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بیانیه گام دوم انقالب بیش از آن که منشوری جهت 
ارتقای آگاهی مردم ایران باشد،راهبردی است که به 
نهادینه سازی انقالب بر پایه بهره گیری از گذشته 
تاریخی ایران،دستاوردهای بشری و تجربه چهل سال اول 
انقالب می اندیشد،به طور قطع،تحقق مفاد این بیانیه، به 
راهبردهایی نیازمند است که با شناخت واقعی از عناصر 
قدرت نرم انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی، به دنبال 

راه دستیابی به تمدن نوین اسالمی است، 
از انجایی که بیانیه گام دوم انقالب ،یک پدیده نظام مند 
فکری و معرفتی جامع و کامل است و رهبر معظم انقالب 
بیانیه گام دوم را بر اساس یک مبانی فکری و تحلیل جامع 
و دقیق به یک انسجام در توصیف و توصیه می رساند که 
منفعل نیست و ناظر بر پیشرفت و رو به جلو است که 
بسیار آرمان گرایانه و به جا قوت ها دیده شده و بسیار 

شورانگیز است.
با شاخص های کارآیی و اثربخشی در حکمرانی خوب با 
متن بیانیه گام دوم، مولفه های مدیریت جهادی، استفاده 
از اقتصادهای طبیعی و انسانی، نظریه انقالبی، مردم 
ساالری دینی، خودسازی، جامعه سازی، تمدن سازی. 
نوین اسالمی، تضمین آزادی های فردی و اجتماعی، 
عدالت و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، نفی تصدیگری 
دولت، مردمی کردن اقتصاد، تولید، مالزمت اخالق و 

معنویت، ثبات و امنیت است.
به تصریح رهبر انقالب،گام اصلی حرکت تمدنِی انقالب 
اسالمی در مقطع کنونی، ایجاد دولت اسالمی است که 
بدون تحقق آن، دست یابی به تمدن نوین اسالمی  میسر 
نخواهد شد.مهم ترین شاخص های دولت تراز انقالب را 
می توان شامل مواردی همانند معنویت گرایی، علم گرایی، 
مشارکت جویی،  عقالنیت محوری،  شایسته ساالری، 
اقتصادی  بوم گرایی  و  قانون محوری، شفافیت گرایی، 

برشمرد.
بیانیه گام دوم انقالب بعنوان نقشه راه وسند سیاست 
گذاری کالن انقالب اسالمی درحکمرانی متعالی و ایجاد 
تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید ولی 
عصر )عج( است.در این سندحوزه فرهنگ اصلی ترین 
حوزه تلقی می شود. لذا پایه واساس حکمرانی متعالی، 
حکمرانی فرهنگی است. حکمرانی فرهنگ شهرها، 
بخشی ازحکمرانی محلی با توجه به تغییرات سریع وهمه 
جانبه جوامع در همه ابعاد بخصوص تغییر درفرهنگ 

عمومی و خرده فرهنگها می باشد.         ادامه صفحه6

امــام صــادق علیه الســام فرمــود: بــرای حکمرانان پســندیده نیســت که در ســه کار 
کوتاهــی ورزنــد: حفــظ مرزهــا، رســیدگی بــه مظالــم و حقــوق پایمال شــده مــردم و 

انتخــاب افــراد شایســته بــرای کارهــای خــود.                                     »بحاراالنــوار،ج75،ص233«

شاخص های مدیران مطلوب
»دولت تراز انقالب اسالمی« 

لزوم تحلیل جامعه شناختی و 
روانشناختی از نقش عنصر دین 

در دفاع مقدس

ــا اشــاره بــه اینکــه رفــع مشــکل  رئیــس جمهــور ب
ــرد:  ــد ک ــدور نیســت، تاکی ــه مق ــا توصی اشــتغال ب
تهیــه بانک اطالعاتــی بیکاران و شــاغالن و شــناخت 
ــش  ــای جنب ــکار از ضرورت ه ــراد بی ــای اف توانایی ه
ایجــاد شــغل اســت و بخــش خصوصــی بایــد در این 

جنبــش میــدان دار باشــد.
بــه گــزارش حــوزه دولت خبرگــزاری تســنیم، آیت اهلل 
ســید ابراهیم رئیســی در اولین جلســه شــورای عالی 
اشــتغال در دولــت ســیزدهم تهیــه بانــک اطالعاتــی 
ــف دقیــق از  ــکار براســاس تعری ــراد شــاغل و بی از اف
بیــکاری و اشــتغال، تهیــه آمــار بیــکاران و افــراد فاقد 
شــغل شایســته و شــناخت توانایی هــا و مهارت هــای 
علمــی و عملــی افــراد بیــکار و تعییــن نــوع اشــتغال 
مناســب بــرای آنــان را از ضرورت هــای اولیــه ایجــاد 

یــک جنبــش بــرای اشــتغال زایی برشــمرد.
ــا وجــود فضــای  ــا بیــان اینکــه ب رئیــس جمهــور ب
ارتباطــی دیجیتــال تهیه اطالعــات دقیــق از وضعیت 
اشــتغال در کشــور کار سختی نیســت، گفت: طبیعتاً 
همــه افــراد بیــکار یــا فاقــد شــغل مناســب در یــک 
ســطح نیســتند و لــذا بایــد با تعییــن اولویت هــا برای 
رفــع ســریع تر دغدغه هــای مــردم در زمینــه اشــتغال 

ــالش کنیم. ت
ــترین  ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــت اهلل رئیس آی
مراجعــات مردمــی به وی، بویژه در ســفرهای اســتانی 
بــرای درخواســت شــغل اســت، افــزود: ایجاد اشــتغال 
ــه وزرا و  ــت اســت و از هم ــت دار دول از مســایل اولوی

ــار  ــی، انتظ ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــژه وزی بوی
جــدی دارم کــه ایجــاد اشــتغال را در اولویــت دســتور 

کارهــای خــود قــرار دهنــد.
رئیســی تأکیــد کــرد: یکــی از ضرورت هــا در زمینــه 
ایجــاد اشــتغال ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی 
میــدان دار باشــد و دولــت نقــش حمایتــی و نظارتــی 
خــود را بــه درســتی ایفــا کنــد. دولــت اگــر بخواهــد 
هــم بــه تنهایــی از عهــده رفــع مشــکل بیــکاری بــر 
ــد زمینــه نقش آفرینــی بیــش از  ــذا بای ــد و ل نمی آی
پیــش بخــش خصوصــی را در ایــن عرصــه فراهــم 

. کنیم
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه رفع مشــکل بیکاری 
ــک  ــد ی ــت: نیازمن ــدور نیســت، گف ــه مق ــا توصی ب
جنبــش ایجــاد اشــتغال هســتیم بــه همیــن دلیــل 
تمرکــز بایــد بــر ایجــاد مشــاغل مولــد و رونــق تولید 

ــه2 ــه صفح ــد.                                ادام باش         صفحه8

رهبر انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای استان زنجان تأکید کردند؛

مهم ترین وظیفه خودم را در مقطع فعلی رفع دغدغه مردم 
و جوانان در زمینه اشتغال می دانم

دولتمردان در سفرهای استانی؛ برگ دیگری از مترکززدایی:

بــه گــزارش ایرنــا، دولتمــردان و مســئوالن 
در هفتــه ای کــه گذشــت، اقــدام میدانــی 
را همچنــان در برنامــه کاری خــود داشــتند 
و بــرای رســیدگی بــه مســائل و مشــکالت 
ــف کشــور  ــق مختل ــی مناط ــود راه موج
شــدند؛ از اندیــکا و اهــواز گرفته تا ســنندج، 

کوهرنــگ، یــزد، قــم، زنجــان و مشــهد.
ــای  ــی از اعض ــوری و جمع ــس جمه ریی
ــان  ــه اول آب ــی هفت ــیزدهم ط ــت س دول
مــاه نیــز عــازم اســتان ها شــدند تــا ضمــن 
پیگیــری ماموریــت هــای مرتبــط بــا حوزه 
کاری خــود، برای رفع مشــکالت و مســائل 
ــک  ــادی و از نزدی ــورت جه ــه ص ــردم ب م

اقــدام  کننــد. 
در این راســتا، دغدغه تســریع در رســیدگی 
بــه مناطــق زلزلــه زده اندیــکا بــه ویــژه تــا 
پیــش از فرارســیدن مــوج ســرما، رئیــس 
جمهــوری و جمعــی دیگــر از مســووالن را 
بــرای بار دوم به اســتان خوزســتان کشــاند. 
آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی کــه پیش 
از ایــن هــم در مســاله کمبــود دارو و قضیــه 
اختــالل در رونــد توزیــع بنزیــن در جایــگاه 
هــای ســوخت رســانی شــخصا ورود کــرده 
ــه  ــی ب ــدام میدان ــع مشــکل اق ــرای رف و ب
عمــل آورده بــود، ایــن بــار هــم تاب نیــاورد 
ــه  ــول ب ــرودگاه دزف ــق ف ــرزده از طری و س

ــکا رفت. شهرســتان اندی
 رئیــس دولــت ســیزدهم پــس از بازدیدهــا 
و بررســی وضعیــت، دســتور داد هــر چــه 
ســریعتر بازســازی فــوری خرابی هــا و 
جبــران خســارت های وارده بــه مــردم ایــن 

ــرد. ــرار بگی ــه در دســتور کار ق منطق
ــس  ــان رئی ــته، معاون ــه گذش ــی هفت ط
جمهــوری در امــور مجلــس و در امــور 
خانــواده و زنــان و همچنین رئیس ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت از دیگــر اعضــای 
هیــات دولــت بودنــد کــه بازدیدهــای 
میدانــی داشــتند و یــا بــا هدف شــرکت در 
مراســم رســمی راهــی اســتان هــا شــدند. 

 از میــان وزرا، وزیــر کشــور بــرای تودیــع 
ــان  ــی آذربایج ــتانداران راه ــه اس و معارف
شــرقی، آذربایجــان غربــی، همــدان، 
گلســتان و گیــالن شــد و در ایــن اســتان 
هــا، وی بــا نماینــدگان ولــی فقیــه دیــدار 
ــم  ــتان ه ــورای اداری اس ــه ش و در جلس
شــرکت کرد. احمــد وحیدی در جلســات 
ــده  ــاد ش ــای ی ــتان ه ــورای اداری اس ش
بــه اســتماع اظهــارات ســخنرانان دربــاره 
ــای  ــتان ه ــا و مشــکالت اس ــت ه ظرفی

متبوعشــان نشســت.  
روز جمعــه نیــز بررســی تــازه تریــن 
وضعیــت مناطــق زلزلــه زده اندیــکا، 
وحیــدی را راهــی خوزســتان کــرد.

همچنیــن وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
ــه  ــو از کابین ــتین عض ــوان نخس ــه عن ب
دولــت ســیزدهم روز پنجشــنبه بــا ســفر 
ــر دیــدار  ــه اســتان کردســتان، عــالوه ب ب
بــا مســئوالن و هنرمنــدان اســتان از چند 
مــکان فرهنگــی بازدیــد کــرد و خبرهــای 

خــوش ملــی و منطقــه ای داد.
محمدمهدی اســماعیلی در پایان ســفر به 
کردســتان، راهــی همــدان شــد و در آئین 
یــادواره شــهدای پنجــم آبــان شهرســتان 

کبودرآهنــگ شــرکت کرد. 
ــوزه  ــاالن ح ــای فع ــه ه ــری دغدغ پیگی
ــر اول  ــور نف ــز عیســی زارع پ ــات نی ارتباط
وزارتخانــه ارتباطــات و فنــاوری را در هفتــه 
نخســت آبــان مــاه راهی مشــهد و قــم کرد. 
آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی صبــح روز 
ــاون  ــر مع ــا محمــد مخب ــه همــراه ب جمع
اول رئیــس جمهــوری و پرویــز فتــاح رئیس 
ــه  ــالمی ب ــالب اس ــتضعفان انق ــاد مس بنی
منطفــه اندیــکا یکــی از محروم ترین مناطق  
اســتان خوزســتان رفت و در جریان مســایل 
و مشــکالت زلزلــه زدگان قــرار گرفــت و 
دســتورات الزم را بــرای رفــع مشــکالت آنان 

صــادر کــرد.
ــا  ــت ه ــا و نشس ــن در دیداره وی همچنی
بــا مــردم و عشــایر منطقــه، مطالبــات آنهــا 
را شــنید و قــول داد کــه ایــن مطالبــات در 
ــا حــد  ــت مطــرح و ت جلســات هیــات دول

امــکان مصوباتــی تصویــب شــود.
آیــت اهلل رئیســی قــول مســاعد داد کــه تــا 
پیــش از آغــاز فصــل ســرما تمــام نیازهــای 
ایــن مــردم برطــرف و امکانــات الزم در 

ــرار گیــرد. اختیارشــان ق
تصویــر ثبــت شــده از حضــور  ســرزده آیــت 

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم  گفت:

شنیدن صدای مردم تا دستور رفع مشکالت، رهاورد حضور میدانی دولتمردان
اهلل رئیســی و دیگــر مســئوالن در جمــع 
ــکا  ــه زدگان و عشــایر بختیــاری اندی زلزل
کــه یکــی از دورافتــاده تریــن نقاط کشــور 
اســت، چنــان صمیمانــه بــود که بــه بیان 
ــزاری  ــل خبرگ ــر عام ــادری مدی ــی ن عل
جمهوری اســالمی)ایرنا(، دولت ســیزدهم 
در همیــن تــک قاب خالصه شــده اســت. 
در  همچنیــن  جمهــوری  رئیــس 
مصاحبــه ای اختصاصی با خبرنــگار ایرنا از 
عشــایر به عنــوان گنجینه های ارزشــمند 
انقــالب اســالمی و نظــام یاد کــرد و گفت: 
در روزهــای اخیــر، شــرایط زندگــی مــردم 
ــه عنــوان  ــه زده اندیــکا ب در مناطــق زلزل
ــود و  ــن ب ــرای م ــدی ب ــه ج ــک دغدغ ی
بــه همیــن منظــور امــروز بــرای بررســی 
ــانی در  ــت رس ــرایط خدم ــی از ش میدان

