــت  ــس در حــوزه واکاوی فعالی ــه پلی ک
ــا در پیشــگیری و  ــن کارگاه ه ــای ای ه
کشــف ســرقت هــا دارد ســایر دســتگاه 
ها هــم یاریگــر نیــروی انتظامی باشــند 
تــا بتوانیــم بــا کمــک یکدیگــر از زمینه 
ــژه  ــف بوی ــم مختل ــوع جرائ ــای وق ه
ســرقت هــای خــرد جلوگیــری کنیــم.

ــان  ــده انتظامــی شهرســتان کرم فرمان
مشــارکت برخــی ادارات در ســاماندهی 
کارگاه هــای ضایعاتــی و تجمیــع آنها در 
یــک نقطــه و تجهیــز ایــن مکان هــا به 
ســامانه هــای پایــش تصویری بــا هدف 
ــم و  ــا را بســیار مه کاهــش ســرقت ه
ــت: در  ــان داش ــت و بی ــذار دانس تاثیرگ
کنــار اقدامــات پلیســی، شــهروندان نیز 
نقــش ویــژه و مهمــی در ایجــاد و حفظ 
امنیــت اجتماعــی دارنــد کــه در کنــار 
ایــن پلیس بــا همــکاری مردم، ســازمان 
هــا و حمایــت دســتگاه قضایــی مصمم 
ــان و  ــا مجرم ــه ب ــورد قاطعان ــه برخ ب

قانــون شــکنان اســت.
ســرهنگ امینائــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ضایعاتــی  هــای  کارگاه  ســاماندهی 
ــت:  ــار داش ــت اظه ــرورت اس ــک ض ی
هوشمندســازی و اســتفاده از تجهیــزات 
نویــن در کارگاه هــای ضایعاتــی کمــک 
شــایانی بــه امنیــت اجتماعــی خواهــد 

محققــان آفریقــای جنوبــی گونــه جدیــدی از ویــروس کرونا را 
شناســایی کردنــد که با عنــوان B.۱.۱.۵۲۹ شــناخته می شــود 
و دارای جهش هــای چندگانــه اســت. ســازمان بهداشــت 
جهانــی، ایــن گونــه جدیــد را بــه عنــوان یــک گونــه نگــران 
کننــده معرفــی کرده و بر اســاس ترتیب الفبــای یونانــی، آن را 

اومیکــرون نام گــذاری کــرده اســت.
در حالــی کــه متخصصان حوزه بهداشــت مشــغول مهــار گونه 
دلتــای ویــروس کرونــا بودنــد، یــک گونــه جدیــد از ویــروس 
کرونــا شناســایی شــد کــه بســیار نگران کننــده اســت. ایــن 
گونــه B.۱.۱.۵۲۹  یــا اومیکــرون نــام دارد. بســیاری از کشــورها 
بــا ممنــوع کــردن پروازهــای آفریقــای جنوبــی در تاشــند تــا 
مانــع شــیوع ایــن گونــه جدیــد شــوند. بــا وجــود ایــن عــاوه 
بــر آفریقــای جنوبــی، اومیکــرون اکنون بــه چند کشــور دیگر 

نیــز رســیده اســت.
مبدا اومیکرون کجاست؟

در حــال حاضــر مبــدا دقیــق  اومیکرون مشــخص نیســت، اما 
محققــان آفریقــای جنوبــی اولیــن بــار ایــن گونــه را در تاریــخ 
۲۵ نوامبــر ســال جــاری میــادی شناســایی کردنــد. در همان 
تاریــخ مــواردی در هنگ کنــگ و بوســتوانا نیز شناســایی شــد. 
روز بعــد بلژیــک نیــز خبــر از شناســایی ایــن گونــه در خــاک 

خــود داد.
مقایسه اومیکرون با سایر گونه ها

ایــن گونــه ویــروس بــا حــدود ۵۰ جهــش ژنتیکــی، رکــورد 
بیشــترین تعــداد جهش هــای ژنتیکــی را بــه خــود اختصاص 
داده اســت. بــه گفتــه محققــان حــدود ۳۰ جهــش ژنتیکــی 
ویــروس در پروتئیــن تاجــدار آن رخ داده اســت کــه ابــزار اصلی 
ویــروس بــرای ورود بــه ســلول ها محســوب می شــود و هــدف 
اصلــی واکســن ها بوده اســت. در مقایســه بــا اومیکــرون ، گونه 
دلتــا تنهــا دارای ۱۳ جهش ژنتیکــی در پروتئین تاجــدار خود 

بود.
بــه گفتــه محققــان،  اومیکــرون دارای مجموعــه غیرمعمولــی 
از جهش هــای ژنتیکــی اســت کــه برخــی از آن هــا قبــا در 
گونه هــای دلتــا و بتــا شناســایی شــده و بــر قابلیــت انتقــال و 
فــرار ویــروس از سیســتم ایمنی اثرگذار هســتند، اما بســیاری 

از ایــن جهش هــای ژنتیکــی ناشــناخته باقــی مانده انــد.
آیا واکسن بر جهش اومیکرون موثر است؟

بــا وجــود ایــن کــه نگرانی هایــی در خصــوص بــی تاثیــر بودن 
واکســن ها بــر گونه اومیکــرون وجــود دارد، تاکنون مســتنداتی 
کــه نشــان دهنــده توانایــی اومیکــرون در فــرار از محافظــت 
ــه دســت  ــا باشــد، ب ایجــاد شــده توســط واکســن های کرون
نیامــده اســت. البتــه از میــان ۳۰ جهــش ژنتیکــی پروتئیــن 
تاجــدار ویــروس، تعــدادی از جهش هــا بــا مقاومت ویــروس در 
برابــر پادتن هــای ایجــاد شــده در اثــر واکسیناســیون یــا ابتــا 
بــه بیمــاری، در ارتباط هســتند. همچنین در ایــن گونه جدید 
یــک ژن حــذف شــده کــه ژن مشــابه آن در گونه هــای آلفــا، 
بتــا، گامــا و المبــدا وجــود داشــته اســت. بــه اعتقــاد محققــان 
حــذف ایــن ژن موجــب تقویــت قابلیــت ویــروس در فــرار از 

واکنش هــای سیســتم ایمنــی بــدن شــده اســت.
عالیم ابتال به گونه اومیکرون چیست؟

اطاعاتــی کــه تاکنــون دربــاره ایــن گونــه جدیــد بــه دســت 
ــای  ــایر گونه ه ــم آن مشــابه س ــد عای ــده، نشــان می ده آم
ــا اســت کــه شــامل تــب، ســرفه مســتمر و از  ویــروس کرون
ــود  ــا وج ــت. ب ــی اس ــا بویای ــایی ی ــس چش ــت دادن ح دس
ایــن بــر اســاس اعــام ســازمان جهانــی بهداشــت احتمــال 
ابتــای مجــدد بــه بیمــاری کوویــد ۱۹ در اثــر آلــوده شــدن 
بــه ســویه اومیکــرون بیــش از ســایر گونه هــا اســت. بنابــر این 
افــرادی کــه قبــا بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــده و از آن بهبود 
ــا  اومیکــرون مجــددا  ــد، ممکــن اســت در مواجهــه ب یافته ان

دچــار بیمــاری شــوند.
در حــال حاضــر محققــان در حــال مطالعه ســاختار ژنتیکی و 
رفتــار ایــن گونــه جدیــد هســتند و در تاشــند شــدت عایم 
ناشــی از ابتــا بــه ایــن گونــه را ارزیابــی کنند. بــه همین علت 
متخصصــان و ســازمان جهانــی بهداشــت توصیــه می کنند تا 
زمانــی کــه درک درســتی از رفتــار و آثــار ایــن گونــه جدیــد به 
دســت نیامــده، بایــد از واکنــش بیــش از انــدازه نســبت بــه آن 

ــود. اجتناب ش
ــه  ــد ب ــر می کنی ــه فک ــرون؛ از آنچ اومیک

ــت  ــر اس ــا نزدیک ت م
بــا توجــه بــه قــدرت ســرایت ســویه جدیــد کرونــا 
و مقاومــت نســبی او میکــرون در برابــر واکســن، بر 
ــزوم رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی تاکیــد  ل
مــی  شــود.و بــا توجــه پیــدا شــدن ســویه جدیــد 
ــکل  ــت پروت اومیکــرون رفتارهــای مــردم در رعای
هــا ضروریســت. لــزوم  کنتــرل ترددهــا در پایانــه 
هــای اتوبوســرانی،  فــرودگاه هــا و ... )کنتــرل کارت 
واکســن، کنترل ســامت مســافران و ...( در اســتان 
هــای مــرزی و هشــدار متخصصــان و کارشناســان 
در مــورد ســویه جدیــد ، وبــا رعایــت شــیوه نامــه 
ــورد ،  ــی م ــای ب ــردد ه ــا، ت ــی ه ــا از  دور هم ه

مســافرت هــا و ... پرهیــز نمــود .

کرونا   اومیکرون چیست؟ خاطره خواندنی خلبان 
ماهان از سردار سلیمانی 

کــرد کــه در ایــن زمینــه از افــرادی که در 
جمــع آوری، خریــد و نگهــداری ضایعات 
ــن  ــم ضم ــی خواهی ــد م ــت دارن فعالی
ــز  ــهروندان و پرهی ــایش ش ــت آس رعای
ــای  ــد کااله ــت، از خری ــاد مزاحم از ایج
مــورددار و مظنــون به ســرقت خــودداری 
کننــد و در صــورت مشــاهده ایــن قبیــل 
مــوارد موضــوع را بــه پلیــس ۱۱۰ اطاع 

دهنــد.
ــا شــهریورماه امســال نیــز  ــه گــزارش ایرن ب
معــاون اجتماعی و پیشــگیری از وقــوع جرم 
دادگســتری کل اســتان کرمــان وجــود ۷۷۶ 
کارگاه ضایعاتــی در شــهر کرمــان را آمــاری 
هشــداردهنده و نگــران کننــده کــه موجــب 

تشــویق ســارقان مــی شــود 
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کاپیتان امیر اسداللهی خلبان هواپیمای ایرباس 
شرکت هواپیمایی ماهان خاطره ای درباره 

شهید سردار سلیمانی روایت کرده است
ــاس  ــای ایرب ــان هواپیم ــر اســداللهی خلب ــان امی کاپیت
ــاره شــهید  ــی ماهــان خاطــره ای درب شــرکت هواپیمای

ــت. ــرده اس ــت ک ــلیمانی روای ــردار س س
ــگاه  ــل از باش ــه نق ــن ب ــهری آنای ــزارش همش ــه گ ب
ــت:  ــداللهی گف ــر اس ــان امی ــوان، کاپیت ــگاران ج خبرن
خــرداد ســال ۹۲ قــرار بــود بــا هفــت تـُـن بــار ممنوعه به 
ســمت دمشــق پــرواز کنیم. عــاوه بــر بــار، تقریبــاً ۲۰۰ 
مســافر هــم داشــتیم کــه حــاج قاســم یکی شــان بــود. 

ــه اســم می شــناخت. ــک و ب ــرا از نزدی حاجــی م
طبــق معمــول وارد هواپیمــا کــه شــد اول ســراغ گرفــت 
خلبــان پــرواز کیــه؟ گفتنــد اســداللهی. صــدای حــاج 
قاســم را کــه گفــت: امیــر. شــنیدم و پشــت بنــدش َدِر 
کابیــن خلبــان بــاز شــد و خــودش در چارچــوب در جــا  

گرفــت.
مثــل همــه پروازهــای قبلی آمــد داخــل کابیــن و کنارم 
نشســت. زمــان پــرواز تا دمشــق تقریبــاً دو ســاعت و نیم 
بــود. ایــن زمــان هــر چنــد کوتــاه بــود، ولــی بــرای مــن 
فرصــت مغتنمــی بود کــه همــراه و هم صحبتش باشــم. 
تقریبــاً ۷۰، ۸۰ مایــل مانــده بــه خاک عراق قبــل از اینکه 
وارد آســمان عــراق شــویم بایــد از بــرج مراقبت فــرودگاه 
بغــداد اجــازه عبــور می گرفتیــم. اگــر اجــازه مــی داد اوج 
می گرفتیــم؛ و بعــد از گذشــتن از آســمان عــراق بــدون 

مشــکل وارد ســوریه می شــدیم.
گاهــی هــم کــه اجــازه نمی دادند ناگزیــر باید در فــرودگاه 
بغــداد فــرود می آمدیــم و بــار هواپیمــا چــک می شــد و 
دوبــاره بلنــد می شــدیم. اگــر هــم بارمــان مثــل همیــن 
دفعــه ممنــوع بــود اجــازه عبــور نمی گرفتیــم از همــان 
ــق روال  ــر می گشــتیم. آن روز طب ــران ب ــه ته مســیر ب
اجــازه عبــور خواســتم، بــرج مراقبــت بــه مــا مجــوز داد و 
گفــت بــه ارتفــاع ۳۵ هــزار پــا اوج گیــری کنــم. بــا توجه 
بــه بــار همراهمــان نفــس راحتــی کشــیدم و اوج گرفتم. 
نزدیــک بغــداد کــه رســیدیم، بــرج مراقبــت دوبــاره پیام 
ــا را در  ــت هواپیم ــن می خواس ــود! از م ــب ب داد. عجی

فــرودگاه بغداد بنشــانم.
بــا توجــه بــه اینکه قبــا اجــازه عبــور داده بودند شــرایط 
بــه نظــرم غیــر عــادی آمــد. مخصوصــاً اینکــه کنتــرل 
ــا  فــرودگاه دســت نیروهــای آمریکایــی بــود. گفتــم: »ب
توجــه بــه حجــم بــارم امــکان فــرود نــدارم. هنــگام فرود 
چرخ هــای هواپیمــا تحمــل ایــن بــار را نــدارد. مســیرم را 
بــه ســمت تهــران تغییــر می دهــم.« بــه نظــرم دلیــل 
کامــاً منطقــی و البتــه قانونی بــود، امــا در کمال تعجب 
مســئول مراقبــت بــرج خیلــی خونســرد پاســخ داد: نــه 
ــد در غیــر اینصــورت هواپیمــا را  اجــازه بازگشــت نداری

می زنیــم!
مــن جــدای از هفــت تـُـن بــار، حجــم بنزیــن هواپیمــا را 
کــه تــا دمشــق در نظــر گرفته شــده بــود محاســبه کرده 
بــودم تــا بــه دمشــق برســیم بنزیــن می ســوخت و بــار 
ــا بــرج  ــع ب هواپیمــا ســبک تر می شــد. تقریبــاً یــک رب
مراقبــت کلنجــار رفتــم، امــا فایــده نداشــت. بــی توجــه 
بــه شــرایط مــن فقــط حــرف خــودش را مــی زد. آخرش 
گفــت: آنقــدر در آســمان بغــداد دور بــزن تــا حجــم باک 
بنزیــن هواپیما ســبک شــود. حــاج قاســم آرام کنــار من 
نشســته بــود و شــاهد ایــن دعــوای لفظــی بــود. گفتــم: 
ــی  ــا ب ــم، ی ــا کار بکن ــم دو ت ــا االن مــن میتون حــاج آق
توجــه بــه این هــا برگــردم کــه بــا توجه بــه تهدید شــان 
ممکنــه مــا رو بزنــن، یــا اینکــه بــه خواســته شــان عمل 

. کنم
حــاج قاســم گفــت: کار دیگــه ای نمیتونی بکنــی؟ گفتم: 
ــدس  ــی مهن ــای رحیم ــین! آق ــس بش ــت: پ ــه. گف ن
پروازمــان بیــن مســافرها بــود، صدایــش کــردم. داخــل 
کابیــن گفتــم؛ لبــاس هــات رو در بیــار. بــه حــاج قاســم 
هــم گفتــم: حــاج آقــا لطفــاً شــما هــم لبــاس هاتــون 
رو در بیاریــد. حــاج قاســم بــی، چــون و چــرا کاری کــه 
ــی را  ــدس فن ــای مهن ــام داد. او لباس ه ــتم انج خواس
پوشــید و رحیمــی لباس هــای حــاج قاســم را. یــک کاه 
و یــک عینــک هــم بــه حاجــی دادم.از زمیــن تا آســمان 
تغییــر کــرد؛ و حــاال بــه هــر کســی شــبیه بــود اال حــاج 
قاســم. رحیمی را فرســتادم بین مســافرها بنشیند و بعد 
هــم بــه مســافرها اعــام کــردم: بــرای مــدت کوتاهــی 
جهــت برخــی هماهنگی هــای محلــی در فــرودگاه بغداد 
توقــف خواهیــم کــرد. روی بانــد فــرودگاه بغــداد به زمین 
نشســتیم. مــا را بردنــد به ســمت جت وی کــه خرطومی 
را بــه هواپیمــا می چســبانند. نیم ســاعت منتظــر بودیم، 
ولــی خبــری نشــد. اصــاً ســراغ مــا نیامدنــد. هــر چــه 
هــم تمــاس می گرفتــم می گفتنــد صبــر کنیدباالخــره 
خودشــان خرطومــی را جــدا کردنــد و گفتنــد اســتارت 
ــال  ــن و دنب ــا را روشــن ک ــب و موتوره ــرو عق ــزن و ب ب
ماشــین مخصــوص حرکــت کن. هــرکاری گفتنــد انجام 
دادم. کــم کــم از محوطــه عــادی فــرودگاه خارج شــدیم، 
مــا را بردنــد انتهــای بانــد فــرودگاه جایــی کــه تا بــه حال 
نرفتــه بــودم و از نزدیــک ندیــده بــودم. موتورهــا را کــه 
خامــوش کــردم، پلــه را چســباندند. کمــی که شــرایط را 
بــاال و پاییــن کــردم بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه در پِِی 
حــاج قاســم آمــده انــد. بــه حاجــی هــم گفتــم، رفتارش 

خیلــی عــادی و طبیعــی بــود.               ادامــه دارد 
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- بهنجــار۴ افقــی: افــت کــردن - ایــزد - رایــگان۵ افقــی: کــش لقمــه - 
گردنبنــد مرواریــد۶ افقــی: خدمتــکار - ســازنده ظــروف مســین۷ افقــی: 
خوشــه انگــور نارســیده - کاوش۸ افقــی: فیلمــی از بهرامیــان - دلیــر و 
شــجاع - ازگیــل۹ افقــی: تغییر یافتــه - از پســوندها۱۰ افقی: واحــد اندازه 
گیــری مایعــات - خویشــتن داری و پرهیــز۱۱ افقــی: علــم اشــکال و ابعاد 

- شــخص هوشــمند و دارای نبــوغ
عمودی: 

۱ عمــودی: جنــگ و نــزاع - آشــوب و بلــوا۲ عمــودی: روادیــد - نــی تــو خالــی 
- پســوند آلودگــی۳ عمــودی: راز دار - روش۴ عمــودی: تنــگ چشــمی - خوش 
پــوش - دلیــر۵ عمــودی: گــودال - برتــری دادن۶ عمــودی: طویــل - پایتخــت 
کشــور فیجــی۷ عمــودی: نکوهــش - آهنگ ســخن۸ عمــودی: لشــکر - زندان 
ــری از صــادق هدایــت۱۰ عمــودی:  - مثــل و ماننــد۹ عمــودی: اشــتیاق - اث

قورباغــه - نــی نواختــن - ســبد میــوه۱۱ عمــودی: پیوســته - خمیازه
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           فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: 