جمــع اهالــی حضــور پیــدا کــردم.
ــرای   ــاد مســتضعفان ب ــس بنی ــول رئی ق
تامیــن 2۰هــزار تــن ســیمان مــورد نیــاز 
مناطــق زلزلــه زده اندیــکا از دســتاوردهای  
ســفر  رئیــس جمهــوری بــه اندیکا اســت. 
ــه  ــج زلزل ــا ۱7 مهــر گذشــته، پن از ۱2 ت
ــه  ــن آن 5.7 درج ــه بزرگتری ــزرگ، ک ب
در مقیــاس امــواج درونــی زمین)ریشــتر( 
ــتان و  ــتان های خوزس ــرز اس ــود، در م ب
چهارمحــال و بختیاری حوالــی چلگرد رخ 
داد و اندیــکا را لرزانــد کــه بــر اثــر آن، ۱3۰ 
روســتای ایــن شهرســتان دچار خســارت 
شــدند و بــه گفتــه اســتاندار خوزســتان، 
میــزان خســارت هــا بیــش از پنــج هــزار 

میلیــارد ریــال ارزیابــی شــده اســت. 
وحیــدی نیــز صبــح جمعــه بــه منظــور 
بررســی آخریــن وضعیــت زلزلــه زده 
شهرســتان اندیــکا بــه همــراه اســماعیل 
نجــار رییــس ســازمان مدیریــت بحــران 

ــد. ــتان ش ــور وارد خوزس کش
ــن  ــان ای ــن ســفربا بی ــر کشــور در ای وزی
کــه  ســاماندهی مناطــق زلزلــه زده اندیکا 
بــا جدیــت در دســتورکار دســتگاه هــای 

ــه  ــرد ک ــد ک ــرار دارد ، تاکی ــی مربوطــه ق اجرای
کارهــا، پیــش از شــروع بــارش بــرف در منطقــه 

ســاماندهی شــوند. 
وحیدی ایجاد مســیرهای دسترســی و جــاده در 
منطقــه را از جملــه برنامــه هــای در دســتور کار 
دانســت و گفــت: در ایــن زمینــه بنیــاد مســکن 
انقــالب اســالمی فعالیــت هــای خــود را شــروع 
کــرده و طــی 2 هفتــه آینده بازســازی بخشــی از 
ایــن جــاده هــای ارتباطــی بــه اتمــام می رســند.
ــازی  ــرارگاه بازس ــت ق ــن در نشس وی همچنی
ــه  ــرد ک ــح ک ــکا تصری ــه زده اندی ــق زلزل مناط
تامیــن مســکن و محــل نگهــداری دام و کارهای 
ــتان  ــه زده شهرس ــق زلزل ــتیبانی در مناط پش
اندیــکا، بایــد بــا ســرعت بیشــتری انجــام شــود.
 احمــد وحیــدی شــامگاه جمعه نیز در نشســت 
بررســی رونــد پــروژه فاضــالب و دفــع آب هــای 
ســطحی اهــواز شــرکت کــرد و  بــا بیــان اینکــه 
ســرعت کار در پــروژه فاضــالب و دفــع آب هــای 
ســطحی اهــواز قابل مقایســه با گذشــته نیســت 
گفــت: متاســفانه دوره نســبتا طوالنــی بــه ایــن 

بخــش کــم توجهــی شــده اســت.
همچنیــن وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی روز 
پنجشــنبه بــه کردســتان ســفر کــرد و افتتــاح 
ــه  ــی در ســنندج ب ــه عموم ــن کتابخان بزرگتری
عنــوان کتابخانــه امــام خامنه ای)مدظله العالــی(، 
قــول مســاعد وزیــر بــرای تجهیــز بیشــتر بخش 
امــام شــافعی ایــن کتابخانــه و نویــد راه انــدازی 
انجمــن دف از دســتاوردهای ســفر محمد مهدی 

اســماعیلی بــرای خطــه کردســتان اســت. 
وی در ایــن ســفر سیاســت محــوری در دولــت 
مردمــی در بخــش فرهنــگ را توجــه ویــژه بــه 
ــاط کشــور  ــای موجــود در اقصــی نق ظرفیت ه
خوانــد و » تمرکــز زدایــی« را از مهمتریــن 
راهبردهــای ایــن وزارتخانــه برشــمرد کــه 
برنامــه ای در ایــن رابطــه تهیه و ســتادی هــم در 
وزارتخانــه  در ایــن زمینــه تشــکیل شــده اســت. 
اســماعیلی همچنین حامــل خبر خوشــی برای 
دوســتداران کتــاب بــود و از بهبــود وضعیــت بازار 

کتــاب بــا ملــی شــدن صنعت نشــر خبــر داد.

تهیــه طــرح حمایتــی از هنرمنــدان و خبرنــگاران 
و برنامــه  تخصیــص تســهیالت ویــژه بــه اهالــی 
فرهنــگ، هنــر و رســانه از دیگــر اخبــار خــوش 

وزیــر بــود. 

وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعات روز پنجشــنبه 
ــر  هــم عــازم قــم شــد و در ایــن ســفر، عــالوه ب
حضور در جلســه کمیسیون سیاســی و اجتماعی 
دبیرخانــه مجلــس خبــرگان رهبــری، دیدارهــای 
ــوری   ــی، ن ــوی گرگان ــات عل ــا آی ــه ای ب جداگان
ــد،  ــع تقلی ــیرازی از مراج ــکارم ش ــی، م همدان
ــدس  ــت آســتان مق ســیدمحمد ســعیدی تولی
ــی  ــا اعراف ــی رض ــه)س( و عل ــرت معصوم حض
ــت.زارع  ــور داش ــه کش ــای علمی ــوزه ه مدیرح
پــور در ایــن ســفر بــا تاکیــد بــر ضــرورت ایجــاد 
قوانیــن و مقــررات مــورد نیــاز فضــای مجــازی از 
اهمیت شــبکه های اجتماعی در شــفافیت اداری، 
جلوگیــری از فســاد و حمایــت از تولیــدات داخلی 
ــاک  ــت پ ــدازی اینترن ــت و از راه ان ــخن گف س
کــودک و نوجــوان تــا پایــان ســالجاری خبــر داد 
و در جمــع خبرنــگاران قمــی تاکیــد کــرد کــه راه 
انــدازی شــبکه ملــی اطالعــات بــه معنــای قطــع 
دسترســی بــه اینترنت جهانــی و یا مسدودســازی 

آن نیســت.
ــح کــرد کــه در فضــای  ــن ســفر تصری وی در ای
مجــازی از لحاظ پلتفرمها و تولید محتوا مســتقل 
نیســتیم لــذا نیازمنــد عزمــی هســتیم تا بــا یاری 
ــای  ــوزه فض ــور در ح ــتقالل کش ــتارتاپها، اس اس
مجــازی تحقــق یابــد.زارع پــور همچنیــن گفــت 
کــه تمــام روســتاهای کشــور تــا ســال ۱۴۰۱ بــه 
شــبکه پُــر ســرعت اینترنــت متصــل می شــوند
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عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فرمانداری بردســیر جلســه شــورای 
فرعــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
بــه ریاســت حمــزه وفایــی معــاون 
سیاســی واجتماعــی فرمانــداری 
بــا حضــور مدعویــن در محــل 
فرمانــداری  اجتماعــات  ســالن 
تشــکیل گردیــد . معــاون سیاســی 
فرمانــداری در ایــن جلســه  مطالبی 
در خصــوص اعتیــاد ، مــواد مخــدر، 
پیشــگیری ، برخوردهــای  بازدارنده، 
نــگاه علمــی وواقــع بینانــه بــه حوزه 
اعتیــاد و مــواد مخــدر، آگاهــی 
بخشــی، فرهنــگ ســازی مطــرح و 
بــر اهمیــت نقــش مهــم امــوزش و 
اگاهی بخشــی در بحث پیشــگیری 
ــت  ــزود باعنای ــرد. وی اف ــد ک تاکی
بــه نقــش مهــم اشــتغال ، مهــارت 
آمــوزی ، آمــوزش  در پیشــگیری از 