پلمب ۳۳0 کارگاه ضایعاتی در کرمان و انتقاد پلیس از برخی سازمان ها

*

آگهی مزایده اموال غیر منقول  »ملک« )نوبت دوم( 
ــی کالســه 9900362  اجــرای احــکام  دادگســتری   ــده اجرای ــه اینکــه در  پرون نظــر ب
بردســیر در نظــر دارد یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــا مشــخصات ذیــل طبــق نظــر 
هیئــت کارشناســی آدرس و مشــخصات ملــک معرفــی شــده :1- ملــک مــورد مزایــده 
عبــارت اســت از یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی کــه در داخــل طــرح هــادی روســتای 
پامــزار در فاصلــه 12 کیلومتــری شــمال غربــی شهرســتان بردســیر واقــع گردیده اســت. 
2- ملــک دارای ســند رســمی تــک بــرگ میباشــد و میزان ســهام مالکیت آن 15 ســهم 
مشــاع از 96 ســهم عرصــه و اعیــان پــالک 35 فرعــی از 5689 اصلی به مســاحت 3775 
مترمربــع اســت و میــزان 2 ســاعت حقابــه از موتــور پمپ پامــزار در گــردش 9 شــبانه روز 
مالکیــت دارد. 3- در حــال حاضــر در داخــل زمیــن تعــداد 120 اصلــه درخت کــه 60 اصله 
آنهــا درخــت غیــر مثمــر دو ســاله و 60 اصلــه دیگــر درختان ســیاه ریشــه مثمر یکســاله 
میباشــند و بــه مســاحت 170 مترمربــع در ضلــع غربــی زمین زیر ســازی و شــفته جهت 
ایجــاد ســاختمان انجــام گردیــده و همچنیــن یک امتیــاز آب روســتایی در آن نصــب و در 
حــال بهــره بــرداری میباشــد. بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــی ملــک کــه در داخــل طرح 
هــادی و نزدیــک بــه مرکــز شهرســتان و دارای زیــر ســاخت های الزم اســت و از طرفــی 
منطقــه دارای موقعیت گردشــگری و ســیاحتی نیز میباشــد طبق نظر هیئت کارشناســی 
بــه مبلــغ 3/750/000/000 )ســه میلیــارد و هفتصــد و پنجاه میلیــون( ریال بــرآورد قیمت 
گردیــده اســت . از طریــق مزایــده در تاریــخ  1400/09/27   )شــنبه ( ســاعت 12 ظهــر در 
محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خرید 
مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه ملــک 
مراجعــه نماینــد و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مورخــه یاد شــده قیمت پیشــنهادی 
خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلــغ کارشناســی را یــک روز 
قبــل از تاریــخ مزایــده بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای 
مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده 
ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی 
اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهد شــد بــه درخواســت هــای که 

در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد 
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 تشکیل کمیته اقدام مشترک برای نظارت بر بازار
وزیــر دادگســتری از تشــکیل کمیتــه اقــدام مشــترک بــرای نظــارت بــر بــازار خبــر داد و 
گفــت: این کمیته متشــکل از نماینــدگان ســه وزارتخانه جهــاد کشــاورزی، وزارت صنعت 
و ســازمان تعزیــرات وزارت دادگســتری بــه همــراه نماینــده اصنــاف و بســیج اصنــاف بــه 

منظــور تشــدید نظارت هــای اصنــاف و مــردم ، هــر هفتــه تشــکیل جلســه می دهــد.
بــه گــزارش ایرنــا از خانــه ملــت، امین حســین رحیمــی دربــاره نحــوه نظــارت بــر بــازار از 
طــرف ســازمان تعزیــرات بــرای جلوگیــری از افزایــش قیمت هــا بــه ویــژه نــرخ کاالهــای 
ــا و  ــدن نظارت ه ــر ش ــرای بهت ــی ب ــات خوب ــه تصمیم ــن زمین ــت: در ای ــی، گف اساس
هم افزایــی بیــن دســتگاه ها صــورت گرفتــه کــه بــر همیــن اســاس کمیتــه ای بــا عنــوان 

»کمیتــه اقــدام مشــترک« تشــکیل شــده اســت.
وزیــر دادگســتری افــزود: کمیتــه اقــدام مشــترک متشــکل از نماینــدگان ســه وزارتخانــه 
جهــاد کشــاورزی، وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و ســازمان تعزیــرات وزارت دادگســتری 
بــه همــراه نماینــده اصنــاف و بســیج اصنــاف بــه منظــور تشــدید نظارت هــای اصنــاف و 

مــردم اســت کــه هــر هفتــه تشــکیل جلســه می دهــد.
رحیمــی اضافــه کــرد: ایــن کمیتــه مصوبــات ســتاد تنظیــم بــازار کــه زیــر نظــر معــاون 
ــی و  ــد را اجرای ــه هــم جلســه برگــزار می کن ــرار دارد و هــر هفت اول رییس جمهــوری ق

پیاده ســازی می کنــد.
وی، بــا بیــان اینکــه امیدواریــم انســجام ایجــاد شــده در نظــارت بــر بــازار تأثیــر بســزایی 
داشــته باشــد، گفــت: البتــه ایــن تأثیــر وجــود داشــته و در نــرخ مــرغ و تخم مــرغ نیــز 

تثبیتــی صــورت گرفتــه و نظــارت بهتــر شــده اســت.

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت دوم( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده اجرایــی کالســه 9900363  اجرای احکام  دادگســتری  بردســیر 
در نظــر دارد تعــداد 25 عــدد کنــدوی زنبــور عســل چــوب روســی دوتیکه ســاخت اصفهان 
کــه در حــال حاضــر بــدون زنبــور و خالــی مــی باشــند و بــا توجــه بــه کارکــرد کندوهــا و 
اینکــه قبــال از آنهــا در فعالیــت زنبــور داری اســتفاده می شــده اســت و این کندوهــا خالی و 
بــدون زنبــور عســل مــی باشــند و طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری هر عــدد به 
مبلــغ 2/000/000 )دو میلیــون ریــال( و جمعــا تعــداد 25 عــدد کندوی زنبور عســل به مبلغ 
50/000/000 )پنجــاه میلیــون( ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت . از طریــق مزایــده در 
تاریــخ  1400/09/27 )شــنبه ( ســاعت 12:30 ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فروش برســاند 
لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خرید می باشــند می تواننــد در مدت پنــج روز 
قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه امــوال  مراجعــه نمایند و جهــت ارائه پیشــنهاد تا قبل 
از مورخــه یــاد شــده قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیش بانکــی دائــر به واریــز ده 
درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده به این اجــرا ارائه نماینــد، هزینه 
آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط   برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه 
برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریز مابقی مبلغ پیشــنهادی 
اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهد شــد بــه درخواســت های کــه در 

روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد 
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حداقل حقوق کارمندان 4.5 میلیون تومان در الیحه بودجه ۱40۱
 بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس، براســاس اظهــارات محمدباقر قالیبــاف رئیس 

مجلــس ارائــه الیحــه بودجــه ســال 1401 بــه یکشــنبه هفتــه آینــده موکول شــد.
طبــق آییــن نامــه داخلــی مجلــس، دولــت تــا 15 آذرمــاه باید الیحــه بودجه ســال بعــد را به مجلس 
تقدیــم کنــد. بــا این حســاب دوشــنبه 15 اذر موعــد ارائه الیحــه اســت. از آنجایــی روزکاری مجلس 
ســه شــنبه خواهــد بــود و بــا توجه بــه بررســی تبصره هــا و ارقــام کالن بودجه ســال آینــده در هیات 

وزیــران،  زمــان ارائــه 5 روز کاری به تعویــق افتاد.
جزئیــات بودجــه نشــان می دهــد حداقــل حقــوق بگیــران دولتــی، ســال آینــده 4.5 میلیــون تومــان 
دریافتــی خواهنــد داشــت. یــک مقــام آگاه در ســازمان برنامــه و بودجــه در ایــن بــاره بــه فــارس 
می گویــد: حداقــل حقــوق کارمنــدان در ســال جــاری 3.5 میلیــون تومان اســت کــه برای ســال بعد 

بــه 4.5 میلیــون تومــان افزایــش می یابــد.
وی تاکیــد کــرد: طبــق بخشــنامه بودجــه و تصمیمات گرفته شــده متوســط افزایــش کارمنــدان در 
الیحــه بودجــه ســال 1401 بالــغ بــر 10 درصــد پیــش بینــی شــده اســت. به عبــارت دیگــر حداقل 
بگیــران 29 درصــد افزایــش حقــوق را تجربــه می کننــد و هــر چقــدر حقــوق باالتــر برود بــه همان 

نســبت ضریــب افزایــش حقوق کاهشــی می شــود.
ایــن مقــام مطلــع بیــان داشــت: معافیــت مالیاتــی حقــوق بــرای ســال آینــده نیــز 5 میلیــون تومان 

پیــش بینی شــده اســت.
بــه گــزارش فــارس، طبــق قانــون بودجــه ســال جــاری معافیــت حقــوق ســقف معافیــت 
مالیاتــی موضــوع مــاده )84( قانــون مالیات هــای مســتقیم در ســال 1400 مبلــغ چهارصــد 

و هشــتاد میلیــون )480.000.000( ریــال تعییــن شــده اســت.
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نظــام آموزشــی کشــور همــواره مــورد   
ــوده اســت و  ــی ب ــام خمین ــه ام توج
بــه دانشــگاهیان به ویــژه دانشــجویان 
جهــت مقابله بــا توطئه ها و دسیســه 
هــای داخلــی و خارجــی هشــدار 
داده اســت ، تأکیــدات فراوانــی بــر 
حاکمیــت و نفــوذ فرهنــگ اســامی 
در دانشــگاهها دارد و نســبت بــه 
تربیــت انســان الهــی ، خــود بــاوری و 
خوداتکایــی علمــی و فرهنگــی جهت 
تحقــق اســتقال موکــداٌ توصیــه 
ــه در  ــت ک ــوده اس ــدی نم ــای ج ه
ــه مناســبت 16 آذر روز  ــن راســتا ب ای
ــتادگی  ــت و ایس ــجو )روز مقاوم دانش
دانشــجویان در برابــر اســتعمار غــرب 
و اســتبداد و دیکتاتــوری( گزیــده ای از 
مطالــب امــام تقدیــم دانشــگاهیان به 
ویــژه دانشــجویان محتــرم می شــود...
اهمیــت، جایــگاه و نقــش دانشــجو در 

نــگاه امــام
دانشــگاهها و دانشســراها از جملــه 
مهمتریــن و حســاس تریــن مراکــزی 
هســتند که نقــش عمده در اســتقال 
ــرا  ــد، چ ــور دارن ــتگی کش ــا وابس و ی
ــن  ــه از بی ــران جامع ــر مدی ــه اکث ک
فــارغ التحصیــان دانشــگاهها و مراکز 
تعلیــم و تربیــت انتخــاب مــی شــوند، 
از ایــن روی ایــن مراکــز همــواره مــورد 
تهاجــم و یــورش فرهنــگ ســلطه در 
جهــان بــوده اســت تــا از ایــن طریــق 
بــا پــرورش مهــره ها و دســت نشــانده 

هــای خــود آینــده را رقــم بزننــد
ــرای  ــی ب ــام خمین ــت ام ــن جه بدی
دانشــگاه بــه عنــوان جایــگاه تعلیــم و 
تربیــت نقــش و اعتبــار کــم نظیــری 
جهــت تربیــت متخصصــان متعهــد 
ــن  ــود و چــون ســلطه چندی ــل ب قائ
ســاله اســتعمار و ایــادی آن را بــر 
ــرده؛  ــاره ک ــور نظ ــگاههای کش دانش
لــذا نتیجــه ســوء آن را مکــرراً گوشــزد 
ــتعمار از  ــه اس ــرا ک ــت چ ــوده اس نم
ــم و  ــز تعلی ــر مراک ــلطه ب ــق س طری
ــا  تربیــت و نظــام آموزشــی کشــور ب
حمایت تحصیلکــرده های وابســته به 
غــارت ســرمایه هــای مــادی و معنوی 
مــی پرداخــت و موجــب اســارت ملی 

ــد. مــی گردی
نظــام آموزشــی کشــور همــواره مــورد 
توجــه امــام خمینــی بــوده اســت و به 
دانشــگاهیان بویژه دانشــجویان جهت 
مقابلــه بــا توطئــه هــا و دسیســه های 
داخلــی و خارجــی هشــدار داده اســت، 
تأکیــدات فراوانــی بر حاکمیــت و نفوذ 
فرهنگ اســامی در دانشــگاهها دارد و 
نســبت به تربیــت انســان الهــی، خود 
بــاوری و خوداتکایــی علمی و فرهنگی 
جهــت تحقــق اســتقال موکــداً 
ــت  ــوده اس ــدی نم ــای ج ــه ه توصی
کــه در این راســتا به مناســبت 16 آذر 
روز دانشــجو( روز مقاومت و ایستادگی 
دانشــجویان در برابــر اســتعمار غــرب 
و اســتبداد و دیکتاتــوری ( گزیــده ای 
از مطالــب امــام تقدیــم دانشــگاهیان 
بویــژه دانشــجویان محتــرم می شــود.
امــام خمینی از دانشــجویان بــه عنوان 
ــده  ــان ارزن ــنفکر، جوان ــان روش جوان

ــز، دانشــجویان  اســام، دانشــجویان عزی
مســلمان و مبــارز، دانشــجویان انقــاب، 
فرزنــدان ایــران، قــوه متفکــره ملــت و ... 
ــرای دانشــجو ارزش و  ــرد و ب ــی ب ــام م ن
اهمیــت خاصــی قائــل اســت، معظــٌم له 
ــجو  ــت دانش ــام و منزل ــوص مق در خص
ــاب  ــادق )ع( در کت ــام ص ــی از ام حدیث
والیــت فقیــه صفحــه 96 بــه ایــن شــرح 
ــرای کســی  ــد ب نقــل مــی کنــد: خداون
کــه در پــی دانــش راه بپیمایــد، راهــی به 
ســوی بهشــت می گشــاید، و فرشــتگان 
بــرای ابــراز خشــنودی خویــش )بــا خدا( 
بــال و پرشــان را بــر دانشــجو فــرو مــی 
ــه در  ــر ک ــرای دانشــجو ه گســترند و ب
آســمان اســت و هــر کــه در کــره زمیــن، 
حتــی ماهــی در دریــا، طلب آمــرزش می 
کنــد و برتــری دانشــمند بــر عابــد مثــل 
ــایر  ــر س ــارده ب ــب چه ــاه ش ــری م برت
ســتارگان اســت و به راســتی دانشمندان 

میــراث بــر پیامبراننــد.
امــام خمینــی در طــول نهضــت انقــاب 
ــر  ــوان رهب ــه عن اســامی و بعــد از آن ب
نظــام جمهوری اســامی نــکات مهمی را 
دربــاره دانشــجویان مطــرح کــرده اند که 
بــه برخــی مــوارد اشــاره مــی شــود و این 
مــوارد بیانگــر اهمیــت، جایــگاه و نقــش 

ــجو است. دانش
فــاش کــردن خیانتهــا و جنایتهــای 
اســتعمارگران و پیــروان بــی فرهنگ آنها

احتــراز از اختــاف کلمــه و تفرقــه و 
هواهــای نفســانی

آگاه کردن ملتها
شناسایی اسام

آموزش تعالیم مقدسه قرآن
نشر و تبلیغ و معرفی اسام

تأکیــد بــر روابــط دوســتانه طــاب علوم 
ــجویان دینی و دانش

هوشیاری نسبت به مسائل روز
ــوان  ــی بعن ــه جاسوس ــح الن ــد فت تأیی

ــاک ــانی و پ ــی انس عمل
پیروی از راه انبیا

هوشیاری در قبال مسائل دانشگاه
مقابله با منحرفین

مخالفت با استبداد و استعمار
به اهتزاز درآوردن پرچم اسام

روی آوردن به مکتب مترقی اسام
تحصیل علم با کمال جدیت

التزام به احکام اسام
برخورد و مقابله با استادان منحرف

تزکیه نفس
ــر  ــای عناص ــه ه ــردن توطئ ــی ک خنث

ــد فاس
خودیابی و خودباوری

مطالعه بر روی مبانی اسام
کوشش در جهت اعتای کشور

دخالت در امور سیاسی
قیام شجاعانه در مقابل انحرافات

امیــد اســت دانشــجویان محتــرم کــه به 
تعبیــر امــام مقــدرات آینــده جامعــه بــه 
دســت آنــان اســت بــا آشــنایی هــر چــه 
بیشــتر بــا افــکار و اندیشــه هــای مترقی 
بنیانگــذار جمهــوری اســامی آن چنــان 
کــه شایســته و بایســته اســت بــه وظیفه 
و مســئولیت خــود در قبال کشــور و ملت 
عمــل کننــد چرا کــه امــام معتقد اســت 
نجــات دانشــگاه از انحــراف نجــات ملــت 

و کشــور اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــکار و  ــی اف ــزوم بازخوان ــخنان و ل س
اندیشــه هــای امــام در پایــان بــه چند 
مطلــب از معظــم له اشــاره می گــردد.

مبارزه با عوامل عقب ماندگی
شــما جوانان تحصیلکرده، مــردان آتیه 
و فــردا و رجال و شــخصیت های آینده 
اجتماعیــد، بایــد بهوش و بیدار باشــید 
و بــا تمامــی عوامــل عقــب افتادگــی و 
تفــرق و ذلــت ملتهــای خــود مبــارزه 

کنیــد. صحیفــه امــام؛ ج 2، ص 177
کلید سعادت مملکت

دانشــجوها ذخایــر این ملت هســتند، 
ــه  ــده ب ــا در آین ــدرات مملکــت م مق
دســت دانشــجویان امــروز اســت. 
شــئونات مختلفــه کشــور در دســت 
دانشــجویان اســت کــه آتیــه کشــور را 
آنهــا بایــد اداره بکننــد. ســعادت یــک 
مملکــت کلیــدش بــه دســت معلــم 
اســت و بــه دســت دانشــجو... .بنابراین 
هــر مملکتــی در عالــم، هــر کشــوری 
در عالــم موجودیتــش بســته اســت به 
دســت دانشــجو و معلــم ... همــان؛ ج 

7، ص 254
قوه متفکره ملت

دانشــگاهی، دانشــجو، چه دانشــجوی 
قدیمــی، چــه دانشــجوی جدید،همــه 
مســائل تــوی دســت اینهــا بایــد حل 
بشــود. اینهــا قــوه متفکــره یــک ملت 

هســتند. همــان؛ ج 8،صفحــه 141
قیام شجاعانه در مقابل انحرافات

ــز  ــان عزی ــه جوان ــب ب وصیــت اینجان
ــتانها و دانشــگاه  دانشســراها و دبیرس
هــا آن اســت کــه خودشــان شــجاعانه 
در مقابــل انحرافــات قیــام نماینــد تــا 
اســتقال و آزادی خــود و کشــور و 
ملــت خودشــان مصــون باشــد. همان؛ 

ج 21، ص 431
دخالت در سرنوشت خود

دانشــگاهیها بداننــد ایــن را کــه 
ــد در  ــک مجته ــه ی ــوری ک همانط
سرنوشــت خــودش بایــد دخالــت 
کنــد، یــک دانشــجوی جوان هــم باید 
در سرنوشــت خــودش دخالــت کنــد، 
فــرق ما بیــن دانشــگاهی و دانشــجو و 
مثــاً مدرســه ای و اینها نیســت، همه 
شــان بــا هــم هســتند.  همــان؛ ج 18، 

ص 368
کوشــش بــرای رهایــی مغزهــا از 

وابســتگی
ســام بر دانشجویان و اســتادانی که در 
ســالهای طوالنی اختناق با محرومیتها 
ــای روحــی و جســمی  و شــکنجه ه
ــا شــجاعت و شــهامت در  مواجــه و ب
مقابــل اســتبدادها و قلدریهــا ایســتاده 
و تســلیم قدرتهــای شــیطانی نشــده 
ــرهای  ــه قش ــه هم ــام ب ــد ... و س ان
دانشــجو، از اطفــال دبســتانی و جوانان 
دبیرســتانی و دانشمندان و اســتادان و 
دانشــجویان دانشــگاهی سراسر کشور 
کــه مکانهــای علمــی و مقــدس خــود 
ــتحکم و  ــی مس ــورت دژهای ــه ص را ب
ســنگرهای شکســت ناپذیــر درآورده و 
از اســتقال و آزادی میهــن عزیــز خود 
دفــاع نمــوده و ... الزم مــی دانــم نکاتی 
ــان  ــزان در می ــما عزی ــا ش ــد را ب چن

به مناسبت 16 آذر روز دانشجو؛اهمیت، جایگاه و نقش دانشجو در نگاه امام

نائــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفت: جلســات 
هفتــه جــاری مجلــس ایــن پیــام را بــه جامعــه مخابــره کــرد 
کــه مجلــس، دولــت و قــوه قضاییــه تمــام تــاش خــود را بــه 
ــرای  ــی ب ــی و گروه ــی، جناح ــی، حزب ــائل سیاس دور از مس