افزایــش اعتیــاد در جامعــه تصریح نمود 
بایــد زمینــه ســرمایه گــذاری در جهــت 
ــان و اشــتغالزایی  ــوزی جوان ــارت آم مه

ــردد. ــم گ ــدار فراه پای
مهنــدس  وفایــی در ادامه بیــان نمود در 
 »WHO« راســتای اجــرای طرح جهانــی
و انتخــاب روســتایی بــه عنــوان پایلــوت 
ــتای  ــوان »روس ــه عن ــتان ب در شهرس
بــدون معتــاد » ضــرورت همــکاری 
ــری ،  ــه غربالگ ــئول در زمین ادارات مس
درمــان ،آمــوزش و... مــورد تاکیــد اســت 
وی افــزود: ایــن طرح در دســت بررســی 
و اقــدام اســت کــه دســتور العمــل طرح 
مزبــور توســط شــبکه بهداشــت ودرمان 
بــه ادارات ذیربــط جهــت انجــام اقدامات 

الزم ارســال میگــردد.
ــم  ــش مه ــه نق ــه ی ب ــان در ادام ایش
ــواده و امــوزش و پــرورش در بحــث  خان
پیشــگیری از مصــرف مــواد مخدراشــاره 

و افــزود: والدیــن بایــد ضمــن اگاهــی 
کامــل و نظــارت بــر رفتــار فرزنــدان 
ــرات ســوء مصــرف مــواد  انهــا را از اث
ــز  ــدارس نی ــوده و م ــدر اگاه نم مخ
ــژه  ــه وی ــن توج ــتا ضم ــن راس در ای
بــه ایــن مقولــه دوره هــای اموزشــی 
ــا ســن و  و پیشــگیرانه را متناســب ب
وضعیــت دانــش امــوزان بــرای انهــا و 

والدیــن در نظــر بگیرنــد.
وفایــی تصریــح نمــود: یکــی از برنامه 
هــای ایــن ســتاد تــاش بــرای 
ــا  افزایــش ســازمانهای مــردم نهــاد ب
ــواد  ــوزه م ــگیری در ح ــوز پیش مج
مخــدر اســت کــه در دســتور کار قرار 
دارد ایشــان همچنین خواســتارکمک 
ــاع  ــای اجتم ــا و نهاده ــه ســمن ه ب
ــه  ــرای برنام ــات در اج ــور مح مح
و  پیشــگیری  ،و  آموزشــی  هــای 
ــا ی ورزشــی  ــت ه ــت از فعالی حمای

خواستار  نگاه علمی وواقع بینانه به حوزه اعتیاد و مواد مخدرشد

حجــت االســام والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانی 
در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه ضمــن دعــوت 
ــان داشــت :  ــی بی ــوای اله ــت تق ــه رعای ــزاران ب نمازگ
در روایتــی از امیرالمؤمنیــن علــی علیــه الســام آمــده 
تقــوای مومــن در اعمــال اوســت امــا در مــورد منافــق 
تقــوا در لســان و زبــان اوســت امــا در اعمــال خبــری از 

تقــوا نیســت.
حجــت االســام کرمانــی باذکــر فــرازی از دعــای مکارم 
ــد  ــی فرمای ــام(که م ــه الس ــجاد علی ــام س ــاق ام اخ
ــی  ــَک ، وَ اَل الَْعَم ــْن ِعَباَدتِ ــِل َع ــي بِالَْکَس :»وَ اَل تَْبَتلَِینِّ
َعــْن َســِبیلَِک ، وَ اَل بِالتََّعــرُِّض لِِخــَاِف َمَحبَِّتــَک ، وَ اَل 
ُمَجاَمَعــِة َمــْن تََفــرََّق َعْنــَک ، وَ اَل ُمَفارََقــِة َمــِن اْجَتَمــَع 
إِلَْیــَک .«یعنــی پــروردگارا مــرا بــه سســتی و کســالت از 

بندگــی ات مبتــا نکــن؛ 
در ایــن فــراز از دعــا امــام زیــن العابدیــن )علیه الســام( 
ازخدایــا درخواســت میکنــد  مبــادا در ایــن دورانــی کــه 
ــالت در  ــار کس ــود دچ ــف می ش ــمی ضعی ــوای جس ق
عبــادت بشــوم، مبــادا نشــاط و شــوق و ذوقــی کــه برای 
ــر  ــه اگ ــگ شــود ک ــم رن ــد الزم اســت ک شــخص عاب
انســان دچــار کســالت شــد خــود بــه خــود از خداونــد 

دور خواهــد شــد.
خطیــب جمعــه در ادامــه افزود: روز شــنبه هشــتم آبان 
مــاه ورود حضــرت فاطمــه معصومــه به شــهر قم اســت 
ورود و رحلــت ایــن بانــوی بزرگــوار بــرای ایران اســامی 
مایــه خیــر و برکــت اســت همچنیــن هشــتم آبــان روز 
پدافنــد غیرعامــل اســت معنــی لغــوی آن دفــاع بــدون 
ســاح، غیرمســلحانه از خودمــان دفــاع کــردن اســت و 
در ایــن مــورد حضــرت آقــا فرمودنــد تــا دشــمن وجــود 
ــه فکــر  ــد ب ــد اســت بای ــا تهدی ــد اســت و ت دارد تهدی
خــود باشــیم و مصونیــت در خــود بــه وجــود آوریــم که 

دشــمن فکــر هــم نکند.
ــوان  ــهادت نوج ــالروز ش ــوص س ــه در خص وی در ادام
ســیزده ســاله محمــد حســین فهمیــده افــزود کــه این 
روز، روز اســتکبار جهانــی اســت و هفتــه نوجــوان اســت 
ــن  ــی از مهمتری ــذاری دوران نوجوان ــن نامگ ــت ای و عل
ــن ســنین  ــی اســت ای ــن دوران زندگ ــر گذارتری و تاثی
ــاز  ــت س ــنین سرنوش ــالگی س ــده س ــا هج ــیزده ت س
اســت و شــخصیت اصلــی در ایــن ســنین شــکل مــی 
گیــرد و در ایــن ســنین نوجــوان از خانــواده فاصلــه مــی 
گیــرد و بایــد بــه آن بیشــتر توجــه کــرد. و ســیزده آبان 
چندیــن مناســبت اســت یکــی اعتــراض حضــرت امــام 
ــط  ــال 1343 توس ــه در س ــه ترکی ــم ب ــد از ق و تبعی
ایــادی رژیــم پهلــوی و در ســال 1357 در روز ســیزده 
در دانشــگاه تهــران دانــش آمــوزان را بــه گلولــه بســتند 
ــه شــهادت رســیدند و ســیزده  ــزان ب و تعــدادی از عزی
ــکا  ــی آمری ــه جاسوس ــخیر الن ــال 1358 تس ــان س آب
توســط دانشــجویان پیــرو خــط امــام و روز ملی مبــارزه 
بــا اســتکبار جهانــی اســت و در همــه این قضایــا آمریکا 
دســت داشــت حضــرت امــام جملــه ای در ایــن مــورد 
دارنــد کــه فرمودنــد : کســی که بــه تاریــخ انبیــاء توجه 
کنــد انبیــاء از داخــل همیــن تــوده هــا آمدنــد و قیــام 
کردنــد و بــا اســتکبار مبــارزه کردنــد و انقــاب اســامی 