خدمــت بــه مــردم بــه کار مــی برنــد.
شــهباز حســن پوربیگلــری در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
خبرگــزاری خانــه ملــت بــا اشــاره بــه برنامه هــای برگزار شــده 
در هفتــه مجلــس، گفــت: بــا توجه بــه اینکــه تاریخچــه تمام 
مجالــس گذشــته را مطالعه و بررســی کــردم بایســتی بگویم، 
مراســم ســالگرد امســال شــهید آیت اهلل مدرس با 100 ســال 
گذشــته متفــاوت بــود و دلیــل ایــن موضــوع نیــز برنامه ریزی 
بســیار عالــی و مدبرانــه آقای قالیباف ریاســت مجلس شــورای 

اســامی بــود.
ــورای  ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
اســامی افــزود: حضــور تمــام تصمیم ســازان و تصمیم گیــران 
موثــر قــوه قضاییه در مجلــس، پیام وحــدت و هماهنگی میان 
مجلــس و دســتگاه قضایــی را مخابــره کرد، پیامــی امیدبخش 
بــرای مــردم و دوســتان انقــاب  و پیامــی نگران کننــده بــرای 

دشــمنان انقاب اســت.
ــه حضــور تمامــی تصمیم گیــران دولتــی در  ــا اشــاره ب وی ب
ســالروز شــهادت آیــت اهلل مــدرس در مجلــس، اضافــه کــرد: 
جلســات ایــن هفتــه مجلــس ایــن پیــام را بــه جامعــه مخابره 
کــرد کــه مجلــس، دولــت و قــوه قضاییــه تمــام تاش خــود را 
بــه دور از مســائل سیاســی، حزبــی، جناحــی و گروهــی بــرای 

خدمــت بــه مــردم بــه کار مــی برنــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــم ب ــس یازده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
امــروز جلــوه ای از زیبایی هــا بــه نمایــش گذاشــته شــد تــا بــه 
مــردم ایــن اطمینــان خاطــر داده شــود کــه مــا بــرای خدمت 
بی منــت آمــاده هســتیم، ادامــه داد: نشســت امــروز در 
مجلس؛تداعی کننــده ســخن گوهربــار شــهید بهشــتی مبنی 
بــر »مــا شــیفتگان خدمــت هســتیم نــه تشــنگان قــدرت« 

اســت.
حســن پــور با بیــان اینکــه صحبت هــای امــروز آقــای قالیباف 
تداعــی کننــده ســخنان ســردار دل هــا حاج قاســم ســلیمانی 
بــود، تصریــح کــرد: رئیــس مجلــس مطــرح کــرد کــه بایــد 
3 مشــکل اصلــی کشــور یعنــی اقتصــاد، آب، جمعیــت را بــا 
هماهنگــی بــا یکدیگــر حل کنیــم و هــر بهانــه ای را از تمامی 
افــرادی کــه به دنبال شــانه خالی کردن از مســئولیت هســتند 
را بگیریــم. وزارتخانه هــا، معاونان، اســتانداران و فرمانــداران باید 
همــه تــوان خــود را بــرای حــل و فصــل مشــکات مــردم بــه 

گیرند. کار 
نائــب رئیس کمیســیون اقتصــادی با بیــان اینکه شــهدا از این 
نشســت هــا راضی هســتند، ادامــه داد: از ریاســت محتــرم قوه 
مقننــه به واســطه برنامــه ریــزی و مدیریــت خــوب و از رئیس 
جمهــور بــه دلیــل اهمیــت دادن بــه ایــن مســائل و از ریاســت 
قــوه قضائیــه کــه اقدامــات اخیــر وی موجب جــذب حداکثری 

مــردم بــه نظــام شــده اســت، تقدیــر و تشــکر مــی کنم./

تعامل قوا به دور از مسائل 
سیاسی برای خدمت به مردم

دادســتان عمومی و انقاب شهرســتان ســیرجان کرمان 
در پــی انتشــار اخبــار و تصاویــری در فضــای مجــازی 
مبنــی بــر خودســوزی یــک فــرد بــه بیــان توضیحــات 
ــم  ــه در فیل ــای مطروح ــب ادعاه ــا تکذی پرداخــت و ب
منتشــر شــده، اعــام کــرد کــه در ایــن رابطــه تاکنــون 

ــده اند. ــت ش ــر بازداش دو نف
ــن  ــان، محس ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
نیــک ورز دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان 
ســیرجان کرمان امــروز در پی انتشــار اخبــار و تصاویری 
در فضــای مجــازی دایــر بــر خودســوزی یــک فــرد بــه 
دلیــل تجــاوز بــه وی بــه بیــان توضیحــات پرداخــت و 
بــا تکذیــب ادعاهــای مطروحــه در فیلــم منتشــر شــده، 
اعــام کــرد کــه در این رابطــه تاکنــون دو نفر بازداشــت 

شــده اند.
ــه،  ــرار گرفت ــه ق ــورد حادث ــه م ــزود: شــخصی ک وی اف
طبــق مــدارک بیمارســتانی و بالینــی در ســال 98 دو 
ــای روان  ــرف قرص ه ــی، مص ــابقه خودکش ــه س مرتب
گــردان و مشــروبات الکــی داشــته کــه بــا تــاش کادر 

ــد. ــدا می کن ــبختانه نجــات پی ــان خوش درم
دادســتان ســیرجان تصریــح کرد: مســتنداتی که پلیس 
آگاهــی جمــع آوری کرده، اظهــارات خود مرحــوم قبل از 
فوت در بیمارســتان و همچنین تحقیقاتی که از شــهود 
و مطلعیــن بــه دســت آمــده ثابــت کننــده ایــن موضوع 
اســت کــه شــخص حادثــه دیــده بــا دو نفــر متهمی که 
ذکــر می کنــد و خــودش اســم می بــرد ســابقه دوســتی 
و آشــنایی قبلــی داشــته و آن شــب حادثــه  بــا هــم در 
یــک کافــی شــاپ یــا قهوه خانــه ای در حــال اســتعمال 

قلیــان بوده انــد.
وی ادامــه داد: ایــن فــرد حوالــی ســاعت  10 شــب بــه 
اختیــار خــودش بــه همــراه ایــن دو نفــر از مــکان مــورد 
نظــر خــارج می شــود و ظاهــرا بــه منطقــه ای خــارج از 
ــاعت  ــی 3 س ــدود 2 ال ــد و ح ــت می کنن ــهر عزیم ش
ــد و اینکــه حــاال آنجــا چــه اتفاقــی  ــر می گردن بعــد ب
افتــاده هنــوز مشــخص نیســت، ولــی اظهارات شــخص 
مرحــوم داللــت بــر ایــن دارد کــه وی را از ماشــین پیــاده 
می کننــد و او بــه یکــی از جایگاه هــای ســوخت مراجعه 
کــرده، مقــداری بنزیــن تهیــه و اقــدام بــه خودســوزی 
ــه  می کنــد کــه پــس از چنــد روز بســتری و انتقــال ب
تهــران متاســفانه در اثــر شــدت بــاالی ســوختگی فوت 

می کنــد.
دادســتان ســیرجان خاطرنشــان کرد: تحقیقات قضایی 
بــرای روشــن شــدن ابعــاد ماجــرا در حــال انجام اســت.

توضیحات دادستانی سیرجان 
پیرامون حادثه خودسوزی/2 

نفر بازداشت شدند

گــذارم.
ــای  ــت ه ــتگی مل ــن وابس 1. بزرگتری
مســتضعف بــه ابرقدرتها و مســتکبرین، 
ــه  ــی اســت ک وابســتگی فکــری و درون
ــمه  ــا از آن سرچش ــتگی ه ــایر وابس س
مــی گیــرد... شــما اســتادان و فرهنگیــان 
و دانشــجویان دانشگاهها و دانشســراها ... 
بایــد کوشــش کنیــد و مغزهــا را از ایــن 
وابســتگی فکــری شستشــو دهیــد. و بــا 
ــت و  ــده، مل ــزرگ و ارزن ــت ب ــن خدم ای
کشــور خــود را نجــات دهیــد. )همــان؛ ج 

10، ص 79(
ــگاهها و ...  ــدن دانش ــاز ش ــاز ب 2. در آغ
ــا  ــد ب ــی بخواهن ــا گروههای اشــخاصی ی
ــده در کار  ــی فریبن ــمهایی و تبلیغات اس
ــزان  ــد و ... عزی ــال کنن ــگاهها اخ دانش
دانشــگاهی و محصلیــن ســایر مــدارس 
بــا بــی اعتنایی و ســردی بــا آنــان مواجه 
شــوند، و توطئــه آنــان را خنثــی نماینــد. 

)همــان(
3.آنچــه کــراراً تذکــر داده ام، و رمــز 
گروههــای  اســت،اتحاد  پیــروزی 
دانشــجویی و تشــکیل یــک گــروه 
اســامی – ملی اســت در مقابل منحرفان 
ــد.  ــه بیفکنن ــد تفرق ــش دارن ــه کوش ک

)80 ص  )همــان؛ 
4. بایــد کوشــش در راه علــم و بــه دســت 
آوردن تخصــص در رشــته هــای مختلفه 
اســاس فعالیــت دانشــجویان عزیز باشــد 
کــه نیازمندیهــای میهــن به دســت خود 
آنهــا بــر آورده و کشــور مــا بــا کوشــش 

شــما خودکفــا شــود. )همان(
ــان و  ــه بره ــتند ب ــن مس ــام دی 5. اس
متکــی بــه منطــق اســت و از آزادی بیان 
و قلــم نمی هراســد، و از طــرح مکتبهای 
دیگر،کــه انحــراف آنهــا در محیــط 
خــود آن مکتبهــا ثابــت و در پیــش 
دانشــمندان خودشــان شکســت خــورده 
هســتند، باکــی نــدارد شــما دانشــجویان 
محترم!نبایــد با پیــروان مکتبهــای دیگر 
بــا خشــونت و شــدت، رفتــار و درگیــری 
و هیاهــو راه بیندازیــد. )همــان؛ ص 81(

درست عمل کردن
مــا همــه و شــما دانشــجوهای محتــرم 
و ایــن دانشــجویان، خواهــران مــا، همــه 
کوشــا باشــیم بــه اینکــه آن طــوری کــه 
بایــد و آن طــوری کــه الزم اســت در 
ــم.  ــل کنی ــا عم ــامی م ــوری اس جمه
همچــو نباشــد کــه فقــط لفظ باشــد که 
مــا جمهــوری اســامی هســتیم، لکن نه 
دانشــگاههایمان و نــه دانشســراهایمان و 
نــه ... هیــچ کــدام آن معنایــی کــه بایــد 

در اســام باشــد، در آنهــا نباشــد. 

10000100005588

پرداخت وام 1۰ میلیون تومانی به 
سرپرستان خانوار مبتال به کرونا

ــهیات 10  ــت تس ــی از پرداخ ــاد و دارای ــر اقتص وزی
میلیــون تومانــی بــه همــه سرپرســتان خانوارهایی که 

بــه دلیــل کرونــا بســتری شــده انــد، خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا از وزارت اقتصــاد،  احســان خانــدوزی 
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن تســهیات بــرای کمــک بــه 
ــان و  ــای درم ــه ه ــی از هزین ــارات ناش ــش خس کاه
دوری از کســب و کار پرداخــت مــی شــود،  افــزود: افــراد 
مشــمول از طریــق پیامــک بــه بانــک قرض الحســنه 
مهــر ایــران و یــا بانــک رســالت معرفــی خواهنــد شــد.
»عبــاس مرادپــور« سرپرســت معاونــت بانــک و بیمــه 
وزارت اقتصــاد نیــز در ایــن خصــوص گفــت: ایــن وام 
10 میلیــون تومانــی به سرپرســتان خانوارهایــی که به 
علــت کرونــا در بیمارســتان بســتری شــده اند و فاقــد 
شــغل و درآمــد ثابــت هســتند، پرداخــت خواهد شــد .

وی ادامــه داد:  اطاعــات مربوط بــه این افــراد را از وزارت 
بهداشــت دریافــت و بــا اطاعــات وزارت تعــاون تطبیق 
داده مــی شــود تا مشــموالن شناســایی شــوند ســپس 
بــه افــراد مشــمول از طریــق پیامــک یــا تلفــن اطــاع 

داده می شــود.
سرپرســت معــاون بیمه و بانــک از هموطنان خواســت 
ــی  ــد و در صورت ــه نکنن ــا مراجع ــک ه ــه بان ــه ب ک
ــای  ــرف بانک ه ــند، از ط ــرح باش ــمول ط ــه مش ک
ــا  ــا آنه ــک رســالت ب ــران و بان ــر ای قرض الحســنه مه

ــود. ــه می ش ــاس گرفت تم
بــه گفتــه مرادپــور، ایــن وام 3 ســاله بــا اقســاط ماهانــه 
حــدود 300 هــزار تومــان اســت. ضمانــت وام نیــز بــر 
ــوش  ــر خ ــت و اگ ــراد اس ــنجی اف ــار س ــاس اعتب اس
ــذ  ــا اخ ــا از آنه ــل تضمین ه ــند، حداق ــاب باش حس

خواهــد شــد.

دشمن را »فرسوده، خسته، ضعیف و ناتوان« کرده ایم/  گزینه روی میز به بایگانی رفت
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم 
ــدار  ــکر پاس ــردار سرلش ــام، س از ای
حســین ســامی فرمانــده ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی در کنگــره 
ملــی ســه هــزار شــهید اســتان ایــام 
بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا 
بــه ویــژه 3 هــزار شــهید اســتان ایــام 
اظهــار داشــت: ایــام ســرزمین افتخار 
اســت، مــردم ایــام هماننــد ارتفاعات 
رفیعــش بلندمرتبــه هســتند و دفــاع 
ــرای مــردم ایــن ســرزمین  مقــدس ب
میــدان آزمایــش بزرگی بود آزمایشــی 
کــه از آن ایامیــان ســربلند و باشــکوه 

ــد. ــه در آمدن ب
ــام ســرزمین  ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
شــهیدان اســت تصریــح کــرد: مــردم 
ــن  ــروز ســربلند هســتند، ای ــام ام ای
مــردم ایســتادند تــا سرزمینشــان 
ــود را  ــرزمین خ ــود و س ــغال نش اش
تــرک نکردنــد و در ایــن آزمایش الهی 

ــد. ــرون آمدن ــروز بی ســربلند و پی
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ســردار ســامی ب
هنــر مــردم و ســه هــزار شــهید 
واالمقــام اســتان ایــام ایــن بــود کــه 
در دفــاع مقــدس راه را در همــه نقــاط 
ــازه تجــاوز  ــر دشــمن بســتند و اج ب
ندادنــد، بیــان کــرد: مــردم این اســتان 

ــاع  ــول دف ــی در ط ــای بزرگ افتخاره
ــدس از خــود برجــای گذاشــتند. مق

فرمانــده ســپاه پاســداران انقــاب 
ــه  ــان همیش ــزود: ایامی ــامی اف اس
ســیره  بــه  تاســی  بــا  قهرمــان 
امیرالمومنیــن)ع( کــه اگــر ملتــی در 
ــر دشــمن متجــاوز ســر تســلیم  براب
فــرود آورد، ذلیــل می شــود بــا بســیج 
تمامــی اقشــار بویــژه ایــات و طوایف 
ــتادگی  ــی ایس ــمن بعث ــر دش در براب
کردنــد و اجــازه ندادنــد وجبــی از ایــن 
ســرزمین زرخیــز بــه تصرف دشــمن 

ــد. در آی
ــی،  ــل اله ــرد: در محف ــوان ک وی عن
ملکوت آســمانی شــهیدان ســرزمین 
درخشــان ایــام هســتیم، در چنیــن 
محفلــی حتمــاً بایــد درود و ســام و 
ــان  ــه روح درخش ــی را ب ــت اله تحی
امــام راحــل)ره( کــه منطــق عــزت و 
حکمــت اســتقال و حریــت و آزادی 
و طریــق اقتــدار و اعتبــار و آزاد شــدن 
از بردگــی را بــه مــا آموزاند بفرســتیم.

ســردار ســامی در ادامــه افــزود: 
ــدن در  ــح ش ــا ذب ــن آرزوی م زیباتری
مســیر آرزوهــای آســمانی ملــت ایران 
اســت و قربانــی شــدن در راه عــزت و  
ــدا شــدن  ــت و ف ــن مل آرمان هــای ای

در راه تحقــق اهــداف بــزرگ و ســعادت 
آفریــن رهبرعظیــم الشــان انقــاب مان 

اســت .
انقــاب  پاســداران  ســپاه  فرمانــده 
ــن 43  ــه در ای ــان اینک ــا بی ــامی  ب اس
ســال نقشــه آمریــکا بــرای ملــت ایــران 
همیشــه خطرنــاک بــوده اســت، گفــت: 
آثــار عقب نشــینی دشــمنان قابــل 

ــت. ــاهده اس مش
وی عنوان کرد: نقشــه سیاســی استکبار 
بــا محوریــت آمریــکا بــرای ملــت ایــران 
نقشــه ای خطرنــاک و وســیع و تــوأم بــا 
توطئه هــای عمیــق برای شکســت دادن 
ملــت ایــران بــوده اســت و لحظــه ای در 
ایــن مــدت نبوده کــه آمریــکا و متحدان 
او لحظــه ای بــرای فرســوده کــردن مردم 
از اهدافشــان و از رســیدن دارو بــه مــردم 
ــد؛ امــا قدرتــی  دســت از تــاش برندارن
کــه در مقابــل مــا ایســتاده بــود امــروز 

عقب نشــینی کــرده اســت.
وی اضافــه کــرد: ایامی ها و کردســتانی 
و کرمانشــاهی ها مردمانــی نبودنــد کــه 
از دشــمن بترســند و از غــرش توپ هــا 
نترســیدند، محکــم ایســتادند و جنگ با 
هنرنمایــی شــهیدان بــه پایــان رســید و 
ایــران اســتقال و بزرگــی خــود را حفظ 

و حتــی ارتقــا داد.

خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی:

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 

استمرار حضور کارشناسان 
انتظامی بردسیر در مدارس

ــیر از اســتمرار  ــتان بردس ــی شهرس ــده انتظام فرمان
حضور کارشناســان آمــوزش همگانی در مــدارس این 
شــهر بــه منظــور تــداوم برنامــه هــای آمــوزش اولیا و 
ــش آمــوزان در حــوزه پیشــگیری از آســیب های  دان

اجتماعــی خبــر داد
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبری پلیس ســرهنگ 
جعفــر غضنفــری در ایــن خصــوص گفــت بــا توجــه 
بــه بازگشــایی تعــداد زیــادی از مــدارس ،پلیــس بــا 
اعــزام کارشناســان حــوزه آمــوزش همگانی ،بیــش از 
20 برنامــه آموزشــی در ایــن مــدت کوتــاه در مدارس 

برگــزار کــرده اســت  
وی افــزود :بــا بــه کارگیــری کارشناســان و اســتفاده 
از ظرفیــت آموزشــی مــدارس و تحــت آمــوزش قــرار 
ــگیری  ــوزه پیش ــوزان در ح ــش آم ــا و دان دادن اولی
ــی  ــت موضوعات ــا اولوی ــی ب ــای اجتماع از آســیب ه
همچنین پیشــگیری از اعتیاد و آســیب هــای فضای 
مجــازی مــی تــوان شــاهد یک حرکــت تاثیرگــذار در 
حــوزه پیشــگیری از برخــی معضــات شــایع ســطح 

جامعــه بــود 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر وی بــا بیــان 
اینکــه پلیــس در کنــار انجــام ســایر ماموریــت هــای 
اصلــی و تخصصــی خــود آمادگــی حضــور در تمامی 
مــدارس بــرای برگــزاری کارگاه هــا و نمایشــگاه ها ی 
پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی را دارد، افــزود 
:آمــوزش همگانــی در ارتقــای امنیــت و پیشــگیری 
ــزاری  ــن رو برگ ــم نقــش بســزایی دارد و از ای از جرائ
مســتمر چنین کاس هایی آموزشــی خصوصــاً برای 

دانــش آمــوزان در دســتور کار قــرار دارد

ســردار ســامی گفــت: ایــران اســامی 
و انقابــی امــروز قدرتمنــد اســت و هــر 
دشــمنی می دانــد اینجــا ســرزمین 
ــه  ــاال ب ــت و ح ــدنی نیس ــغال ش اش
میــدان مبــارزه اقتصادی و تحریــم روی 

ــد. آورده ان
ــتادگی  ــه ایس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــل  مــردم در جنــگ اقتصــادی در مقاب
ــر از  ــن مشــکات و مخاطــرات کمت ای
ــردم  ــاع مقــدس نیســت و همــه م دف
ــدند،  ــارزه وارد ش ــدان مب ــن می در ای
افــزود: هنــر رهبــری بــر ایــن بــود کــه 
دشــمن را فرســوده و خســته و ضعیــف 
و ناتــوان کردنــد و راهکارهای دشــمن را 
مســدود کردنــد و هــر گزینــه روی میز 

بــه بایگانــی تبدیــل شــد.



10000100005588www.sepehrbrd. i r

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان       سال سیزدهم         شماره 508          دوشنبه  پانزدهم  آذر  ماه 61400

 

رئیس پلیس فتای استان کرمان با اشاره به امکان وقوع 
اینرتنتی سامانه  آدرس  با جعل  از شهروندان  کالهربداری 
ثبت نام الکرتونیک قوه قضاییه)ثنا( در خصوص احتامل فریب 

شهروندان با پیامک جعلی این سامانه هشدار داد.
رسهنگ امین یادگار نژادبیان کرد: شهروندان مراقب این 
موضوع باشند که پیامک ارسالی از سوی قوه قضاییه فاقد 
لینک است و از طریق این پیامک نباید به آدرس مشخصی 

متصل شوند.
وی افزود: جهت مشاهده ابالغیه الکرتونیک قضایی به هیچ 
عنوان نیاز به واریز وجه نیست بنابراین پیامک های ارسالی از 
سوی قوه قضاییه که دارای لینک درگاه پرداخت است جزء 
سایت های فیشینگ هستند چراکه پیامک هایی که از سوی 
سامانه های دولتی ابالغ می شوند هرگز از شامره شخصی ارسال 

منی  شوند.
این مقام مسئول ادامه داد: کاربران می توانند با مراجعه به 
https://www. سایت اصلی ابالغ الکرتونیک قضایی به آدرس

eblagh.adliran.ir از صحت پیامک دریافتی اطمینان حاصل 
کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه خربی پلیس، رئیس پلیس 
فتای استان در پایان یادآور شد: شهروندان در صورت داشنت 
هرگونه ابهام، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس 
www.cyberpolice.ir در بخش فوریت های سایربی با ما در 

میان بگذارند. 
وی افزود: »برای مشاهده ی ابالغیه ی الکرتونیک قضایی 
به هیچ عنوان نیاز به واریز وجه نیست بنابراین پیامک های 
ارسالی از سوی قوه قضاییه که دارای لینک درگاه پرداخت است 
جزو سایت های فیشینگ هستند چراکه پیامک هایی که از 
سوی سامانه های دولتی ابالغ می شوند هرگز از شامره شخصی 

ارسال منی  شوند«.
 »شهروندان مراقب این موضوع باشند که پیامک ارسالی از 
سوی قوه قضائیه فاقد لینک است و از طریق این پیامک نباید 

به آدرس مشخصی متصل شوند«.

و  اصلی تریــن  از  یکــی  خانــواده 
مؤثرتریــن نهادهــای اجتماعی اســت 
و اولیــن هســته ی زندگــی اجتماعــی 
ــردد. از  ــاز می گ ــواده آغ ــر از خان بش
ایــن رو، تغییــرات ارزشــی در حــوزه ی 
ــذار  ــز تأثیرگ ــه نی ــواده در جامع خان
اســت و البتــه تغییــر در عرصه هــای 
گوناگــون جامعــه، اعــم از فرهنگــی، 
مناســبات  در  نیــز  و...  اقتصــادی 
ــود. ــد ب ــذار خواه ــی تأثیرگ خانوادگ

 در شــرایطی کــه کشــورمان بــه دلیل 
رویکردهــای سیاســی و باورهــای 
مذهبی و عقیدتــی، گفتمان نوینی در 
عرصــه ی بین  الملــل دارد و با مخالفت 
ــامی  ــام اس ــمنان نظ ــی دش اساس
مواجــه اســت، منطــق حکــم می  کند 
از تحدیــد  ناشــی  کــه خطــرات 
ــود و  ــته ش ــدی انگاش ــت ج جمعی
آسیب  شناســی و برنامه  ریــزی در ایــن 

ــرد. ــورت گی ــوزه ص ح
ــت  ــر، رشــد جمعی ــای اخی در دهه ه
ــت و  ــته اس ــی داش ــد نزول ــران رون ای
اگــر بــه همیــن طریــق پیــش برویم، 
مرحلــه ای  وارد  کشــور  وضعیــت 
ــد  ــذا نیازمن ــد شــد. ل ــی خواه بحران
آسیب شناســی هســتیم تا بتوانیــم از 
دل ایــن آســیب ها و عوامــل مؤثــر در 
بــروز این مســئله، راهکار و برنامــه ارائه 
دهیــم. در مســئله ی کاهش جمعیت، 
عوامــل متعددی نقش داشــته اســت، 
امــا یقینــاً مهم تریــن نهــادی کــه در 
ــاد  ــت نقــش دارد نه حــوزه ی جمعی
خانــواده اســت. لــذا بایــد ببینیــم کــه 
در حــوزه ی خانــواده چــه تغییراتی رخ 
داده و چــه عواملــی منجــر بــه تغییــر 
ــه  ــده ک ــواده ش ــی خان ــبک زندگ س
ــدآوری و  ــش فرزن ــه ی آن کاه نتیج
کاهــش جمعیــت کشــور بوده اســت.

 تغییرات حاکم بر خانواده

 اولیــن هســته ی زندگــی اجتماعــی 
از خانــواده آغــاز می   شــود.  بشــر 
ــوّدت،  ــس و م ــتگاه ان ــواده خاس خان
ــام،  ــم و انتظ ــل، نظ ــل و تکام تکمی
یک پارچگــی و انســجام اســت. تأثیــر 
ــر  ــر دیگ ــواده ب ــان خان آشــکار و پنه
نهادهــای اجتماعی و متقابــاً تأثیرات 
گوناگــون آن نهادهــا بــر خانــواده، 
باعــث شــده اســت کــه اندیشــمندان 
ــانی  ــوم انس ــف عل ــای مختل حوزه  ه
و  سیاســت گذاران  همچنیــن  و 
برنامه  ریــزان اجتماعــی، بــه طــور 
ــه  ــواده عاق ــه مســائل خان ــژه  ای ب وی

ــد. ــان دهن نش
 الف( تغییرات فردی

 1. رواج فردگرایی
 جامعــه ی ایــران در دهه هــای اخیــر، 
و  فرهنگــی  در جریــان تحــوالت 
اجتماعی وســیعی قــرار گرفته اســت. 
ــواده  ــژه در خان ــه وی ــن تحــوالت ب ای
مشــهود بوده اســت. یکــی از تحوالتی 
ــده  ــون نمان ــواده از آن مص ــه خان ک
ــور از  ــت. منظ ــی اس ــد فردگرای رش
فردگرایــی ایــن اســت کــه افــراد بــه 
جــای اولویــت دادن بــه خواســت  ها و 
عایــق جمعــی، ســنتی و خانوادگی، 
ــردی  ــت  های ف ــا و خواس ــه ارزش  ه ب

ــد.  ــت می  دهن ــود اولوی خ
نتیجــه ی  می توانــد  فردگرایــی 
توســعه ی خانــواده ی هســته  ای باشــد 
و نیــز می  توانــد پیامدهایــی همچــون 
کاهــش مســئولیت پذیری، بــاال رفتن 
ســن ازدواج، افزایــش طــاق و طبیعتاً 
کاهــش فرزنــدآوری را بــه همــراه 

داشــته باشــد.
ــواده ی  ــاختار خان ــا س ــی ب  فردگرای
ــا ســاختار  هســته  ای و جمع  گرایــی ب
ــت.  ــو اس ــترده همس ــواده ی گس خان
فرزنــدان  خانــواده ی جمع  گــرا  در 

ــراز عقیــده  ــد کــه هنــگام اب می  آموزن
ــه  ــاری پیش ــران، بردب ــل دیگ در مقاب
کننــد. همچنیــن وفــاداری بــه گــروه 
و نیــز حتــی ســهیم شــدن در منابــع 
مالــی، یــک عنصــر اساســی خانــواده 

جمع  گراســت. 
ــد  ــود می  توان ــی خ ــن فردگرای بنابرای
نتیجه ی توســعه ی  خانواده ی هسته  ای 
ــی  ــد پیامدهای ــز می  توان ــد و نی باش
همچــون کاهــش مســئولیت  پذیری، 
بــاال رفتــن ســن ازدواج، افزایــش 
طــاق و طبیعتــاً کاهــش فرزنــدآوری 

ــته باشــد. ــراه داش ــه هم را ب
 2. افزایش سن ازدواج

 یکــی از عواملــی کــه منجــر بــه 
ــاال  ــود ب ــدآوری می  ش ــش فرزن کاه
ــاال  رفتــن ســن ازدواج اســت. البتــه ب
رفتــن ســن ازدواج نیــز خــود معلــول 
عوامــل دیگــری از قبیــل فردگرایــی، 
ــه  ــروزه ب ــت. ام ــاالری و... اس فرزندس
علــت تقویــت خانــواده ی هســته  ای و 
دشــواری  های اقتصــادی در جوامــع 
صنعتی، متوســط ســن ازدواج افزایش 
یافتــه اســت. بررســی  های آمــاری 
ــز  ــران نی ــه در ای ــد ک ــان می  ده نش
ــد  ــن رون ــن ازدواج همی ــن س میانگی
را دارد، بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن 

عوامل مؤثر در کاهش تعداد فرزندان خانواده ی ایرانی  

افزایــش در مــورد زنــان بیشــتر اســت. در 
سرشماری ســال 90 میانگین ســن ازدواج 
در مــردان 26.7 و در زنــان 23.4 بــوده 
اســت و همچنــان نیــز در حــال افزایــش 

اســت.
 در جامعــه امــروز ایــران، ســن ازدواج زنــان 
بــه دلیــل افزایش ســطح ســوادآموزی آنان 
همچنــان رو بــه افزایــش اســت. همچنین 
ــازه  ــای ت ــر زوج  ه ــادی ب ــارهای اقتص فش
ازدواج کــرده وارد می  شــود مبنــی بــر 
اینکه قبل از ازدواج دارای شــغل و مســکن 
ــان  باشــند. در حالــی کــه فرصت  هــای آن
بــرای دســتیابی بــه ایــن امکانات بــه دلیل 
ــه  ــی ک ــای عظیم ــده جرگه  ه ورود فزاین
وارد بــازار کار و مســکن در مناطق شــهری 

ــد.  ــش می  یاب ــوند کاه می  ش
همچنیــن نگــرش نســبت بــه ازدواج 
ــه  ــت ب ــده اس ــرات ش ــتخوش تغیی دس
ــای ســنتی  ــی خانواده  ه ــه حت طــوری ک
بــرای  گزینــه  تنهــا  دیگــر  را  ازدواج 
ــر  ــرف دیگ ــد. از ط ــان نمی  دانن دخترانش
مشــکل بیــکاری باعــث بــاال رفتــن ســن 
ازدواج می  شــود. پیش  بینــی می  شــود 
ــاد  میــزان بیــکاری در بیــن جمعیــت زی
مــردان جــوان کــه بافاصلــه پــس از 
ــه علــت رقابــت  ــد شــدند ب انقــاب متول

ــد. ــش یاب ــازار کار افزای ــدید در ب ش

رئیــس قــوه قضاییــه بــا قاضــی فــداکار کرمانی کــه در 
جریــان نجــات یــک متهــم از خودکشــی دچار آســیب 
ــه صــورت  ــد، ب ــر ش ــای کم ــه مهره ه جــدی از ناحی

ــای احــوال وی شــد. ــرد و جوی ــو ک ــی گفت وگ تلفن
کرمــان،  از  فــارس  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
حجت االســام والمســلمین محســنی اژه ای صبــح روز 
شــنبه )13 آذر( بــه صــورت تلفنــی بــا  مســعود توکلی  
ــان نجــات یــک  ــی کــه در جری قاضــی فــداکار کرمان
متهــم از خودکشــی، دچــار آســیب جــدی از ناحیــه 

مهره هــای کمــر شــده، گفت وگــو کــرد.
رئیــس عدلیــه ضمــن قدردانــی از اقــدام بــه موقــع این 
قاضــی فــداکار، بــرای وی از درگاه خداونــد متعال طلب 
شــفای عاجــل و کامــل کــرد و گفــت: دســتگاه قضایی 
بــه وجــود قضاتــی اگاه و شــجاع کــه در راه خدمــت بــه 

ملــت از جــان مایــه مــی گذارنــد، افتخــار می کنــد.
محســنی اژه ای در گفت وگــو بــا »یــداهلل موحــد« 
رئیــس کل دادگســتری کرمان نیز خواســتار تشــویق و 
حمایــت از قضــات فــداکاری  شــد که در مســیر خدمت 
خالصانــه بــه خلــق، حتــی از بــذل جــان خــود دریــغ 
نمی کننــد و رســیدگی بــه امــور مــردم را بــر هــر اقــدام 

دیگــری اولویــت می دهنــد.
رئیــس قــوه قضاییــه در ایــن تمــاس تلفنــی همچنین 
پیگیــر رونــد درمان قاضی توکلی زاده شــد و دســتورات 
الزم  بــرای رســیدگی بــه وضعیــت وی را صــادر کرد، 

وی همچنیــن در خصــوص ضرورت انجــام مراقبت های 
الزم و ایمن  ســازی اماکــن قضایــی جهت پیشــگیری از 

بــروز اینگونه حــوادث، دســتورات الزم را صــادر کرد.
»مســعود توکلــی « قاضــی شــعبه 10 مجتمــع شــهید 
باهنــر کرمــان کــه بــه شــعبه صلــح و ســازش معــروف 
اســت، طــی روزهــای گذشــته در حیــن اقــدام بــرای 
ــیب  ــار آس ــم، دچ ــک مته ــی ی ــت از خودکش ممانع
جــدی در ناحیــه مهره هــای کمــر شــد و بــه زیــر تیــغ 
جراحــی رفــت. در ایــن حادثــه، بــه متهم پرونــده هیچ 

آســیبی وارد نشــد.
ــزل خــود  ــون در من ــه هم اکن ــداکار ک ــن قاضــی ف ای
مشــغول گذرانــدن دوران نقاهــت اســت، اعــام کــرده 
هیــچ شــکایتی از متهم نــدارد و همچنــان پیگیر جلب 
ــن  ــده ای ــه پرون ــا از جمل ــاکیان پرونده ه ــت ش رضای

متهــم اســت.

گفت وگوی تلفنی اژه ای با قاضی 
فداکار کرمانی/دستور برای 

ایمن  سازی اماکن قضایی

هشدار رئیس پلیس فتای استان 
کرمان درباره کالهبرداری با 

پیامک جعلی سامانه »ثنا«

کالهبرداری با دعانویسی 
و ترفند درمان کرونا

فرمانــده انتظامــی شهرســتان انــار گفت: مــرد میانســالی که با 
روش هــای رمالــی و دعانویســی اقــدام بــه کاهبــرداری از مردم 
ــی از  ــرده در یک ــی می ک ــاران کرونای ــان بیم ــد درم ــا ترفن ب

روســتاهای ایــن شهرســتان دســتگیر شــد.
ــا  ــرهنگ رض ــان، س ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
خلیلی نــژاد در تشــریح ایــن خبــر بیــان کــرد: در پــی شــکایت 
چنــد شــهروند مبنــی بــر کاهبــرداری 200 میلیون ریالــی از 
آنــان توســط یــک فالگیــر و رمــال، بررســی موضوع بــه  صورت 
ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی قــرار 

گرفت.
وی ادامــه داد: در ایــن رابطــه پــس از بررســی اظهــارات یکــی از 
شــاکیان مشــخص شــد از ایــن فرد توســط یــک نفــر فالگیر و 
رمــال کــه ادعای درمــان بیمــاران کرونایــی را مطــرح می کرده 

کاهبرداری شــده اســت.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان انــار خاطر نشــان کــرد: در ایــن 
راســتا مامــوران بــا اقدامــات و تحقیقات پلیســی موفق شــدند 
متهــم مــورد نظــر را در یکــی از مناطــق روســتایی شناســایی 
ــا  ــه ب ــرد میانســال در مواجه ــن م ــه ای ــد ک و دســتگیر کنن
مســتندات موجــود بــه کاهبــرداری و دریافــت پــول از افــراد 
مختلــف از طریــق فالگیــری و رمالــی و بــا دادن امیــد واهــی و 

ــرد. ــراف ک ــن اعت ــای دروغی وعده ه
خلیلی نــژاد بــا بیــان اینکــه در تحقیقات بعدی مشــخص شــد 
ایــن فــرد بــا این شــگرد از 10 نفــر دیگر نیــز در مجمــوع 650 
میلیــون ریــال کاهبــرداری کــرده اســت، اظهــار داشــت: افراد 
ســودجو غالبــاً مســائل خرافاتــی را بــه شــکل های مختلــف در 
بیــن مــردم یــا از طریــق شــبکه های اجتماعــی رواج می دهند 
و از ســادگی و زودبــاوری طعمه هــای خــود ســوء اســتفاده مــی 
کننــد کــه در ایــن رابطــه از شــهروندان می خواهیم بــه اینگونه 

مســائل اغواکننــده و دروغیــن اعتماد نکنند.

ــنهادی  ــون پیش ــا مت ــرب ب ــه غ مواجه
و مواضــع منطقــی جمهــوری اســامی 
ایــران در مذاکــرات ویــن، راه بهانه جویی 
هــای طــرف هــای غربی را ســد کــرده و 
ــر پیشــنهادهای  ــه در براب ــا ک ــی ه غرب
دقیــق طــرف ایرانــی غافلگیــر شــده انــد 
ــن از آن  ــره رفت ــرای طف ــرایط را ب و ش
ســخت می بینند، خشــمگین هســتند.