اســتمرار خــط اســتکبار ســتیزی اســت.
ــم  ــام معظ ــات مق ــوص فرمایش ــه در خص وی در ادام
رهبــری در دیــدار مهمانــان کنفرانس وحدت اســامی و 
افســران لشــکری و کشــوری بیــان داشــت : وحدت یک 
فریضــه الهــی اســت و قــرآن  بــه عنــوان یــک واجــب و 
فریضــه معرفــی مــی کنــد و یــک امــر قطعــی، مســلم 
و اصلــی اســت و همــه بایــد وحــدت و هــم دل باشــیم 
و نکاتــی فرمودنــد: اول ؛ پیامبــر ســه خصلــت داشــتند 
صبــر، عــدل و اخــاق اســامی. پیامبــر در مقابــل همه 
مشــکات و ســختی هــا و حتــی در مقابــل میــل بــه 
گنــاه پایــداری مــی کردنــد. دوم، پیــروی از عدالــت در 
همــه حقــوق در برخــورد بــا مــردم بایــد پایــداری کــرد 
در رعایــت اخــاق اســامی تواضــع و گذشــت بایــد کرد 
ســوم، مســئوالن در نظــام بایــد اخاق اســامی داشــته 
ــزی درســت نمــی شــود و  ــا حــرف زدن چی باشــند ب

نبایــد ادعــا کــرد.
ــال در  ــاکام و اخت ــه ن ــورد فتن ــه در م ــب جمع خطی
جایــگاه هــای ســوخت کــه در هفتــه گذشــته رخ داد 
افــزود :ایــن اختــال اوال در ســالگرد آشــوب بنزینــی در 
آبــان ســال 98 رخ داد تــا ایــن قضیــه بــرای مــا تکــرار 
ــانی در  ــن رس ــال در بنزی ــن اخت ــه ای ــود دوم اینک ش
اروپــا مخصوصــا انگلیــس رخ داد و بــرای حفــظ آبــروی 
خودشــان ایــن اختــال را بوجــود آوردنــد ســوم ایجــاد 
نارضایتــی از دولــت مردمــی و دولت ســیزدهم و در آخر 
فشــار بــر ایــران در آســتانه مذاکــرات برجــام و اینچنین 
ایــن ســامانه را مختــل کردنــد تــا دشــمن بــه مــا ضربه 
بزنــد و شــاید ایــن مایه خیــر و برکت باشــد تــا متولیان 

امــر توجــه بیشــتری داشــته باشــند

اختالل در سامانه توزیع 
بنزین،فشار بر ایران در آستانه 

مذاکرات برجام بود

 بــه گــزارش روابط عمومی فرمانداری بردســیر جلســه 
کمیتــه تخصصــی اشــتغال و کارآفرینــی شهرســتان 
بردســیر بــه ریاســت آقــای میرصادقــی فرمانــدار و بــا 
حضــور آقــای حســن پــور نماینــده مــردم شهرســتان 
بردســیر در مجلــس شــورای اســامی ،اســامی 
معــاون اشــتغال اداره کل کار و رفــاه اجتماعــی ،ادارات 
عضــو کمیتــه اشــتغال و کارآفرینی، نماینــدگان معین 
اقتصــادی و بنیاد برکت و روســای بانکهای شهرســتان 

برگــزار شــد
مهنــدس میــر صادقــی ضمــن تبریــک ســالروز 
والدت پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه وآلــه( از تحقــق 
77درصــدی اشــتغال درشهرســتان بردســیر وکســب 
رتبــه اول شهرســتان بردســیر در ســامانه رصــد در7ماه 
ــر داد و از تعامــل و همــکاری ادارات در  اول ســال  خب
ایــن راســتا قدردانــی  کرد و بیــان کــرد روســای ادارات 
کمــا فی الســابق نســبت بــه ثبت تعهــد اشــتغال خود  
در ســامانه رصــد طبــق برنامــه زمانبنــدی شــده اقــدام 

نمایند.
ــیرجان  ــیر و س ــردم بردس ــده م ــور نماین ــن پ حس
ــهیات  ــره تس ــت: 1560 فق ــامی گف ــورای اس درش
اشــتغالزایی 18 درصــد از ســوی بانکهــای دولتــی بــه 
متقاضیــان بــه منظــور توســعه و راه انــدازی شــغل تــا 
پایــان ســال جاری  توســط  بانکهــای ملی، ملــت، رفاه، 
صــادرات، تجــارت، ســپه، کشــاورزی، مســکن، توســعه 
ــن  ــک پرداخــت میگــردد همچنی ــاون، پســت بان تع
1500فقــره تســهیات خوداشــتغالی از ســوی بانــک 
رســالت و صنــدوق کارآفرینــی امیدپرداخــت خواهــد 

شــد

تحقق 77درصدی اشتغال 
درشهرستان بردسیر وکسب رتبه اول 

کــرد:  تاکیــد  کرمــان  اســتاندار 
مدیریــت اختــال در جایــگاه هــای 
عرضــه ســوخت در کشــور نشــان از 
اقتــدار بامنــازع جمهــوری اســامی 

ــود. ب
ــا علــی زینــی ونــد  بــه گــزارش ایرن
در جریــان ســفر بــه شهرســتان های 
ــان و در جمــع  ــوب اســتان کرم جن
خبرنــگاران اظهارداشــت: این اختال 
نتیجــه مــاه هــا برنامــه ریــزی اتــاق 
ــای  ــردن ه ــه ک ــر و هزین ــای فک ه
دشــمنان بــرای ضربــه زدن بــه 
جمهــوری اســامی بــود کــه در 
ــان داده  ــت و نش ــه اهمی ــت ب نهای
ــامی  ــوری اس ــدار جمه ــدن اقت ش

ــد. انجامی
وی تاکیــد کــرد: مانــور قــدرت 
جمهــوری اســامی در ایــن جریــان 
بــی نظیــر بــود و بــا توجــه بــه اطاع 
ــام و  ــرف نظ ــه از ط ــانی صادقان رس
دولــت، تمامــی شــبکه هــای معانــد 
در ایــن زمینــه خلــع ســاح شــدند.
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار کرم اس
سیســتم مدیریتــی و هماهنگــی در 
ــه  ــود ک ــوی ب ــدری ق ــه ق ــور ب کش
ایــن موضــوع به عنــوان یــک اختال 
کوچــک مــی توانــد بــرای جمهوری 

مدیریت اختالل عرضه سوخت، 
اقتدار ایران را نشان داد

مهم ترین وظیفه خودم را در 
مقطع فعلی رفع دغدغه مردم و 
جوانان در زمینه اشتغال می دانم

ادامــه از صفحــه اول : آیــت اهلل رئیســی با اشــاره 
برنامه هــای  و  چشــم انداز  ســند  تکالیــف  بــه 
ایجــاد اشــتغال،  توســعه ای کشــور در زمینــه 
ــا  ــد ت ــناد بای ــن اس ــف ای ــاس تکالی ــزود: براس اف
ــد،  ــرف می ش ــکاری برط ــکل بی ــال 1404 مش س
امــا عقب ماندگی هــای جــدی در تحقــق ایــن 
هــدف داریــم کــه اگــر ایــن عقب ماندگی هــا 
ــا خیــل عظیــم بیــکاران مواجــه  ــد، امــروز ب نبودن

ــم. نبودی
رئیســی بــا تأکیــد بــر ضــرورت فعــال کــردن همــه 
ظرفیت هــا و زیرســاخت های موجــود و ارتقــاء 
ــاً  ــم صرف ــه نمی خواهی ــر چ ــت: اگ ــره وری گف به
ــتغال  ــع اش ــند جام ــا س ــم، ام ــی کنی سندنویس
بایــد تهیــه و در آن نقــش و ســهم همــه بخش هــا 
مشــخص شــود. موانــع و مشــکات پیــش روی 
اشــتغال و قوانیــن و راهکارهــای تســهیل کننده 
ــن ســند تشــریح  ــد در ای ــز بای ایجــاد اشــتغال نی

شــود.
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت همــکاری دولــت، 
مجلــس و بخــش خصوصــی بــرای شناســایی 
و رفــع مشــکات و موانــع پیــش روی تســهیل 
ایجــاد اشــتغال، گفــت: عرصــه اقتصــاد دیجیتــال و 
دانش بنیــان، اقتصــاد دریــا و فعــال کــردن اقتصــاد 
روســتاها از جملــه زمینه هایــی اســت کــه بــا 
توجــه و تمرکــز بــر روی آنهــا می تــوان در زمینــه 
رفــع مشــکل بیــکاری، گام هــای بلنــدی برداشــت.
ــام اداری و  ــده نظ ــت پیچی ــزود: وضعی ــی اف رئیس
ــع  ــی از موان ــه یک ــور ب ــد کش ــی ناکارآم بروکراس
ــده  ــل ش ــتغال تبدی ــاد اش ــش روی ایج ــزرگ پی ب
اســت کــه بایــد در راســتای تســهیل ایجــاد 

ــود. ــاح ش ــتغال اص اش
ــر  ــی نظی ــه اقدامات ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه رئی
اعطــای وام هــای ایجــاد اشــتغال زودبــازده در 
دولت هــای گذشــته، گفــت: بررســی ها نشــان 
می دهــد کــه ایــن اقدامــات نتیجــه رضایت بخشــی 
ــاره  ــده درب ــه ش ــای ارائ ــاً آماره ــته و عموم نداش
ایجــاد اشــتغال بــا واقعیــت تطبیــق نداشــته اســت 
لــذا نبایــد ایــن تجربه هــای ناکارآمــد تکــرار شــود.

ــع  ــت صنای ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــی ب ــت اهلل رئیس آی
پیــش ران و مشــاغل پایــه بــرای تســهیل در ایجــاد 
ــیب های  ــیاری از آس ــت: بس ــدار، گف ــتغال پای اش
اجتماعــی نظیــر اعتیــاد و طــاق بــا ایجاد اشــتغال 

و رونــق تولیــد رفــع خواهنــد شــد.

زینی وند استاندار کرمان: 

و مفــرح بمنظــور  پیشــگیری از اعتیــاد 
شــد.در ادامــه اعضــای کمیســیون 
گــزارش از عملکــرد دســتگاه هــای خود 
و برنامــه هــای پیشــنهادی  بــرای بهبود 
ــواد مخــدر  ــا م ــارزه ب ــای مب ــه ه برنام

ــد. ــه کردن ارائ

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر :

انتشار مقاله  علمی واکسن 
برکت در نشریه  معتبر جهانی

ــه پیش بالینــی و دانــش فنــی واکســن کووایــران برکــت در یکــی از  مقال
معتبرتریــن مجــات بین المللــی منتشــر شــد.

بــه گــزارش گروه ســامت خبرگــزاری فــارس، اصغــر عبدلــی، فناور پــروژه 
واکســن برکــت اظهار داشــت: پــس از ارائــه مقاله علمی و مســتندات تولید 
واکســن برکــت و عبــور از مراحــل داوری و پاســخ به پرســش های تخصصی 
ــه پیش بالینــی واکســن کووایــران برکــت در مجلــه مدیــکال  داوران، مقال

وایرولــوژی بــا ضریــب تأثیر 989/6 و در رده نشــریات Q1  منتشــر شــد.
وی افــزود: جــادارد از اعتمــاد و صبــر جامعــه علمی کشــور و حمایــت مردم 
ایــران در ایــن مســیر بــرای دســتیابی بــه این نقطه و کســب افتخــار و عزت 

برای کشــور قدردانــی کنیم.
عبدلــی خاطرنشــان کــرد: دغدغــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام و مدیــران 
پــروژه واکســن برکــت از ابتــدا ایــن بــود کــه مقــاالت مربــوط بــه تــاش 
دانشــمندان نخبــه کشــور بــرای تولیــد نخســتین واکســن ایرانی کرونــا در 
معتبرتریــن مجــات بین المللی منتشــر شــود که البتــه مقــاالت متعددی 
از واکســن کووایــران بــرای مجــات معتبر ارســال شــده و در مرحلــه داوری 

اســت.
وی گفــت: امیدواریــم ســایر مقــاالت مربــوط بــه این واکســن نیز بــه زودی 

چاپ و منتشــر شــوند.
فنــاور واکســن کــوو ایــران برکــت افــزود: بــار دیگــر شــعار »مــا می توانیــم« 

ایرانیــان بــرای جهانیــان ثابت شــد.

حمزه وفایی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری بردسیر :

اســامی محســوب شــود افــزود: 
بــا مدیریت مناســب و بــه فاصله 
ــه  ــانی ب ــی، ســوخت رس کوتاه
روال عــادی ) به صورت دســتی( 

ــدار شــد. برگشــت و وارد م
زینــی وند بــا بیــان اینکــه مردم 
ــرا  ــند زی ــران نباش ــتان نگ اس
ــی  ــان نم ــوخت آن ــهمیه س س
ــی بنزیــن  ســوزد  و بحــث گران
ــرح  ــوان مط ــچ عن ــه هی ــز ب نی
ــون بیــش  ــت: تاکن نیســت گف
از 50 درصــد جایــگاه هــای 
ــده،  ــال ش ــتان فع ــوخت اس س
مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود 
نــدارد و ســایر جایــگاه هــا نیــز با 
ســرعت بــاال در حــال راه انــدازی 

اســت

داروی ایرانی درمان آرتریت 
روماتوئید اطفال رونمایی شد

 معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس 
جمهــوری با حضــور در آییــن رونمایی از 
داروی ایرانــی درمــان آرتریــت روماتوئید 
اطفــال، گفــت: بــا تــاش زیســت 
ــی  ــازار داخل ــوآوری ب ــاوری و ن ــوم فن ب
واکســن های انســانی ایران ســاخت و 
ــعه  ــور توس ــتی در کش ــای زیس داروه
ــه یکــی از کشــورهای  ــران ب ــت و ای یاف

ــدل شــد. ــا ب ــه و دنی مطــرح منطق
بــه گــزارش گــروه آمــوزش ایرنــا از 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهوری، ســورنا ســتاری در مراسمی از 
داروی آناکینــرا محصــول شــتاب دهنده 
پرســیس ژن رونمایــی کــرد. ایــن دارو در 
 )methortrexate( ترکیــب بــا داروی
عائــم  و  نشــانه ها  درمــان  بــرای 
بیمــاری روماتوئیــد آرتریــت کاربــرد 
ــز  ــی تجوی ــرای بیماران ــن دارو ب دارد. ای
ــه داروی  ــا ب ــخ آن ه ــه پاس ــود ک می ش
)methortrexate( بــرای درمــان 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــت ب ــد آرتری روماتوئی