ــا،  ــی ایرن ــگار اعزام ــزارش خبرن ــه گ ب
طــرح پیشــنهادی ایــران برای دســتیابی 
بــه توافــق دربــاره احیــای مفــاد برجــام 
ــن  ــرات وی ــدی را در مذاک شــرایط جدی
ایجــاد و طــرف مقابــل را غافلگیــر کــرده 
اســت. از نماینــدگان ارشــد هیات هــای 
اروپایــی در مذاکــرات ویــن تــا مقامــات 
کاخ ســفید و تل آویــو طــی 4۸ ســاعت 
گذشــته در اظهارنظرهــای مختلــف، بــه 
دلیــل روبــرو شــدن بــا مواضــع منطقــی 
ــران و از  ــوری اســامی ای و قاطــع جمه
آنجــا کــه انتظــار روبــرو شــدن بــا چنین 
شــرایطی را نداشــتند، خشــمگین شــده 
انــد چرا کــه متون پیشــنهادی ایــران راه 
را بــرای هرگونــه بهانــه جویــی مســدود 

ســاخته اســت.
نماینــدگان ســه کشــور اروپایــی عضــو 
برجــام )انگلیــس، آلمــان و فرانســه( در 
ــترک  ــیون مش ــت کمیس ــان نشس پای
برجــام بــا صــدور بیانیــه ای ادعــا کردنــد 
ــق  ــل دقی ــی و تحلی ــس از بررس ــه پ ک
متــون پیشــنهادی ایــران ناامیــد و نگران 

شــده اند.
آن هــا مدعــی شــدند کــه تهــران تقریبــاً 
ــه در  ــواری را ک ــازش های دش ــام س تم
مذاکــرات شــش دور قبــل حاصــل شــده 
ــرات  ــته و تغیی ــود، پشــت ســر گذاش ب
عمــده ای را خواســتار شــده اســت. ســه 

کشــور اروپایــی در بخشــی از ایــن بیانیه 
کــه عمــق خشــم آن هــا را بــه منصــه 
ظهــور گذاشــته اســت عنــوان کردند که 
ایــران مذاکــرات را پنــج ماه متوقــف کرد، 
ــه ســرعت  ــه هســته ای خــود را ب برنام
پیــش بــرد و بــا ارائــه متــن پیش نویــس 
از پیشــرفت های دیپلماتیــک شــش دور 

قبــل عقــب نشــینی کــرد.
ــه  ــاره ب ــدون اش ــی ب ــای اروپای طرف ه
ــکنی  ــروج و کارش ــا خ ــام ب ــه برج اینک
ــق در دســت  ــن تواف ــکا از ای ــای آمری ه
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــای کنون اندازه
ــت  ــخص نیس ــه مش ــد ک ــا کردن ادع
ــن شــکاف هــای  ــوان ای ــه مــی ت چگون
جدیــد را در یــک چارچــوب زمانــی واقع 
بینانــه بــر اســاس پیــش نویــس هــای 

ــرد. ــرف ک ــران برط ای
ــا  ــه ب ــران ک ــوری اســامی ای ــا جمه ام
ــق  ــه تواف ــیدن ب ــرای رس ــدی ب اراده ج
در مذاکــرات شــرکت کــرده اســت 
پیش بینــی ایــن اظهــارات عــوام فریبانــه 
و تکــراری را هــم کــرده و تاکیــد دارد که 
پاســخ طــرف مقابــل در برابــر پیشــنهاد 
ــتدل و  ــتند، مس ــد مس ــده بای ــه ش ارائ

منطقــی باشــد.
ــده  ــره کنن ــی مذاک ــری کن ــی باق عل
تــرک  از  پیــش  کشــورمان  ارشــد 
اتریــش بــه خبرنــگاران گفــت کــه 
ــه برخــی  طرف هــای اروپایــی نســبت ب
از پیشــنهادهای مــا رضایــت نــدارد 
ــامی  ــوری اس ــنهادهای جمه ــا پیش ام
ــترک  ــی مش ــاس مبان ــر اس ــران »ب ای
ــا  ــده و آن ه ــن ش ــرف تدوی ــن دو ط بی
ــه اینکــه ایــن  هــم اعتراضــی نســبت ب
پیشــنهادها نامربوط اســت نداشــتند؛ اما 
ــا دیدگاه هــای مــا انطبــاق  می گفتنــد ب

مواضع منطقی ایران در وین، سد راه بهانه  جویی های غرب
ــدارد.« ن

نظــر  از  دیدگاه هــا  ســازگاری  عــدم 
جمهــوری اســامی ایــران امــری طبیعی 
در مذاکــرات بشــمار مــی رود و دو طرف در 
ــت های  ــا و سیاس ــا دیدگاه ه گفت وگوه
ســازگار بــا منافــع خــود را مطــرح کننــد. 
امــا از آنجایــی کــه طــرف مقابــل یعنــی 
انگلیــس، آلمــان، فرانســه، چین و روســیه 
ــتدل  ــتند و مس ــخ مس ــه پاس ــرای ارائ ب
ــد مشــورت  ــن پیشــنهادها نیازمن ــه ای ب
بــا پایتخت هایشــان بودنــد پیشــنهاد 
ــد روز  ــرای چن ــا ب ــه گفت وگوه ــد ک ش
متوقــف شــود تــا آن هــا پــس از دریافــت 
دســتورالعمل های جدیــد مجــددا بــه 

ــد. ویــن برگردن
قــرار شــد مذاکــرات ویــن در هفتــه  آینده 
از ســرگرفته شــود امــا تاریــخ قطعــی آن 
ــه  ــام نشــده اســت. س ــما اع ــوز رس هن
کشــور اروپایــی در بیانیــه  خــود گفته انــد، 
مــا از هماهنگ کننــده برجام درخواســت 
کــرده ایــم که بــه زودی تشــکیل جلســه 
دهــد. آن هــا می گویند کــه بــرای ارزیابی 
دســتورالعمل های  دریافــت  و  اوضــاع 
جدیــد پیــش از تشــکیل جلســه هفتــه 
آینــده بایــد بــه پایتخت هــا بازگردنــد تــا 
ببیننــد آیــا می تــوان شــکاف هــای ایجاد 

شــده را پــر کــرد.
آخریــن هشــدار اروپایــی هــا نســبت بــه 
ــت.  ــان اس ــر زم ــن عنص ــت رفت از دس
ــه تنهایــی کافیســت  امــا همیــن بنــد ب
کــه نشــان دهــد طــرف  اروپایــی بنایــی 
بــرای ارائــه پیش نویــس جدیــد در برابــر 
پیشــنهاد ایــران در مذاکــرات نــدارد. 
چراکــه اوال شــرط ارائــه پیش نویــس 
رعایــت مبانــی مشــترک دو طــرف اســت 
ــرای  ــنهاد ب ــد پیش ــن نباش ــر چنی و اگ

دســتیابی بــه توافــق محســوب نمی شــود. 
در ثانــی ارائــه پیش نویــس جدیــد در 
ــود  ــا وج ــران ب ــه ای ــاف 1+4 ب ــب ائت قال
اختافــات داخلــی اعضــا چنــدان گزینــه 

ــه شــمار نمــی رود. ــی ب مطلوب
ــوری  ــات جمه ــر، هی ــر ســاده ت ــه تعبی ب
ــه رغــم  ــا ب ــران موفــق شــد ت اســامی ای
تمــام خبرســازی های منفــی یــک هفتــه 
گذشــته غــرب، گفتمــان اصلــی ایــن دور 
مذاکــرات را بدســت گرفتــه و طــرف مقابل 
ــرای  ــر ب ــا ناگزی ــد. اروپایی ه ــش کن را کی
حفــظ ژســت های خیرخواهانــه خــود تنها 
بــا یــک گزینــه واقعــی رو بــرو هســتند و 
آن، پذیــرش طــرح پیشــنهادی ایــران 
ــش رو و  ــرات پی ــای مذاک ــوان مبن ــه عن ب
ــق اســت.  ــه تواف ــرای رســیدن ب ــاش ب ت
در ایــن مــدت هــم بایــد از اظهارنظرهــای 

غیرحقوقــی پرهیــز کننــد.
زمــان بــا شــوکی کــه ایــران بــه مذاکــرات 
ــی  ــای غرب ــع طرف ه ــه نف ــرده ب وارد ک
نیســت و در ایــن مــدت کــم فقــط بایــد 
ــه  ــی ب ــت یاب ــرای دس ــود را ب ــع خ مواض

ــا ایــران هماهنــگ کننــد. توافــق ب

بازدید از مرکز خدمات جامع سالمت درحال احداث  بخش الله زار 
ــی  ــدس میرصادق ــیر مهن ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ    ب
فرماندار،حجــت االســام والمســلمین کرمانــی امــام جمعه،برهانــی رییس مرکز 
بهداشــت، مســعود میرمحمــدی رییــس مجمــع خیریــن ســامت شهرســتان 
بردســیر و جمعــی از مســئولین باحضــور دربخــش اللــه زار از مرکــز خدمــات 
جامــع ســامت کــه باجمــع اوری مبلــع 200میلبــون تومــان توســط خیریــن 
ــون  ــغ 350میلی ــد و مبل ــد کردن ــده بازدی ــهر احــداث گردی ــن ش ســامت ای
تومــان جهــت خریــد تجهیــزات ضــروری از طــرف مجمــع خیریــن ســامت به 
ایــن مرکــز  تخصیــص یافــت و یــک دســتگاه الکتروشــوک بــا مبلغــی بالــغ بــر 
130میلیــون تومــان بــه مرکــز بهداشــت اللــه زار اهــدا شــد همچنیــن رییــس 
مجمــع ســامت درخصــوص تامیــن میلگــرد هلــی پــد  نیــز قــول مســاعد داد. 
درحاشــیه این جلســه مســایل و مشــکات ازجمله اب اشــامیدنی شــهر و بخش 
اللــه زارمــورد بررســی قــرار گرفــت و فرمانــدار جهــت رفع مشــکات دســتورات 
الزم را صــادر کــرد. درادامــه نیــز از رونــد ســاخت مدرســه 6کاســه درزمیــن 

اهدایــی اقایــان فــاح بازدیــد بعمــل امــد

بیکاری فراوان معلوالن کرمان با 
وجود تحصیالت دانشگاهی

به گفته معاون توانبخشــی اداره کل بهزیســتی اســتان 
کرمــان، بیــکاری فــراوان معلــوالن با وجــود تحصیات 
دانشــگاهی بســیاری از آنــان از جملــه مشــکات 

معلــوالن اســت.
علیرضــا احمــدی پــور در گفــت و گــو بــا ایســنا، عــدم 
دســترس پذیــری و مناســب ســازی محیط شــهری و 
اماکــن عمومــی، عــدم کفایــت بودجــه هــای مربــوط 
بــه حمایــت از معلــوالن، عــدم کفایــت وســایل کمک 
توانبخشــی مــورد نیــاز، عــدم اجــرای صحیــح و کامل 
قانــون جامــع حمایــت از افــراد دارای معلولیت توســط 
دســتگاههای اجرایــی و متولیــان مربوطــه و بیــکاری 
ــگاهی  ــات دانش ــود تحصی ــا وج ــوالن ب ــراوان معل ف
بســیاری از آنان را ازجمله مشــکات معلوالن برشــمرد. 
معــاون توانبخشــی اداره کل بهزیســتی اســتان کرمان 
اظهــار کرد: بیــش از 50 هــزار معلول در اســتان کرمان 
تحــت پوشــش بهزیســتی هســتندکه از خدمــات این 
مجموعــه بهــره مــی برنــد. 1550 معلــول  در 30 مرکز 
ــی شــوند.  ــت م ــا مراقب ــبانه روزی و آسایشــگاه ه ش
همچنیــن 1۸00 معلــول به صــورت روزانــه از خدمات 

50 مرکــز آموزشــی توانبخشــی برخوردارند.
معاون توانبخشــی اداره کل بهزیســتی اســتان به تعداد 
معلــوالن ضایعــه نخاعــی اشــاره کــرد و افزود: بیــش از 
1000 معلــول ضایعــه نخاعی داریــم و همچنین بیش 
از 130 مرکــز مثبــت زندگی، امــور مــددکاری 35000 

معلــول را در تمامــی محــات اســتان به عهــده دارند.
ــراد  ــن اف ــه ای ــات بهزیســتی ب ــه خدم احمــدی پورب
اشــاره و تصریــح کــرد: ایــن خدمــات شــامل خدمــات 
ــتاری،  ــق پرس ــت ح ــکی، پرداخ ــی و پزش توانبخش
مراقبــت در آسایشــگاه هــا، حرفــه آموزی بــه معلوالن، 
پشــتیبانی شــغلی، مــدد کاری، تهیــه وســایل کمــک 
توانبخشــی از قبیــل ویلچــر، ســمعک تشــک مــواج، 

تخــت و معافیــت فرزنــد معلــوالن اســت.
وی در ادامــه مطلــب فــوق افــزود: پرداخــت وامهــای 
اشــتغالزایی، پرداخــت حــق بیمــه بــه کار فرمایانی که 
معلــول اســتخدام می کننــد، پیگیری اجرای مناســب 
ســازی محیط زندگی)منــزل و خــودرو(، معرفی جهت 
دریافــت پــاک ویــژه معلــوالن، پرداخــت شــهریه بــه 
دانشــجویان معلــول، کمــک بــه ایــاب و ذهــاب آنهــا از 

دیگــر خدمات بهزیســتی اســت.
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ــرای  ــم ب ــک مته ــاش ی ــی از ت روایت
خودکشــی در دادگاه/ قاضــی مســعود 
توکلی متهم را از خودکشــی نجــات داد 

و زیــر تیــغ جراحــی رفــت
طــی روزهــای گذشــته، قاضی مســعود 
ــر کارش در شــعبه ۱۰  ــی در دفت توکل
مجتمــع شــهید باهنــر کرمــان کــه به 
شــعبه صلــح و ســازش معــروف اســت، 
ــی  ــورات قضای ــام ام ــه انج ــغول ب مش
ــه  ــود ک ــا ب ــه پرونده ه ــیدگی ب و رس
متهمــی را بــه جــرم ســرقت به جایــگاه 

متهــم احضــار کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از 
کرمــان،  طــی روزهــای گذشــته، 
قاضــی مســعود توکلــی در دفتــر 
کارش در شــعبه ۱۰ مجتمــع شــهید 
باهنــر کرمــان کــه بــه شــعبه صلــح و 
ــه  ــروف اســت، مشــغول ب ســازش مع
انجــام امــورات قضایــی و رســیدگی بــه 
پرونده هــا بــود کــه متهمــی را بــه جرم 
ســرقت به جایــگاه متهــم احضار کــرد و 
ایــن آغــاز ماجرایــی بــود که همــگان از  

ــد. ــی اطــاع بودن ــوع آن ب وق
ــر  ــی را زی ــه قاض ــی ک ــت متهم روای
تیــغ جراحــی فرســتاد، امــا با گذشــت 
قاضــی مواجــه گردیــد، از اینجــا آغــاز 

شــد.
قاضــی مســعود توکلــی دربــاره روز 
ماجــرا می گویــد: آن روز ماننــد روزهای 
ــه  ــغول ب ــر کارم مش ــی در دفت معمول
انجــام امــورات قضایــی بــودم و متهــم 
ــکاب  ــه جــرم ارت 36 ســاله ای را کــه ب
ــرار  ــات ق ــورد تحقیق ــد م ــرقت  بای س
ــان  ــردم و همزم ــدا ک ــت را ص می گرف
مشــغول مطالعه خاصــه پرونــده بودم 
که متهــم وارد شــد و به روال همیشــه، 
ــوت  ــرده و از او دع ــا او احوالپرســی ک ب
کــردم کــه در جایگاه مربوطه بنشــیند.
وی ادامــه داد: آن روز بــه دلیــل شــرایط 
شــیوع بیمــاری کرونــا و به درخواســت 
مامــور همراهــی کننــده متهــم، پنجره 
ــود  ــی ب ــن در حال ــد و ای ــاز ش ــاق ب ات
کــه پنجــره در نزدیکــی محل اســتقرار 

متهــم قــرار داشــت.
قاضــی توکلــی تصریــح کــرد: در همان 
لحظــات اولیــه بود کــه حــرکات متهم 
توجهــم را بــه خود جلــب کــرد و دیدم 
کــه وی پاهــای خود را بــه روی صندلی 
جمع کــرده و احســاس کــردم در صدد 
انجــام کاری اســت کــه در همیــن اثنی 
متهــم بــه درون چارچوب پنجــره پرید 

و قصــد داشــت کــه خــود را بــه بیــرون 
ــرت کند. پ

دادیار شــعبه دهــم دادســرای عمومی و 
انقــاب کرمان اظهارداشــت: سراســیمه 
ــه ســمت پنجــره دویــدم و متهــم را  ب
ــا کمــر  پیــش از ســقوطش گرفتــم. ت
ــود  ــرون از پنجــره خــم شــده ب ــه بی ب
ــودم  ــه ب ــم را گرفت ــت های مته و دس
ــود،  ــده ب ــزان ش ــون آوی ــم چ و مته
ســنگین تر از معمــول بــود و در همیــن 
حــال بــود کــه احســاس کــردم صدایی 
از بیــن اســتخوان های کمــرم شــنیدم 

امــا بــه آن توجهــی نکــردم.
توکلــی بیــان کــرد: در نهایــت متهــم 
از دســتم رهــا شــد و بــه پاییــن افتــاد 
امــا چــون چنــد متــر آویــزان بــود و از 
طرفــی از شــدت ســرعت پرتــاب او 
کاســته شــده بــود، کامــا ســامت بود 
و هیــچ مشــکلی بــرای او پیــش نیامــد.

وی ادامــه داد: در همــان لحظــات اولیــه 
وقتی حفاظت دادگســتری شــکایتی را 
علیــه متهم مطــرح کــرده بــود، رضایت 
دادم و نامــه رســمی مربــوط بــه مامــور 
ــه  ــه او ارائ ــز ب ــه را نی ــر در صحن حاض
کــردم تــا مشــکل اداری بــرای وی ایجاد 
نشــود و پــس از آن بــه دلیــل درد کمــر 

بــه منــزل مراجعــه کــردم.
ــد  ــس از چن ــت: پ ــی گف قاضــی توکل
روز از وقــوع ایــن ماجــرا، ناگهــان یکــی 
از پاهایــم فلــج شــد و امــکان راه رفتــن 
ــه  ــه پزشــک مراجع ــی ب نداشــتم. وقت
ــا انجــام امــور تشــخیصی از  کــردم و ب
جملــه ام آر آی مشــخص شــد کــه بــه 
دیســک کمــرم ضربه جــدی وارد شــده 
و حتــی ایــن آســیب تــا نزدیــک نخــاع 
نیــز پیــش رفتــه اســت. بــه ناچــار و بــا 
تشــخیص پزشــک زیــر تیــغ جراحــی 
رفتــم و پــس از بــاز کــردن بخیه هــای 
ــتعاجی  ــاه اس ــه م ــل، س ــل عم مح
بــرای اینجانــب از ســوی پزشــک صادر 
شــده اســت. ایــن روزهــا تنهــا نگرانی ام 
موجــودی شــعبه اســت و ســعی 
می کنــم کــه امــورات را در منــزل مــورد 

رســیدگی قــرار دهــم.
* تماس تلفنی قاضی با متهم

قاضــی توکلــی در ادامه گفت: چنــد روز 
پــس از عمــل جراحــی و بــا هماهنگــی 
و همــکاری یکــی از کارکنــان زنــدان بــا 
متهــم صحبــت کــردم و ماجــرا را بــه او 
گفتــم. شــدیدا اظهــار تاســف داشــت و 
حتــی بــا گریــه از مــن خواســت کــه او 

را حــال کنــم.
دادیــار شــعبه دهــم دادســرای عمومی 
و انقــاب کرمــان افزود: وقتــی از متهم 
دربــاره انگیــزه اش ســوال کــردم فقــط 
گفــت کــه قصــد خودکشــی داشــته 

اســت کــه خوشــبختانه موفــق نشــد.
وی بیــان کــرد: در ایــن تمــاس تلفنــی 
بــه متهــم اطمینــان خاطــر دادم کــه 
مشــکلی بــرای او ایجــاد نخواهــد شــد.

* اقــدام ایثارگرانــه قاضــی شــجاع 
کرمانــی بــرای نجــات جــان متهــم بــه 

ــرقت س
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمان 
نیــز در عیــادت از قاضــی توکلــی 
تاکیــد کــرد: همــت، شــجاعت و اقــدام 
ایثارگرانــه و دلســوزانه جنابعالــی بــرای 
ــال  ــرقت در ح ــه س ــم ب ــات مته نج
محاکمــه بــود و قصد داشــته کــه خود 
ــد،  ــاب کن ــه بیــرون پرت را از پنجــره ب
مصــداق واقعــی اخــاق عملــی اســت.

ــگاه،  ــان اینکــه ن ــا بی ــداهلل موحــد ب ی
رفتــار و روحیــات قضــات انقابــی ما در 
دســتگاه قضایــی موجــب افتخــار ایــن 
مجموعــه و نقطــه امیــدی بــرای قــوه 
ــزود:  ــی رود، اف ــمار م ــه ش ــه ب قضایی
حســن نیــت و بزرگــواری قاضــی 
توکلــی الگویــی بــرای همــه مدیــران و 

ــت. ــی اس ــان قضای کارکن
** روایــت مامــور انتظامــی حاضــر در 

ــه حادثه صحن
یکــی از مامــوران انتظامــی حاضــر در 
ایــن جلســه کــه در زمــان بــروز ایــن 
ــده  ــری پرون ــه منظــور پیگی ــرا ب ماج
مربــوط بــه یکــی از متهمــان خــود در 
دفتــر قاضی توکلــی حضور داشــته نیز 
گفــت: در آن لحظــه در حــال تمــاس 
تلفنــی با مافــوق خود جهــت پیگیری 
امــورات مربوطــه بــودم کــه غافلگیرانه 

باغبان نیک اندیش به زبان ساده
ــت و  ــه دش ــردن ب ــردش ک ــرای گ ــاهی ب ــک روز پادش ی
صحــرا رفــت. باغبــان پیــر و ســال خــورده ای را دیــد کــه 
ــود. پادشــاه گفــت : ای  مشــغول کاشــتن نهــال درخــت ب
پیرمــرد، در زمــان پیــری و ســال خوردگی، کارهــای دوره ی 
جوانــی را انجــام می دهــی. زمــان آن رســیده کــه عالقــه و 
اشــتیاق بــه کارهــای مــاّدی را رهــا کنــی و کارهــای خوب و 

شایســته ای را انجــام دهــی تــا بــه بهشــت بــروی.
تــو در ایــن ســن و ســال نبایــد بــه فکــر طمــع و آرزوهــای 
مــاّدی باشــی. تــو تــا بزرگ شــدن درخــت و محصــول دادن 
ــوی.  ــد ش ــی از آن بهره من ــی و نمی توان ــده نمی مان آن، زن
ــا  ــل از م ــه گفــت: انســان های قب ــی کین ــر و ب ــان پی باغب
زحمــت کشــیدند و مــا از دســت رنج آن هــا اســتفاده کردیم، 

اآلن مــا می کاریــم تــا آینــدگان از آن هــا، بهــره ببرنــد.

میزان فاصله قلب ادمها و تن صدا
ــی  ــی عصبان ــا وقت ــید:چرا م ــاگردانش پرس ــتادی از ش اس
هســتیم داد مــی زنیم؟چــرا مــردم هنگامــی که خشــمگین 
هســتند صدایشــان را بلنــد مــی کننــد و ســر هــم داد مــی 
کشند؟شــاگردان فکــری کردنــد و یکــی از آنهــا گفت:چــون 
در آن لحظــه، آرامــش و خونســردیمان را از دســت می دهیم
اســتاد پرســید:این که آرامشمان را از دســت می دهیم درست 
اســت اّمــا چــرا بــا وجــودی که طــرف مقابــل کنارمــان قرار 
دارد داد مــی زنیم؟آیــا نمــی تــوان بــا صــدای مالیم صحبت 
کــرد؟ چــرا هنگامی که خشــمگین هســتیم داد مــی زنیم؟

ــخهای  ــا پاس ــد اّم ــی دادن ــدام جوابهای ــر ک ــاگردان ه ش
هیچکــدام اســتاد را راضــی نکرد.ســرانجام او چنیــن توضیح 
داد:هنگامــی کــه دو نفر از دســت یکدیگر عصبانی هســتند، 
قلــب هایشــان از یکدیگــر فاصلــه مــی گیرد.آنها بــرای این 
کــه فاصلــه را جبــران کننــد مجبورنــد کــه داد بزنند.هــر چه 
میــزان عصبانیت و خشــم بیشــتر باشــد، این فاصله بیشــتر 

اســت و آنهــا بایــد صدایشــان را بلندتــر کننــد.
ســپس اســتاد پرســید:هنگامی کــه دو نفــر عاشــق همدیگر 
باشــند چــه اتفاقــی مــی افتد؟آنهــا ســر هــم داد نمــی زننــد 
ــد.  ــت می*کنن ــم صحب ــا ه ــی ب ــه آرام ــی ب ــه خیل بلک
چرا؟چــون قلبهایشــان خیلــی بــه هــم نزدیک اســت.فاصله 

قلبهاشــان بســیار کــم اســت.
اســتاد ادامــه داد:هنگامــی کــه عشقشــان به یکدیگر بیشــتر 
شــد، چــه اتفاقــی مــی افتــد؟ آنها حتــی حــرف معمولی هم 
بــا هــم نمــی زننــد و فقــط در گــوش هم نجــوا مــی کنند و 

عشقشــان بــاز هــم بــه یکدیگر بیشــتر می شــود.
ســرانجام، حتــی از نجــوا کــردن هــم بــی نیــاز مــی شــوند 
و فقــط بــه یکدیگــر نــگاه مــی کننــد، ایــن همــان عشــق 
خــدا بــه انســان و انســان بــه خداســت اســت که خــدا حرف 
نمــی زنــد امــا همیشــه صدایــش را در همــه وجــودت مــي 
توانــی حــس کنــي اینجــا بیــن انســان و خــدا هیــچ فاصله 
ای نیســت مــی توانــی در اوج همه شــلوغی ها بــدون اینکه 

لــب بــه ســخن بــاز کنــی بــا او حــرف بزنــی

ــه الســالم عــرض  ــاص  :حضــرت موســی علی اخ
کــرد: خداونــدا مــی خواهــم آن مخلــوق را که خــود را خالص 
بــرای یــاد تــو کــرده باشــد و در طاعتت بــی آالیش باشــد را 
ببینــم . خطاب رســید: ای موســی علیه الســالم بــرو در کنار 
فــالن دریــا تــا بــه تــو نشــان بدهــم آنکــه را مــی خواهــی . 
حضــرت رفــت تــا رســید به کنــار دریــا دیــد درختــی در کنار 
دریاســت و مرغــی بــر شــاخه ای از آن درخــت که کج شــده 
بــه طــرف دریا نشســته اســت و مشــغول بــه ذکر خداســت 
. موســی از حــال آن مــرغ ســؤ ال کــرد. در جــواب گفــت : 
از وقتــی کــه خــدا مــرا خلــق کــرده  اســت در ایــن شــاخه 
ــادت و ذکــر او هســتم و از هــر ذکــر  درخــت مشــغول عب
مــن هــزار ذکــر منشــعب می شــود. غــذای مــن لــذت ذکر 
خداســت . موســی ســؤال نمــود: آیــا از آنچــه در دنیــا یافــت 
مــی شــود آرزو داری ؟ عــرض کــرد: آری ، آرزویــم این اســت 
کــه یــک قطــره از آب این دریا را بیاشــامم . حضرت موســی 
تعجــب کــرد و گفــت : ای مــرغ میــان منقــار تــو و آب ایــن 
دریــا چنــدان فاصلــه ای نیســت ، چــرا منقــار را بــه آب نمی 
رســانی ؟ عــرض کــرد: مــی ترســم لــذت آن آب مــرا از لذت 
یــاد خدایــم بــاز دارد. پــس موســی از روی تعجــب دو دســت 

خــود را بــر ســر زد.

جوان پرهیزکار و بیدار
مــردی از انصــار مــی گویــد : روز بســیار گرمی همراه رســول 
خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه در ســایه درختی قــرار داشــتیم ، 
مــردی آمــد و پیراهــن از بــدن خــارج کــرد ، و شــروع کــرد 
روی ریگهــای داغ غلطیــدن . گاهــی پشــت و گاهی شــکم 
، و گاهــی صــورت بــر آن ریگهــا مــی گذاشــت و مــی گفت 
: ای نفــس ! حــرارت ایــن ریگهــا را بچــش کــه عذابــی کــه 
نــزد خداســت از آنچــه مــن بــه تــو مــی چشــانم عظیــم تر 

اســت .
رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آله این منظــره را تماشــا می 
کــرد ، وقتــی کار آن جــوان تمــام شــد و لبــاس پوشــید ، و رو 
بــه مــا کــرد کــه بــرود ، نبــی اســالم با دســت بــه جانــب او 
اشــاره فرمودنــد و از او خواســتند که نزد حضــرت بیاید ، وقتی 
نزدیــک حضرت رســید بــه او فرمودنــد : ای بنده خــدا ! کاری 
از تــو دیــدم کــه از کســی ندیــدم ، علــت این برنامه چیســت 
؟ عرضــه داشــت : خــوف از خــدا ، مــن بــا نفــس خــود ایــن 
معاملــه را دارم تــا از طغیــان و شــهوت حــرام در امــان بماند !

پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه فرمودنــد : از خــدا ترســانی و 
حــق تــرس را رعایــت کــرده ای ، خداونــد بــه وجــود تــو بــه 
اهــل آســمانها مباهــات مــی نمایــد ، ســپس بــه اصحابش 
فرمودنــد : ای حاضریــن ! نزدیــک ایــن دوســتتان بیاییــد تــا 
ــد و او بدیــن  ــد ، همــه نزدیــک آمدن ــرای شــما دعــا کن ب
ٰ َو  ــدی ــی الُْه ــا َعلَ ــْع اْمَرن ــمَّ اْجَم صــورت دعــا کــرد :اَللُّه
اْجَعــِل التَّْقــوی زاَدنــا َو الَْجنَّــَه َمآبَنــا .خداونــدا ! برنامــه زندگی 
مــا را بــر هدایــت متمرکــز کــن ، تقــوا را زاد مــا و بهشــت را 

بازگشــتگاه مــا قــرار بــده

داستانهای آموزنده
قاضی مسعود توکلی متهم را از خودکشی نجات داد و زیر تیغ جراحی رفت

متوجــه موضــوع شــدم و تاش کــردم که 
بــه قاضــی کمــک کــرده و متهــم را نجات 
دهیــم امــا در نهایــت متهــم از دســت مــا 
رها شــد و خوشــبختانه مشــکلی برای وی 

ــد. ایجاد نش
بشــیرزاده ادامــه داد: اگــر قاضــی توکلــی 
ایــن اقــدام بــه موقــع را انجــام نــداده بــود، 
ــار آســیب های جــدی  ــم دچ ــا مته قطع

می شــد.
ــن متهــم 36 ســاله  ــح کــرد: ای وی تصری
دچــار اعتیــاد بــوده و حتــی ایــن امــکان 
وجــود دارد کــه بــه دلیــل حــاالت ناشــی 
از عــدم مصــرف مــواد مخــدر تــاش کرده 

کــه بــه زندگــی خــود پایــان دهــد.
وی یــادآور شــد: مامــور بدرقــه متهــم بــه 
دســتور قاضــی بــرای پیگیــری پرونــده به 
یکــی از بخش هــای دادگاه رفتــه بــود و در 
زمــان بــروز حادثــه در اتــاق قاضــی حضور 

نداشت.
** متهــم پرونــده: قاضــی به مــن زنگ زد 

و گفــت من رضایــت داده ام
متهــم ایــن پرونده نیــز بــا اظهــار ندامت و 
پشــیمانی، گفت: پشــیمانم و توبه کــرده ام 
ــدان  ــن در زن ــا م ــی ب ــم وقت و  قاضــی ه
ــه مــن گفــت رضایــت  تمــاس گرفــت، ب

داده ام.
ــدا  ــم خ ــی گفت ــه قاض ــه داد: ب وی ادام
ــه  ــیمانم و توب ــن پش ــد. م ــرت بده خی
کــردم. ایــن اتفــاق باعث شــد تلنگــری در 
زندگــی مــن بخــورد و دیگــر از ایــن کارها 

نکنــم و خیلــی متاســفم.
وی جــان خــود را مدیــون قاضــی توکلــی 
می دانــد و می افزایــد: در لحظــه محاکمــه 
کــه قاضــی در حــال صحبــت بــود ناگهان 
بــه ســرم زد کــه ایــن کار را انجــام بدهم اما 
بــه شــدت پشــیمانم و از همــه می خواهــم 
هیچوقــت به ســمت مصــرف مــواد مخدر 

نروند.

طبــق بررســی هــا، عــدم مدیریت فضــای مجــازی موجب 
آســیب هــای متعــدد اخالقــی و رفتــاری بــه خصــوص در 
ــزارش  ــن گ ــه در ای ــان خواهــد شــد ک ــودکان و نوجوان ک

بــدان مــی پردازیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم»پرونده حکمرانــی فضای 
ــه  ــم اینک ــتفاده از فضــای مجــازی علیرغ مجــازی«؛ اس
ــهولت  ــث س ــت و باع ــی اس ــای فراوان ــت ه دارای فرص
امــور خواهــد شــد، در صــورت عــدم مدیریــت صحیــح و 
رهــا ســاختن آن، باعــث بــروز نتایــج ناگــوار و آســیب های 
متعــددی بــه خصــوص بــرای کــودکان و نوجوانــان خواهد 

داشــت. ایــن آســیب هــا عبــارت اســت از:
از دست دادن هویت اسالمی ایرانی

اصــوال فضــای مجــازی در راســتای پــروژه دهکــده جهانی 
مارشــال مــک لوهــان بــه وجود آمــده اســت و هــدف از آن 
یکســان ســازی باورهــا و عقایــد و اندیشــه هــای همه ملل 
در راســتای افــکار و اندیشــه هــای غربی اســت. در حقیقت 
فضــای مجــازی بــا گســترش و ســلطه اندیشــه غربــی در 
تــالش اســت تــا همــه هویت هــای مســتقل فرهنگــی را 
از میــان بــردارد و اصــوال هیــچ فرهنــگ متمایــز و متفاوتی 

بــا فرهنــگ ســلطه باقــی نماند.
ــای  ــاری ه ــه ناهنج ــبت ب ــکنی نس ــح ش قب

ــی ــی و اجتماع دین
در محیــط مجــازی، کاربــران بــه دلیــل ارتباط شــبه تعاملی 
خــود بــا آن، در بســیاری از فرایندهــا خــود را دخیــل مــی 
داننــد و در انجــام انــواع افعــال مشــارکت مــی کننــد. بــه 
دلیــل تســلط بیگانــگان بــر فضــای مجــازی، غالــب افعال 
کاربــران در ایــن بســتر ناهنجــار بــوده و در تعــارض کامــل 
بــا هنجارهــای دینــی و اجتماعــی کشــور اســت. کاربــران 
ــا،  ــن فض ــود در ای ــور خ ــدت حض ــازی در م ــای مج فض
ــازی هــای ویدئویــی، بارهــا و بارهــا ســرقت،  خصوصــا ب
تجــاوز بــه عنــف، زورگیــری، قمــار بــازی، شــراب خــواری، 
تشــکیل و مدیریــت باندهــای تبهــکاری را تجربه می کنند 
و پــس از مدتــی بــه دلیــل عــادی شــدن مواجهه بــا چنین 
مــواردی و حتــی ارتــکاب آن، قبــح چنین اعمالی برایشــان 
از بیــن رفتــه و در پــاره ای مــوارد منجــر بــه انجــام چنیــن 

اعمالــی در محیــط فیزیکــی نیــز مــی شــود.

عدم مسئولیت پذیری
اعتیــاد، اعتمــاد و اعتقــاد بــه فضــای مجــازی و تأثیرپذیری 
از رســانه هــای فعــال مــی توانــد کاربــران فضــای مجازی 
را بــه روزمرگــی و وقــت گذرانــی ناســالم و بــی برنامگــی 
ــر  ــت تأثی ــران تح ــی از کارب ــه برخ ــد. چنانچ ــال کن مبت
شــبهات و مســائل فرهنگــی منفــی، از مســئولیت هــای 
ــی مــی  اجتماعــی و خانوادگــی و فــردی خــود شــانه خال
کننــد و تــالش در جهــت خدمــت بــه جامعــه و فرهنــگ 

دینــی را بــی فایــده تصــور مــی کننــد.

اشاعه سستی و تنبلی
غــرق شــدن در لــذت و ســرگرمی در فضــای مجــازی آرام 
آرام فــرد را به دلبســتگی و وابســتگی شــدید و اعتیــاد گونه 
ــذا در بیشــتر  ــد و ل ــی ده ــه فضــای مجــازی ســوق م ب
ــزار و فضــای  ــن اب ــرای جــدا نشــدن از ای ــر ب مواقــع کارب
مجــازی، بــه هــر بهانــه ای از انجــام کارهــای ضــروری و 
حتــی روزمــره خــود نیــز ســرباز می زنــد و بــه نوعــی دچار 
سســتی و تنبلــی مزمــن می شــود. گاه حتــی فرد بــه دلیل 
افــراط در سســتی، از مســئولیت هــا و وظایــف خــود ســرباز 
مــی زنــد و از دیگــران از جملــه نزدیــکان و اعضــای خانواده 

توقــع دارد تــا مســائل شــخصی او را انجــام دهنــد.

تمایل به گوشه نشینی و انزوا
ــه  ــرادی ک ــرده اســت آن دســته از اف ــت ک ــات ثاب تحقیق
اســتفاده اعتیــادی از اینترنــت مــی کنند، بیشــتر دچــار انزوا 
و تنهایــی اجتماعــی مــی شــوند و ایــن افــراد دچــار ناکامی 
تحصیلــی و کاری بیشــتری می شــوند و روز بــه روز از دایره 
تعامــالت میــان فــردی و ارتبــاط آنهــا کاســته مــی شــود. 
همچنیــن نتایــج تحقیقــات نشــان داده اســت که اســتفاده 
زیــاد از اینترنــت بــا پیونــد ضعیــف اجتماعی مرتبط اســت. 
بــر عکــس کاربرانــی کــه از اینترنــت کمتــر اســتفاده مــی 
کننــد، بــه طــور قابل مالحظــه ای بــا والدین و دوستانشــان 

ــاط بیشــتری دارند. ارتب
تبدیل شدن سرگرمی به هدف

ــی فضــای مجــازی،  ــاختار و مهندســی غرب ــل س ــه دلی ب
اصــوال رویکــرد غالــب خدمــات آن ســرگرمی محور اســت. 
لــذا غالــب کاربــران خصوصــا نوجوانــان و جوانــان بــه دلیــل 
جذابیــت هــای ســرگرم کننده، بیشــتر مســتعد غرق شــدن 
در ایــن فضــا هســتند. عواملی که ســبب مــی شــود کاربران 
بــرای ســرگرم شــدن فضــای مجــازی را در اولویــت امــور 
خــود قــرار دهند عبــارت اســت از: کمبــود امکانــات تفریحی 
ــای  ــت ه ــی و درســی، محدودی مناســب، فشــارهای علم
اجتماعــی و اخالقــی، محدودیــت هــای عرفی، عــدم امکان 
نظــارت بــر فعالیــت کاربــران در فضــای مجــازی، نیازهــای 

جنســی کاذب و غیــره.
ناتوانی در مدیریت زمان

گشــت و گــذار در فضــای مجــازی اگــر بــدون نیــاز واقعی و 
توجیــه علمــی صــورت گیــرد و صرفــا از روی کنجــکاوی و 
ســرگرمی باشــد، بــه باتالق تضییع عمــر تبدیل خواهد شــد. 
هــر روز بــر امکانــات رســانه ای و جــذاب فضــای مجــازی 
ــی کــه دچــار ســرگردانی و  ــذا کاربران افــزوده مــی شــود. ل
بــی برنامگــی در امــور زندگــی هســتند، گاه چنــان غــرق در 
جذابیــت هــای فضــای مجــازی مــی شــوند کــه گذشــت 

زمــان را حــس نمــی کننــد.                ادامــه دارد

10000100005588

عدم مدیریت فضای مجازی 
چه تبعاتی بر کودکان دارد؟

قیچی دستگاه قضایی کرمان بر قفل محموله 100 میلیاردی
ــوه  ــس ق ــه رئی ــس از آنک ــی پ ــان اندک ــدت زم م
قضائیه خواســتار بازرســی از انبارهای ســازمان اموال 
تملیکــی و گمرکات در سراســر کشــور در راســتای 
رفــع توقیــف امــوال عمومی شــد، در اســتان کرمان 
شــاهد ایــن امر هســتیم که مدیــران ارشــد قضایی 
وارد گــود شــده اند و اقدامــات مهمــی را هــم در این 

مــدت کوتــاه انجــام داده اند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان؛ از 
ــم  ــر معظ ــوی رهب ــاری از س ــال ج ــه س ــا ک آنج
انقــاب اســامی بــا عنــوان تولیــد، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایــی نامگذاری شــده اســت، دســتگاه قضایی 
در اســتان کرمــان بــا جدیــت به دنبــال رفــع موانع 
ــات و  ــرخ کارخانه ج ــن چ ــه راه انداخت ــد و ب تولی

کارگاه هــای تولیــدی اســت.
ــوه  ــس ق ــه رئی ــس از آنک ــی پ ــان اندک ــدت زم م
قضاییه خواســتار بازرسی از انبارهای ســازمان اموال 
تملیکــی و گمرکات در سراســر کشــور در راســتای 
رفــع توقیــف امــوال عمومی شــد، در اســتان کرمان 
شــاهد ایــن امر هســتیم که مدیــران ارشــد قضایی 
وارد گــود شــده اند و اقدامــات مهمــی را هــم در این 