ــت. ــوده اس ــوب نب خ
ایــران در حــوزه زیســت فناوری 

رتبه یــک منطقــه را دارد
وی در این مراســم با اشــاره به پیشــرفت 
ایــران در حــوزه زیســت فنــاوری، بیــان 
کــرد: یکــی از بــزرگ تریــن و مطمئــن 
تریــن زیســت بــوم هــای حــوزه زیســت 
فنــاوری منطقــه متعلق بــه ایران اســت 
ــه،  ــه فناوران ــن عرص ــی ای ــازار داخل و ب

ــروت زا اســت. پرســود و ث
رئیــس  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
جمهــوری افــزود: تعــداد داروهــای 
ــا چندمــاه پیــش حــدود ۲5  بیوتــک ت
قلــم بــود امــا در حــال حاضر تعــداد آنها 
بــه ۲7 عــدد رســیده اســت. در حالیکــه 
بعضــی از کشــورهای اطراف ایــران حتی 
یــک مــورد از ایــن داروهــا را هــم ندارنــد.
رییــس بنیــاد ملــی نخبــگان ادامــه داد: 
ــاق توســط بخــش خصوصــی  ــن اتف ای
افتــاده و زیســت بــوم داروهــای بیوتــک 
بــا ســرمایه گــذاری ایــن بخش توســعه 
یافتــه اســت. پژوهــش و ســرمایه دولتی 
به محصــول منجر نمــی شــود و قابلیت 

ــازار را نخواهــد داشــت. رقابــت در ب
ســتاری بــا بیــان اینکــه شــتاب دهنــده 
ــادی شــرکت و  ــداد زی پرســیس ژن تع
ایــده را در دل خــود جــای داده و نقطــه 
عطفــی بــرای رشــد و بالندگــی جوانــان 
ــن شــرکت هــا  شــده اســت، گفــت: ای
پــس از بــزرگ شــدن در ایــن سیســتم 
بــه شــکلی مســتقل ادامــه فعالیــت می 

دهنــد.
یک اتفاق بزرگ و کم سابقه

ــن  ــد واکس ــه تولی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
انســانی در ایــران یــک اتفــاق بــزرگ و کــم 
ــن های  ــازار واکس ــت: ب ــت، گف ــابقه اس س

انســانی در ایــران در حال توســعه اســت 
و محصوالتــی چــون واکســن آنفلوآنزا، 
ســرطان دهانــه رحــم و غیــره تولید 
شــده و خواهــد شــد. در حــوزه 
ــدود ۲6  ــز ح ــی نی ــن حیوان واکس
واکســن، تولیــد داخلی شــده اســت.

رئیــس ســتاد توســعه زیســت 
فنــاوری بــا بیــان اینکه بایــد فرهنگ 
ســنتی و زیرســاخت هــای دولتــی 
ــوآوری  ــاوری و ن ــوم فن ــا زیســت ب ب
همــراه شــود، اظهــار کــرد: یکــی از 
افتخارات زیســت بــوم جدیــد، حوزه 
بیوتــک اســت و مــا بایــد از توســعه 
ایــن حــوزه بــا رفــع موانــع حمایــت 

. کنیم
ســتاری افــزود: وجــود ســازمان غــذا 
و دارو در کشــور یکــی از مزایــای 
حــوزه دارو و درمــان اســت. ای کاش 
ــع  ــن ســازمانی در همــه صنای چنی
ایجــاد شــود تــا به شــکلی تخصصی 
ــه  ــت و ب ــی حمای ــدات داخل از تولی

ــد. کاهــش واردات کمــک کن
ســاختارهای  همراهــی 
ــوم  ــت ب ــا زیس ــد ب جدی

خــالق و  نــوآوری 
فنــاوری رئیــس  معــاون علمــی و 
جمهــوری همچنیــن بیــان کــرد: 
ســاختارهای دولتــی ما بر اســاس واردات 
تعریــف شــده اســت و تولیدکننــدگان 
ــود را  ــم خ ــتم، دائ ــن سیس ــد در ای بای
اثبــات کننــد. ایــن ســاختار نیــازی بــه 
دانشــگاه و دانــش نــدارد. تنهــا بــا اتکا به 
پــول نفــت و منابــع زیرزمینــی خــود را 
اداره می کنــد. بــه همیــن دلیل طبیعی 
اســت کــه در مقابل ســاختارهای جدید 
ــده  ــه کــه اســاس آن فکــر و ای و نوآوران
خاق اســت بایســتد. البته ســاختارهای 
دولتــی نیــز در حــال همــراه شــدن بــا 

ایــن ســاختار جدیــد هســتند.
رییــس ســتاد فناوری هــای نــرم و 
توســعه صنایــع خــاق ادامــه داد: 
توســعه، یــک مفهــوم فرهنگــی اســت 
و بایــد همــه بخواهنــد تــا ایــن مفهــوم 
در کشــور پــا بگیــرد و رشــد کنــد. برای 
شــکل گیــری اقتصــاد دانش بنیــان باید 
هزینــه کنیــم و از ساختارشــکنی ها 

نترســیم.

با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری؛



او خواهدآمد 
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره بروج، آیه ۱»والسماء ذات البروج«
سوگند به آسمان که دارای برجهای بسیار است. نام گذاری 
این سوره به سوره بروج به تناسب همین سوگندیست که 
در آیه اول این سوره آمده. این سوره، سوره ی استقامت 
وپایمردی وشکیبایی در برابر فشارهایی است که از ظالمان 
ومستکبران بر مومنان وارد می شود ودر البالی آیات آن 
وعده ی نصرت الهی نهفته است. بروج جمع برج است که 
در اصل به معنای قصر است وبرخی آن را به معنای چیز 
ظاهر وآشکار می دانند ونام گذاری قصرها وعمارتهای بلند 
ومرتفع را به این نام به خاطر وضوح وظهورشان دانسته اند 
به همین جهت قسمت مخصوصی از دیوار اطراف شهر یا 
محل اجتماع لشکر که بروز وظهور خاصی دارد برج نامیده 
می شود. وزمانی هم که زنان زینت خود را آشکار سازند 
)تبرج( گویند. حال برجهای آسمانی یابه معنای ستارگان 
درخشان وروشن آسمان است ویا به معنای صورتهای 
فلکی است یعنی مجموعه ای از ستارگان که در نظر ما 
شباهت به یکی از موجودات زمینی دارد. سوگند به هر یک 
از این معانی باشد حکایت از عظمت آن می کند. عظمتی 
که شاید در آن زمان در نظر عرب روشن نبود ولی امروز 
برای ما کامال شناخته شده است. هر چند بیشتر به نظر 
می رسد که منظور از برجهای همان ستارگان درخشان 