مــدت کوتــاه انجــام داده اند.
ــع  ــل رف ــد روز قب ــه چن ــت ک ــن در حالی س ای
ــم  ــف از دســتگاه سی تی اســکن از گمــرک ب توقی
بعــد از ۱۰ ســال بــا دســتور دادســتان مرکز اســتان 

کرمــان صــورت گرفــت،
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــه منطقه 
ویــژه اقتصــادی رفســنجان ســفر کــرد و قفل ســه 
ــا  ــی را ب ــارد ریال ــه ۱۰۰ میلی ــک محمول ــاله ی س

ــرمقاله...  ســربازان و نیرو هــای ویــژه ارتشــی  ــه س ادام
پــس از هجــوم بــه دانشــگاه، بــه کالس هــای درس حملــه کــرده و صد ها 
دانشــجو را بازداشــت و زخمــی کردنــد. نیرو هــای امنیتی در دانشــکده فنی، 
اقــدام بــه شــلیک تیــر کردنــد کــه موجــب مــرگ ســه دانشــجوی ایــن 
ــه نام هــای احمــد قندچــی،  آذر )مهــدی( شــریعت رضوی و  دانشــکده ب
مصطفــی بزرگ نیــا شــد. فــردای آن روز نیکســون به ایــران آمــد و دکترای 
افتخــاری در رشــته حقــوق را در دانشــگاه تهــران کــه در اشــغال مشــهود 
نیرو هــای نظامــی بــود، دریافــت کــرد. وقایــع آذر ۱۳۳۲، نمایانگــر واکنــش 
دولــت کودتــا بــه فعالیت هــای دانشــجویی بــود و بــه دنبــال آن ســرکوب 

نظام منــد تمامــی اشــکال دیگــر مخالفتهــا، روی داد.
۱۶ آذر، توســط کنفدراســیون دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور که مرکز 
ــود،  ــران ب ــوی در خــارج از ای ــه مخالفــان حکومــت پهل اجتمــاع و مباحث
روز دانشــجو نامیــده شــد. دانشــجویان پــس از آن، هــر ســال در ایــن روز 
ــه  ــد و در واقــع ۱۶ آذرمــاه ب ــه راه می انداختن اعتصاب هــای دانشــجویی ب
معیــار خوبــی بــرای ارزیابی میــزان نفــرت از حکومــت اســتبدادی و توانایی 
و نفــوذ مخالفــان در بیــن روشــنفکران، تبدیــل شــد.این روز از آن زمــان، 
همچنــان از اهمیــت تاریخی برجســته ای در ایران برخــوردار بوده اســت. هر 
ســاله در ایــران ایــن روز گرامــی داشــته می شــود و دانشــجویان دیدگاه های 
سیاســی خــود را مطــرح می کنند.بــدون تردید مهــم ترین هدف در شــکل 
گیــری جامعــه و حکومــت، تــالش در راه تکامــل بخشــی بــه افــراد جامعه 
اســت. رشــد و پیشــرفت هــر جامعــه، در دو بعــد مــادی و معنــوی اســت و 
جایــگاه دانشــگاه در جامعــه، حرکــت دادن و هدایــت افــراد به ســوی هر دو 
جنبــه کمــال و ترقی به شــمار مــی آید. امــروزه در جامعه اســالمی، مســیر 

هــر دو حرکــت بایــد آمیختــه بــا معــارف دینی باشــد.

دانشجوو مکتب مترقی اسام

هــدف افزایــش تولیــد و اشــتغال گشــود.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان در جمــع 
خبرنــگاران اظهــار داشــت: محمولــه ۱۰۰ میلیارد 
ــرک  ــص از گم ــرای ترخی ــین آالت ب ــی ماش ریال
رفســنجان یکســری مشــکات بانکــی داشــت که 
بــا تعامــل بــا دســتگاه های مرتبــط بــا محوریــت 
دادگســتری کل اســتان کرمــان و همــکاری 
بانک هــا به ویــژه بانــک کشــاورزی توانســتیم قفل 

ایــن محمولــه را پــس از ســه ســال بــاز کنیــم.
یــداهلل موحــد ابــراز داشــت: ایــن محمولــه متعلق 
بــه کارخانــه ارونــد چرخ اســت و بــا اســتفاده از آن 
ظرفیــت تولیــد رینــگ کارخانــه افزایــش می یابــد 
بــه طــوری کــه بــر اســاس برآوردهــا حــدود 7۰۰ 
هــزار رینگ در ســال بــه ظرفیــت کارخانه افــزوده 
می شــود و ۱2۰ نفــر دیگــر هــم مشــغول بــه کار 

می شــوند.

تاالر پذیرایی بزرگ شهر جنب دانشگاه آزاد
بردسیر  با مدیریت جدیدآغاز بکار کرد 

ایــن تــاالر بــرای تکمیــل کادرخــود بــه تعــدادی نیــرو بــرح ذیــل نیــاز دارد و متقاضیــان 

جهــت اطالعــات بیشــر بــا شــاره 09131916114 جنــاب آقــای زارع مدیــر جدیــد تــاالر 

متــاس حاصــل مناینــد 

1-آشپز ماهر  انفر  ) آقا(    2- کمک آشپز 3نفر ) ترجیحا آقا(        ظرف شور 3نفر )خانم(

 4- پذیرایی و نظافت  سالن 10نفر )5نفرخانم -5نفر آقا(              5- نگهبان 1نفر)اقا(

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــماره  ــت ش ــب درخواس ــی  بموج ــد برفعل ــور فرزن ــر تیمورپ ــای اصغ    آق
ــت  ــند مالکی ــه س ــته ک ــالم داش ــورخ ۱400/9/۱4 اع ۱400/4499 و  م
ــع در  ــی واق ــالک ۱۱0 فرعــی از 888 اصل ــه پ ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
ــر  ــت ۱0۶5دفت ــل ثب ــان ذی ــش ۲۱ کرم ــیر بخ ــده بردس ــتای خرمن روس
7صفحه۱57بشــماره چاپی 0۶54۳7)ســری الف 85( بنام ایشــان ثبت وســند 
آن صادر و تســلیم گردیده اســت و بموجب ســندرهنی 4۱۳۲0- ۱۳95/۶/۱۶ 
دفتــر ۱00 کرمــان درقبــال مبلــغ 4۱0/0۱0/000ریــال در رهــن بانــک رفــاه 
کارگــران قــرار گرفتــه اســت    حــال نامبــرده مدعــی اســت ســند مالکیــت 
پــالک مزبــور بــه علت جابجایــی مفقــود گردیــده  و ضمن تســلیم دو برگ 
شــهادت شــهود تصدیق  شــده درخواســت ســند مالکیــت المثنی نمــوده لذا 
باســتناد مــاده ۱۲0 آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ 
منــدرج در ذیــل آگهــی می شــود تــا چنانچه کســی مدعــی انجــام معامله یا 
در دســت داشــتن ســند مالکیــت نســبت بــه ملــک مذکــور می باشــد ظرف 
مــدت ۱0 روز پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد بردســیر مراجعــه و 
اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یا ســند معامله تســلیم 
نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت مذکــور نســبت به صــدور ســند مالکیت 

المثنــی وفــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.تاریخ انتشــار :  ۱400/9/۱5 
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر / م الف 70



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                        

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید علیرضــا یــاوری در ســال 1339 در ســیرجان متولد شــد. بنا بــه دالیلی 
بــه شهرســتان بردســیر نقــل مــکان کــرده و دوران ابتدایــی و راهنمایــی را در 
بردســیر و دوران دبیرســتان را هــم در دانشســرای کشــاورزی کرمــان بــه اتمــام 
رســانده و پــس از گرفتــن دیپلــم کشــاورزی به خدمت مقــدس ســربازی اعزام 

. شد
 وی در ســال 1358 از طریــق ســپاه بــه مــدت 6 ماه در کردســتان بــرای مبارزه 
بــا گروهکهــای ضــد انقــاب به شهرســتان مهابــاد اعــزام شــد کــه در آنجا هم 
در مــدارس بــه آمــوزش قــرآن و تدریــس درســهای دینــی و عقیدتــی دانــش 

آمــوزان مــی پرداخت.
شــهید یــاوری بعــد از 6 مــاه بــه بردســیر مراجعــه و بــه فعالیــت در ســپاه و 
بســیج پرداخــت و در ســال 62 بــه گلبــاف منتقــل و بــه مــدت یــک ســال 
فرماندهــی ســپاه گلبــاف را به عهــده داشــت.وی ســرانجام در عملیــات والفجر 

8 بــه شــهادت رســید. 
وصیت نامه شهید علیرضا یاوری:

بسمه تعالی
بــا ســام به شــهدای گرانقدر اســام و آرزوی ســربلند بیرون آمــدن از امتحانات 
الهــی و بــاز شــدن راه کربــای حســین و پیــدا شــدن قبر حضــرت زهــرا)س(، 
خیلــی خوشــحال شــدم از اینکــه جریــان هیئــت ســینه زنــی پیگیری شــده 

اســت. محبــت کنیــد افراد را تشــویق نمائیــد در ایــن هیئت وارد شــوند.
از اینکــه بــه خانــواده ایــن حقیــر ســرزده ایــد و از ســامتی آنهــا ایــن حقیــر را 
مطلــع نمودید، تشــکر مــی کنم . همگــی دوســتان را ســام برســانید. خانواده 

را ســام برسانید.
التماس دعای خیر دارم خاک پای رزمندگان اسام - علیرضا یاوری

خیلــی مقیــد بــه بیــت المــال بــود. حاضــر نبــود یــه دونــه برنــج از بیــت المال 
دور ریختــه بشــه.     عــاوه بــر مهــارت در فرماندهــی، لحــن زیبایــی در قرائــت 

قــرآن کریــم، ادعیــه و ســخنرانی ها داشــت.
                                  راوی: آقای مهدی مستعلی زاده)دوست و همکار شهید(

نمــی گذاشــت حتــی کســی یــه خــودکار از بیــت المــال اســتفاده شــخصی 
ــرا تلفــن شــخصی نمــی  داشــته باشــه؛ خــودش هــم رعایــت مــی کــرد. ب
گذاشــت از تلفــن ســپاه اســتفاده کنــم. وقتــی فرمانــده ســپاه سرچشــمه بــود 
و مأموریتــی بــه کرمــان داشــت، بــا ماشــین ســپاه فقط همیــن فاصلــه رو می 
آمــد و بــرا جاهــای دیگــه کــه ربطــی بــه مأموریــت نداشــت از ماشــین بیــت 
المــال اســتفاده نمــی کــرد./ بعــد از صــرف غــذا یــا صبحانــه بچــه هــا بارهــا به 
درخواســت خــودش خــورده هــای نــون، آب هندونــه، تــه مونــده میــوه و ... رو 

جمــع مــی کــردم،  وهمیــن هــا رو خــودش مــی خــورد.
                                    راوی: آقای غامرضا بهاءالدینی)دوست و همکار شهید(

در عملیــات خیبــر همــراه حــاج آقــا طاهری شــرکت کردنــد اما شــهادتش در 
عملیــات کربــای یــک در منطقــه مهران با تیر مســتقیم دشــمن رقم خــورد.
)در حکــم( قاضــی و حاکــم شــهر بــود. مــردم مشــکلی داشــتند بــه علیرضــا 
مراجعــه مــی کردنــد. از جملــه اینکــه بــا صحبتــی کــه بــرای زوجــی کــه من 

معرفــی کــرده بــودم، تونســت مشکلشــون رو حــل کنــه ...
دو شــنبه شــب هــا جلســه تقوا)متقیــن( تــو خونــه پاســدارها، رزمنــده هــا 
و خونــواده شــهدا بــر پــا کــرده بــود. میزبــان هــم اجــازه داشــت فقــط یــک 
پذیرایــی ســاده داشــته باشــد./ )حتــی بــا وجــود مشــغله ایــن جلســه رو مقید 

بــود راه بنــدازه و شــرکت کنه...(پیــش نمــاز مــا بــود، حتــی نمــاز دونفــره ...
                                    راوی: آقای غامرضا بهاءالدینی)دوست و همکار شهید(

شهید  معظم   علیرضا یاوری
 

هفته نامه ی فرهنگیـ  سیاسی استان کرمانـ  تحلیلی خبری
صاحب امتیاز ، مدیر مسئول : محمد رضا شجاعی باغینی
جانشین مدیر مسئول و سردبیر : عمید شجاعی باغینی 

صفحه آرایی : سپهر بردسیر )09134423926(
گستره ی توزیع استان کرمان
آدرس : بردسیرـ خیابان امام)ره(ـ  ساختمان خطیبی - طبقه  اول - جنب دفتر ازدواج
تلفن : 33521188-034 ، 09133414471 فاکس : 034-33528860

     www.sepehrbrd.ir : پایگاه اینترنتی

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

پیام شهیدان این است که در راه خدا ترس و اندوه وجود ندارد و باید 
بدون تزلزل از وسوسه های دشمن، با قدرت و ثابت قدم حرکت کرد

اشعاردرباره انتظار 
زین کوتهی عمر و زیـن غیبت طوالنی  
عمـری بـه متنـایت بـا یـاد قـدم هایت  
از پـارۀ دل کـردم پیـوسته گـل افشانی  

گردیـده سیـه روزم می سازم و می سوزم  
دارم بـه جگـر پنهـان صـد شعلۀ پنهانی  

با روی تو در پاییز گیتی ست چو فروردین  
بی تـو همـه جا زنـدان مردم همه زندانی  
یا آن که نهان استی خورشید جهان استی  

دل می بــری از عالـم بــا چهـرۀ نورانی  
بـا چشـم خیـال خـود تا یاد رخت کردم  

عامل همه جا شد روز حتـی شب ظلامنی  
تنها نه همین بلبل در وصف تو می خواند  

گل ها همـه گردیدند مشغول غزلخوانی  
ای جاِن جهان پرور ای عبد خدا منظـر  
بازآی و خدایی کن در کسوت انسـانی

  بازآ و مــداوا کــن پیشانــی جدت را  
خون پاک کن ای موال زآن صورت و پیشانی  
»میثم!« همه شب باید کوشی به دعا، شاید  

گیــرد بــه دعـا پایــان ایـام پریشانی  

       بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار دست اندرکاران کنگره سه هزار شهید استان ایام:

ــهیدان  ــت ش ــدف از بزرگداش ــه ای ه ــام خامن ام
ــان  ــتند و خاطرنش ــان دانس ــام آن ــنیدن پی را ش
کردنــد: پیــام شــهیدان ایــن اســت کــه در راه خــدا 
تــرس و انــدوه وجــود نــدارد و بایــد بــدون تزلــزل 
ــا قــدرت و ثابــت قــدم  از وسوســه های دشــمن، ب

حرکــت کــرد.
بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار 
دســت اندرکاران کنگــره ســه هــزار شــهید اســتان 
ایــام کــه در تاریــخ 30 آبــان 1400 برگــزار شــده 

بــود، 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در این دیــدار، مقاومت 
ــداد  ــاع از کشــور و تع ــه در دف و حضــور همه جانب
بــاالی خانواده  هــای دارای چنــد شــهید را از 
خصوصیــات کم نظیــر اســتان ایــام برشــمردند و 
گفتنــد: ایــام در دوران دفــاع مقــدس ماننــد یــک 
دژ مســتحکم بــود و بــا وجــود آنکــه در برهه هایــی 
برخــی از مناطــق آن بــه دســت دشــمن افتــاد، اما 

ماننــد کــوه، ایســتادگی کــرد.
رهبــر انقــاب، شــهادت چندیــن ورزشــکار و 
تماشــاچی ایامــی بــر اثر بمبــاران مســابقه فوتبال 
ــهدای  ــت ش ــادآور مظلومی ــن 65 را ی در 23 بهم
ورزشــکار خواندنــد و بــا بیــان اینکــه صــدام ایــن 
جنایــات را بــه پشــتوانه مدعیــان جهانــی حقــوق 
بشــر انجــام مــی داد، افزودنــد: نویســندگان و 
هنرمنــدان، ایــن بیــان حقایــق را در ابعــاد جهانــی 
معرفــی، و مدعیــان دروغیــن حقــوق بشــر را رســوا 

. کنند
ــردم  ــتقامت م ــه اس ــه روحی ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــا  ــود ب ــهر خ ــه و ش ــردن خان ــرک نک ــام و ت ای
وجــود بمباران هــای شــدید گفتنــد: فشــار جنــگ 
ــردم  ــن م ــتعدادهای ای ــروز اس ــع ب ــت مان نتوانس
شــود و در زیــر همیــن بمباران هــا جــوان نخبــه و 
نابغــه ای همچــون شــهید رضایی نــژاد تربیت شــد 
کــه دشــمن وقتــی او را مایــه ترقی و تعالی کشــور 
دید، در مقابل چشــم همســر و دختر خردســالش، 

او را شــهید کــرد.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای موضوع شــهید و شــهادت 
ــا  ــوم در دنی ــای مرس ــان جنگ ه ــاوت از قربانی را متف
دانســتند و افزودنــد: شــهید و رزمنــده در راه خــدا عاوه 
بــر دفــاِع ارزشــمند از مرزهــای جغرافیایــی، از مرزهــای 
مهــم معنــوی یعنــی مرزهــای عقیــده، اخــاق، دیــن، 
فرهنــگ و هویــت نیــز دفــاع می کنــد و بــا پایبنــدی 
ــا  ــش را ب ــروردگار، جان ــا پ ــه عهــد خــود ب ــه ب صادقان

ــد. ــه می کن ــد معامل خداون
رهبــر انقــاب در ایــن زمینــه افزودنــد: صفــات مهمــی 
ماننــد اخــاص، تــوکل، تواضــع، رعایــت حــدود الهــی، 
ــبک  ــی س ــور کل ــیران و به ط ــا اس ــه ب ــار مهربانان رفت
زندگــی اســامی در رفتــار رزمنــدگان و شــهدای مــا 
کامــاً برجســته اســت و تصویــر ایــن نقــاط درخشــان 
و الهام بخــش بایــد بــا کارهــای هنــری در مقابل چشــم 

مــردم دنیــا قــرار داده شــود.
ایشــان هــدف از بزرگداشــت شــهیدان را شــنیدن پیام 
آنــان دانســتند و خاطرنشــان کردند: پیام شــهیدان این 
ــدارد و  ــدوه وجــود ن اســت کــه در راه خــدا تــرس و ان
بایــد بــدون تزلــزل از وسوســه های دشــمن، با قــدرت و 

ثابــت قــدم حرکت کــرد.
رهبــر انقــاب بــا تأکیــد بــر اینکــه بــدون مجاهــدت و 
تحمــل ســختی ها هیــچ ملتــی بــه اوج و قلــه نخواهــد 
رســید، افزودنــد: ملــت ایــران با شــنیدن پیام شــهیدان 
بایــد اتحــاد، انگیــزه و تــاش خــود را بیشــتر کنــد و 
مســئوالن نیــز در قبــال جامعــه و امنیتــی کــه شــهدا 
ــئولیت  ــاس مس ــد، احس ــم کردن ــور فراه ــرای کش ب

بیشــتری داشــته باشــند.
ــاره ســیره و روش زندگــی  مقــام معظــم رهبــری درب
شــهدای واالمقــام فرمودنــد : ســبک زندگــی اســامی 
ــز  ــک چی ــا ی ــهدای م ــا و ش ــدگان م ــار رزمن در رفت
برجســته ای اســت کــه واقعــاً نمیشــود از ایــن صــرف 
نظــر کــرد. آن قــدر نکتــه ی الهام بخــش در زندگــی این 
شــهیدان وجــود دارد کــه واقعــاً جــا دارد یــک تصویــر 
هنرمندانــه ای از ایــن وضعّیــت را هنرمنــدان مــا به دنیا 
نشــان بدهنــد، و رزمنــده ی ایرانی را بشناســانند به دنیا 
و بــا کارهــای هنــری و بــزرگ در مقابــل چشــم مــردم 

دنیــا قــرار بدهنــد.
ــتی  ــد، بایس ــم کرده ای ــما فراه ــه ش ــودی ک ــن یادب ای
گــوش مــا را بــه پیــام شــهیدان بــاز کنــد. شــهیدان بــه 
مــا میگوینــد: وَیَسَتبِشــروَن بِالَّذیــَن لـَـم یَلَحقــوا بِِهم ِمن 
َخلِفِهــم ااَّل َخــوٌف َعلَیِهــم وَ ال ُهم یَحَزنون؛ ایــن راه، راهی 
اســت کــه خــوف و حــزن نــدارد، تــرس و انــدوه نــدارد؛ 
ــدم  ــتی ثابت ق ــن راه بایس ــر؛ در ای ــت دیگ ــدا اس راه خ
ــدرت حرکــت کــرد، در  ــا ق ــن راه بایســتی ب ــود، در ای ب
ایــن راه بایــد بــا وسوســه های دشــمنان متزلــزل نشــد. 
ملـّـت ایــران بــا شــنیدن پیام شــهیدان بایــد اتّحــاد خود، 
اتّفــاق خــود، انگیــزه ی خــود، تــاش خود را بیشــتر کند؛ 
پیــام شــهیدان بــه مــا ایــن اســت. مســئولین جمهــوری 
اســامی با شــنیدن پیــام شــهیدان در این بزرگداشــتها، 
بایســتی احســاس مســئولّیت بیشــتری نســبت بــه آن 
امنّیتــی بکننــد کــه این شــهدا بــرای مــا فراهــم کردند و 
در اختیــار مــا گذاشــتند؛ همه باید احســاس مســئولّیت 
بکننــد و همــه هــم توّجــه بکنیــم کــه بــدون تــاش، 
بــدون مجاهدت فی ســبیل اهلل، بــدون تحّمل بســیاری از 
ســختی ها هیــچ ملّتــی به جایــی نمیرســد؛ حاال ]بــرای[ 
مــا هــم اگــر چنانچــه ســختی هایی هســت، ان شــاءاهلل 
ــت ایــران را بــه اوج خواهــد  تحّمــل ایــن ســختی ها ملّ

رســاند، بــه قلـّـه خواهــد رســاند.

*بــا ســام بــا انتقــال دولــت جدیــد وعــدم نظــارت 
بربــازار هــر روز شــاهد افزایــش نرخ کاالهای اساســی 
ومیــوه جــات هســتیم کســی هم پاســخگو نیســت 
ــرا  ــتان چ ــت در شهرس ــی دول ــده عال واصــا نماین

ــدارد                 71----9133 ــازار ن ــر ب ــی ب نظارت
*هموطــن عزیــز شــما هشــت ســال قبــل را باهمــه 
مشــکات صبرکردیــد و حداقــل یکســال بــه ایــن 
دولــت فرصــت بدهیــد درایــن 100روز همــه چیــز را 
همــه مطالبــه می کنیــد یعنــی مشــکل آب همین 
ــودآب ســالها  ــن کمب 100روز پیــش امدیااینکــه ای
بــوده وتدبیــری اساســی اندیشــیده نشــده اســت اب 
دریــا ی عمــان ودریــای خــزر بیســت ســال پیــش 
مــی بایســت بــه داخــل فــات ایــران بیایــد حتــی 
کویــر را هــم آبیــاری و کشــاورزی کننــد کــه اینــکار
نشد                                                       96----9032
*باســام باالخــره این ســرعتگیرها کی مــی خواهند 
اســتاندارد بشــوند با ایــن چراغهای راهنمایــی و بدون 
نصــب دوربیــن کارایــی کمــی دارنــد چــون هــر روز 
شــاهدمبا اینکــه چــراغ قرمــز اســت ماشــینها عبــور 

ــد                                 06----9221 مــی کنن
*ســام چــرا مــردم  همــه چیــز را بــه مذاکــرات گره 
ــل شــدید  ــره ، چــرا از خداغاف ــد طــا وارز و غی زدن
اینهمــه نســبت بــه یکدیگــر بیرحــم وبــی انصــاف 
شــدید بــا ایــن گرانــی کاال و احتکار  و دســتمزدهای 
حداقلــی خــدا راضــی نیســت خیلیهــا شــبها ســیر 
و عــده ای د رنزدیکیهــای مــا گرســنه مــی خوابنــد                                                                                                                                           
9303----17                                                 

*ســام چــرا مــردم  همــه چیــز را بــه مذاکــرات گره 
ــل شــدید  ــره ، چــرا از خداغاف ــد طــا وارز و غی زدن
اینهمــه نســبت بــه یکدیگــر بیرحــم وبــی انصــاف 
شــدید بــا ایــن گرانــی کاال و احتکار  و دســتمزدهای 
حداقلــی خــدا راضــی نیســت خیلیها شــبها ســیر و 

عــده ای د رنزدیکیهــای مــا گرســنه مــی خوابنــد 
17----9303                                                    

ــات اســت  ــانه یکــی از ضروری ــوزش ســواد رس *آم
چــرا مســئولین فرهنگــی ایــن شهرســتان اقدامــی 
ــیبها ی  ــاهد آس ــد ش ــی بای ــا ک ــد ت ــی کنن نم
اجتماعــی جبــران ناپذیر باشــیم امــوزش بــه والدین 
، معلمــان ومربیــان ، بایــد دراولویــت باشــد کــه انهــا 
بررفتــار فرزنــدان ودانــش آمــوزان نظــارت کننــد و به 
گونــه ا ی رفتــار کننــد کــه فرصــت مجــازی بهینــه 
ــه ای ــازی صدم ــای مج ــیبهای فض ــود و از آس ش

 نبینندباتشکر                                 9132----60
*ســام حدود4مــاه از عمــر دولــت جدیــد گذشــت 
هنــوز اســتاندار کرمــان تعیین نشــده و خبرها حاکی 
از آن دارد کــه بیــن گروههــا اختــاف شــدید وجــود 
دارد و تعــداد کثیــری از نماینــدگان خواســتار ابقــای 
اســتاندار فعلــی هســتنداما جبهــه والیــی خواســتار 
تغییــر آن اســت امــا انچــه مــی گــذرد به ضــرر عامه 

مــردم اســت و باعــث ناامیــدی انــان میشــود
60----9902                                                   

اشعار از :غالمرضا سازگارا)میثم(

وزیــر امــور خارجــه آمریــکا اذعــان کــرد 
کــه خــروج از برجــام از یــک ســو موجب 
انــزوای کشــورش شــده و از ســوی دیگــر 
توســعه برنامــه هســته ای ایــران را در پــی 

داشــته اســت.
بــه گــزارش گــروه بین الملل خبرگــزاری 
ــور  ــر ام ــن وزی ــی بلینک ــنیم، آنتون تس
خارجــه آمریــکا در مصاحبــه اختصاصــی 
بــا خبرگــزاری رویتــرز اذعــان کــرد کــه 
خــروج کشــورش از برجــام در دوران 
ــک  ــپ ی ــد ترام ــت جمهوری دونال ریاس
ــزوای  ــب ان ــوده و موج ــزرگ ب ــتباه ب اش

ــکا شــده اســت. آمری
ــرز  ــه رویت ــن خصــوص ب ــن در ای بلینک
گفــت: »مــن فکــر می کنــم کــه خــروج 
ــک اشــتباه  ــاالت متحــده از برجــام ی ای
ــران فرصــت داد  ــه ای ــه ب ــود ک ــزرگ ب ب
ــعه  ــود را توس ــته ای خ ــه هس ــه برنام ک
ایــران طــی  ماه هــای اخیــر  دهــد. 
ــتری را  ــرفته بیش ــانتریفیوژهای پیش س
بــه کار گرفتــه و اقــدام بــه غنی ســازی در 

ــت.« ــرده اس ــر ک ــطوح باالت س
وی ادامــه داد: »برجــام یــک توافق بســیار 
مؤثــر بــود کــه برنامــه هســته ای ایــران را 
مهــار کــرده بــود امــا آمریــکا بــا خــروج از 
برجــام ایــن وضعیــت را تغییــر داد. خروج 
از برجــام باعــث اختــاف میــان آمریــکا 
و متحدانــش شــد، در واقــع ایــن آمریــکا 
بــود که بــا خــروج از برجــام منزوی شــد، 

نــه ایــران.«
وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در خصــوص 

رعایت اصول بهداشتی و نظارت تنها راه مصون ماندن از موج جدید کرونا است
ــون  ــا راه مص ــت: تنه ــوری گف ــس جمه ریی
مانــدن از مــوج جدیــد کرونــا، رعایــت شــیوه 
ــارت  ــگیری و نظ ــتی، پیش ــای بهداش نامه ه

ــت. ــدی اس ج
ــانی  ــاع رس ــگاه اط ــا از پای ــزارش ایرن ــه گ ب
ریاســت جمهــوری، آیــت اهلل ســید ابراهیــم 
رییســی در جلســه ســتاد ملی مقابله بــا کرونا 
بــا قدردانــی از همه دســت انــدرکاران مقابله با 
کرونــا به ویــژه کادر بهداشــت و درمــان، گفت: 
کاهــش میــزان ابتا بــه کرونــا و پایــدار ماندن 
شــرایط موجــود، نیازمنــد توجــه بــه اجــرای 
شــیوه نامه های بهداشــتی و حساســیت در 

رعایــت اصــول پیشــگیری اســت.
رییــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد 
ــته  ــود داش ــور وج ــن در کش ــود واکس کمب
ــه افزایــش تولیــد  ــا توجــه ب باشــد، گفــت: ب
واکســن های  تامیــن  و  داخلــی  واکســن 
وارداتــی پیش بینی هــای الزم انجــام شــود تــا 
حتــی بــا تزریــق ُدز ســوم، کمبــودی در ایــن 

ــه در کشــور وجــود نداشــته باشــد. زمین
ــت  ــر اهمی ــر ب ــار دیگ ــی ب ــت اهلل رییس آی
ــردد از مرزهــای زمینــی، هوایــی و  کنتــرل ت
دریایــی و جدیــت در اعمــال قرنطینــه بــرای 

ــرد. ــد ک ــوارد مشــکوک تاکی م

ــر  ــق و هوشــمند ب ــن نظــارت دقی وی همچنی
بازگشــایی مــدارس، ادارات و کســب و کارهــا را به 
منظــور رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی برای 

صیانــت از جــان مــردم، ضــروری دانســت.
رییــس جمهــوری در ادامــه بــا اشــاره بــه کمبود 
پزشــک متخصــص در شهرســتان ها، گفــت: در 
ــن و  ــی از موافقی ــرر شــده کارگروه ــاره مق این ب
مخالفیــن افزایــش جــذب پزشــک، مشــکات 
موجــود در ایــن زمینــه از جملــه توزیــع ناعادالنه 
پزشــک در ســطح کشور را بررســی و پیشنهادات 
کارشناســی خــود را بــرای تصمیم گیــری نهایی 
بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ارائــه دهند.

ــی از  ــرات ناش ــان خط ــا بی ــت اهلل رییســی ب آی
آلودگــی هــوا بــه ویــژه در کان شــهرها، گفــت: 
ــع  ــرای رف ــت ب ــا جدی ــط ب ــتگاه های ذیرب دس
مشــکل آلودگــی هــوا و صیانــت از جــان مــردم 

چــاره اندیشــی کننــد.
وی بــا تاکید بــر پرهیز از واکسیناســیون کودکان 
زیــر12 ســال، تصریــح کــرد: تــا زمانــی کــه کار 
پژوهشــی و علمــی دقیقــی در ایــن زمینــه انجام 
نشــده و اتقــان حاصــل نشــده اســت نبایــد ایــن 
کار انجــام شــود و دولــت بــه عنــوان مجری قطعا 
از امــور مشــکوک و تجربــه نشــده،   در بخش های 
مختلــف به ویــژه حوزه ســامت و اقتصــاد پرهیز 

ــد کرد. خواه
ادامــه  بــر  تاکیــد  بــا  جمهــوری  رییــس 
ــزود: بعضــی  ــی اف ــاع  خارج ــیون اتب واکسیناس
ــکار  ــر این ــه فک ــازه ب ــی ت ــورهای اروپای از کش
اســامی  افتاده انــد در حالی کــه جمهــوری 
ایــران از همــان ابتــدا بــه خاطــر توجه به مســائل 
انســانی واکسیناســیون تمامــی اتبــاع خارجــی را 
آغــاز کــرده و بــا جدیــت آن را ادامــه خواهــد داد.

ــه ای از  ــای جداگان ــزارش ه ــه گ ــن جلس در ای
وضعیــت کرونــا در ایــران و جهان و شــیوع ســویه 
جدیــد اومیکرون، روند واکسیناســیون در کشــور 
و عملکــرد دولــت در خصــوص مقابلــه بــا کرونــا 

ارائــه شــد.

آیت الله رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا :

اولیانوف مناینده دائم روسیه در سازمان های بین املللی :

درخواست ایرانی ها برای دریافت ضمانت کامال موجه است
اولیانــوف نماینــده دائــم روســیه در ســازمان های 
بین المللــی بــا بیــان ایــن کــه ایــن دور مذاکــرات 
ویــن بعــد از وقفــه ای کوتــاه ازســر گرفتــه خواهد 
شــد، افــزود درخواســت ایرانی هــا بــرای دریافــت 
تضمینی کــه مانع فروپاشــی دوبــاره برجام شــود، 

کامــًا موجــه و منطقی اســت.
بــه گــزارش گــروه بین الملل خبرگــزاری فــارس، 
»میخائیــل اولیانــوف« نماینــده دائــم روســیه در 
ــن، روز  ــتقر در وی ــی مس ــازمان های بین الملل س
)شــنبه( گفــت مذاکــرات دربــاره توافق هســته ای 
بــا ایــران در وین پــس از رایزنی شــرکت کنندگان 
در پایتخت هــای خــود، هفتــه آینــده از ســر گرفته 

می شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری »اســپوتنیک« روســیه، 
اولیانــوف اظهــار داشــت: ایــن دور تکمیــل نشــده 
ــط  ــد داشــت. فق ــه خواه ــم ادام اســت. دور هفت
مشــارکت کنندگان تصمیــم گرفتنــد یــک وقفــه 
ــا  ــرای مشــورت در پایتخت ه ــژه ب ــه وی ــی ب فن
داشــته باشــند تــا در مــورد چگونگــی ادامــه کار 

فکــر کننــد.
ایــن مقــام روســی افــزود: زمانــی کــه مذاکــرات 
ــم از  ــه شــود، امیدواری ــده از ســر گرفت ــه آین هفت

شــدت اوضــاع کاســته شــود.
اولیانــوف خاطرنشــان کــرد کــه تمایــل تهــران 
ــه و  ــام موج ــی برج ــری از فروپاش ــرای جلوگی ب

منطقــی اســت، بنابرایــن اگر ایــران بــه تضمین های 
بیشــتر نیاز داشــته باشــد، ممکــن اســت در مــورد آن 

بحــث شــود.
ایــن دیپلمــات روس به خبرنــگاران گفت: درخواســت 
ایرانی هــا بــرای دریافــت ضمانت هــا کامــًا واضــح و 
موجــه اســت. بایــد این اطمینــان وجود داشــته باشــد 
کــه اقــدام بدخواهانــه ای کــه در زمــان دونالــد ترامــپ 
رئیس جمهــور ســابق آمریکا از طریق سیاســت فشــار 
حداکثــری انجــام شــد، تکــرار نخواهــد شــد. همــه 

این هــا بایــد مــورد بحــث قــرار گیــرد.
ــران  ــترک رهب ــه مش ــم از بیانی ــزود: می توانی وی اف
ــان و فرانســه در ۳۰  ــس، آلم ــاالت متحــده، انگلی ای
اکتبــر کــه در آن اظهارنظــر جو بایــدن، رئیس جمهور 
آمریــکا دربــاره آمادگــی ایــاالت متحــده بــرای احترام 
بــه توافــق هســته ای احیــا شــده  تا زمانــی کــه ایران 
ــک برداشــت  ــده، ی ــد درج ش ــام ده ــن کار را انج ای
مثبت داشــته باشــیم. شــاید این عنصــری از ضمانت 
سیاســی باشــد. فقــط بایــد آن را بــه عنوان بخشــی از 

رونــد مذاکــره روی کاغــذ آورد.
طبــق ایــن گــزارش، وی همچنین به پیشــنهاد ایران 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــند اش ــس س ــر پیش نوی ــرای تغیی ب

واکنــش تنــد کشــورهای غربــی را در پــی داشــت.
اولیانــوف بــه خبرنــگاران گفــت: تــا جایــی کــه مــن 
متوجــه شــدم، شــرکای غربــی مــا ایــن تصور شــدید 
را داشــتند کــه طــرف ایرانی پیشــنهاد تغییر اساســی، 

ایجــاد اصاحــات اساســی در پیش نویس ســند هســته ای 
را کــه در شــش دور قبلــی مــورد توافــق قــرار گرفتــه بود، 
داشــت. بــه نظــر آن هــا ]شــرکای غربــی[ ایــن رویکــرد 
بیــش از حــد رادیــکال رســید، بــه همیــن دلیــل چنیــن 

واکنــش تنــدی نشــان دادنــد. 
ایــن مقــام روس تصریــح کــرد: در مذاکــرات هســته ای در 
ویــن یــک قاعــده وجــود دارد کــه بــه شــرح زیــر اســت 
»تــا زمانــی کــه دربــاره همــه چیــز توافــق نشــود، دربــاره 

هیــچ چیــزی توافــق نشــده اســت«.
ایــن دیپلمــات افــزود: بــه ایــن معنا کــه اصاحــات، تغییر 
موضــع همیشــه امکان پذیــر اســت. امــا مطلــوب اســت 
کــه ایــن اصاحــات ســنجیده شــده باشــد و بــه مانعــی 
بــر ســر راه پیشــرفت تبدیــل نشــود. بنابراین مــا وضعیت 

را تشــدید نمی کنیــم.

رونــد مذاکــرات ویــن نیــز اظهــار داشــت: 
ــه  ــم ک ــن باوری ــر ای ــان ب ــا همچن »م
بهترین راه پیِش رو دیپلماســی و بازگشت 
ــه برجــام اســت، امــا فرصــت  ــل ب متقاب
دارد کوتــاه و کوتاه تــر می شــود. مــا قبــل 
از انتخابات ریاســت جمهوری ایــران 6 دور 
مذاکــره داشــتیم و نتایجــی نیــز حاصــل 
شــده بــود، امــا بعــد از انتخابــات شــکاف 

زمانــی بزرگــی داشــتیم.«
وی بــا تکــرار اظهارات بی اســاس پیشــین 
خــود مبنی بــر اینکــه ایــران در مذاکرات 
ویــن جــدی نیســت، مدعــی شــد: »اگــر 
مســیر بازگشــت بــه برجــام بــه نتیجــه 
نرســد، مــا گزینه هــای دیگــری خواهیــم 
داشــت. مــن نمی توانــم دربــاره ایــن 
ــا  ــم، ام ــت کن ــا شــما صحب ــا ب گزینه ه
در ایــن خصــوص بــا متحــدان و شــرکای 

خــود در ارتبــاط هســتیم.«
بلینکــن اضافــه کــرد: »ایــران بایــد طــی 
روزهــای آینده تصمیمــات مهمی بگیرد. 
ــه  ــو برنام ــک س ــد از ی ــا نمی توانن آنه
ــد و از  ــعه دهن ــود را توس ــته ای خ هس
ســوی دیگــر در مذاکــرات تعلــل کنند.«

بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اذعان کرد: 
خروج از برجام باعث انزوای آمریکا شد/ 

در واقع این آمریکا بود که با خروج از برجام 
منزوی شد، نه ایران

توزیع نان نذری بیاد شهدای واالمقام 
نیک اندیــش بردســیری بــا همــکاری آســتان 
قــدس رضــوی از زمــان برگــزاری یــادواره شــهدای 
منطقــه کــوه پنــج ، توزیــع نــان نــذری را  بیــاد 
شــهدا هرهفته بادونانوایــی قرار داد تنظیــم کرده 
کــه یــک پخــت عــر خــود را رایــگان در اختیــار 
متقاضیــان خرید نان قــرار دهند و ثــواب اینکار را 
برای شــادی ارواح مقدس شــهدا، بویژه رسدار دلها 
شــهید حــاج قاســم ســلیامنی اهــدا میکننــد این 
نــذری تــا پایــان ســال ادامــه دارد بــه امیــد اینکه با  
دســتگیری از محرومان گوشــه ای از کرامات شهدا، 

روشــنگر مســیر عبورش باشــد.