آسمانی باشد.
به روایتی جالب پیرامون این آیه توجه فرمایید. قال رسول 
( عبادة  اهلل )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( ذکر اهلل )عزَّ وجلَّ
وذکری عبادة وذکر علی عبادة وذکر االئمة من ولده عبادة. 
والذی بعثنی بالنبوة وجعلنی خیر البریة. ان وصیی الفضل 
االوصیاء وانه لحجة اهلل علی عباده وخلیفته علی خلقه ومن 
ولده االئمة الهداة بعدی. بهم یحبس اهلل العذاب عن اهل 
االرض. وبهم یمسک السماء ان تقع علی االرض اال باذنه. 
وبهم یمسک الجبال ان تمید بهم. وبهم یسقی خلقه الغیث. 
وبهم یخرج النبات. اولئک اولیاء اهلل حقا وخلفاءوه صدقا 
عدتهم عدة الشهور. وهی اثنا عشر شهرا. وعدتهم عدة نقباء 
موسی بن عمران. ثم تال )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( هذه 
اآلیة: والسماء ذات البروج. ثم قال: اتقدر یا ابن عباس: ان 
اهلل یقسم بالسماء ذات البروج. ویعنی به السماء وبروجها. 
قلت: یا رسول اهلل. فما ذاک؟ قال: اما السماءفانا. واما البروج. 
فااالئمة بعدی اولهم علی وآخرهم المهدی. صلوات اهلل 

علیهم اجمعین.
 شیخ مفید در کتاب اختصاص به سند متعدد از ابن 
عباس نقل می کند که گفت رسول خدا )صلی اهلل علیه 
وآله وسلّم( پیرامون این آیه چنین فرمود: ذکر خداوند )عزَّ 
( عبادت است. یاد من عبادت است ویاد علی عبادت  وجلَّ
است ویاد فرزندان علی عبادت است. سوگند به آنکه مرا 
به نبوت مبعوث کرد وبهترین مخلوقات قرارم داد. وصی 
من برترین اوصیاست. وهمانا او حجت خداوند بر بندگانش 
وخلیفه او بر مخلوقاتش می باشد وفرزندانش بعد از من 
امامان هدایتگر می باشند. بخاطر آنان خداوند عذاب را از 
اهل زمین جلو می گیرد وبه سبب آنان آسمان را نگاه می 
دارد که جز به اذن او بر زمین افتد وبه خاطر وجود آنان 
کوهها را نگاه می دارد که به حرکت در آیند. وبه واسطه 
ی آنان بر بندگان خویش باران می بارد وبخاطر آنان گیاه 
می رویاند. ایشان به حق اولیای خداوند وخلفای راستین 
او می باشند. شماره ایشان همان تعداد ماههاست که 
دوازده ماه است وبه شماره نقبای موسی بن عمران هستند. 
وسپس رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( همین آیه 
ی )والسماء ذات البروج( را تالوت نمود آنگاه فرمود: ای ابن 
عباس! آیا چنین می پنداری که خداوند به آسمان دارای 
برجها سوگند یاد کند ومنظورش همین آسمان ظاهری 
وبرجهای آن باشد. عرض کردم یا رسول اهلل: پس معنای 
آیه چیست؟ رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( فرمود: 
اما منظور از آسمان من هستم، ومنظور از برجها. امامان بعد 
از من می باشند که نخستین آنها علی )علیه السالم( است 
وآخرین آنها مهدی موعود )علیه السالم( است )صلوات اهلل 

علیهم اجمعین(

 آیه ۱80 سوره آل عمران:
و کسانی که به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا کرده 
بخل می ورزند هرگز تصور نکنند که آن )بخل( برای 
آنان خوب است بلکه برایشان بد است به زودی آنچه 
که به آن بخل ورزیده اند روز قیامت طوق گردنشان می 
شود میراث آسمان ها و زمین از آن خداست و خدا به 

آنچه می کنید آگاه است.
1-آیه شریفه به سرنوشت چه کسانی اشاره دارد؟

آیه فوق، سرنوشت بخیالن را در روز رستاخیز، توضیح 
می دهد، همان ها که در جمع آوری و حفظ ثروت می 
کوشند و از انفاق کردن در راه بندگان خدا، خودداری 

می کنند.
گرچه در آیه، نامی از زکات و حقوق واجب مالی برده 
گفتار  در  همچنین  و  اهل بیت  روایات  در  ولی  نشده، 
مفسران، آیه به کسانی که مانع زکات می شوند تخصیص 
داده شده است و تشدید هایی که در آیه به چشم می 
خورد نیز دلیل بر این است که منظور انفاق مستحبی 

نیست.
آیه می گوید : »افرادی که بخل می ورزند و از آنچه 
خداوند از فضل خود به آنها داده در راه او نمی دهند، 
تصور نکنید به سود آنها است، بلکه این کار به زیان آنها 

تمام می شود.«
2- نتیجه جمع آوری اموالی که حقوق واجب آن 

پرداخت نشده چیست؟
اموالی که حقوق واجب آن پرداخته نشده و اجتماع از آن 
بهره ای نگرفته است، تنها در مسیر هوس های فردی و 
گاهی مصارف جنون آمیز بکار گرفته شده و یا بی دلیل 
روی هم انباشته گردیده و هیچ کس از آن استفاده نمی 
کند و همانند سایر اعمال زشت، در روز رستاخیز طبق 
قانون  »تجسم اعمال« تجسم می یابد و به صورت وسیله 

عذاب دردناکی ظاهر خواهد شد.
3- چرا اموال نامشروع تشبیه به طوق شده است؟

تجسم این گونه اموال به طوقی که بر گردن می افتد، 
سنگینی  تمام  انسان  که  است  حقیقت  این  به  اشاره 
مسئولیت آنها را تحمل خواهد کرد بدون اینکه از آثار 
بهره مند گردد، اموال سرشاری که به طور جنون آمیز 
اجتماع  خدمت  در  و  گردد  داری  نگاه  و  آوری  جمع 
نباشد، جز زنجیر و زندان برای صاحب آن چیزی نیست. 
زیرا می دانیم بهره گیری شخصی از مال و ثروت، حدود 
معینی دارد و بیش از جز یک نوع اسارت و سنگینی 
بیهوده نتیجه ای نخواهد داشت، مگر این که از برکات 
معنوی آن برخوردار و در مسیر کارهای مثبت قرار گیرد.
اینگونه اموال نه تنها در قیامت طوق سنگینی بر گردن 
صاحبانش خواهد بود، بلکه در این دنیا نیز چنین است، 
منتها در رستاخیز آشکارا و در اینجا به صورت مخفی 
تری می باشد. چه جنون و حماقتی از این باالتر که 
انسان مسئولیت های فراوان تحصیل ثروت را به اضافه 
مسئولیت ها و زحمات فراوانی که برای حفظ، محاسبه، 
بر دوش کشد، در  از آن الزم است  و دفاع  نگاهداری 
حالی که از هیچ منتفع نگردد. آیا این چیزی جز طوق 

اسارت است؟!
4- چرا در آیه شریفه از مال به  »ما آتاهم اهلل من 

فضله« تعبیر شده است؟
و  منابع  اموال،  حقیقی،  مالک  است  این  آن  مفهوم 
درآمدها خداست و آنچه به هر کس داده شده از فضل و 
کرم او است. بنابراین جای این نیست که کسی از انفاق 

در راه مالک حقیقی بخل بورزد.
االرض«  و  السماوات  میراث  »وهلل  از   منظور   -5

چیست؟
یعنی این اموال چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود یا 
نشود، باالخره از صاحبان آن جدا خواهد شد و خداوند 
وارث همه میراث های زمین و آسمان خواهد بود اکنون 
که چنین است، چه بهتر که پیش از جدا شدن از آنها، 
از برکات معنوی آن بهره مند گردند و تنها زحمت جمع 

آوری و حفظ آن را بر خود تحمیل نکنند.
6- عبارت  »خداوند از اعمال شما آگاه است« به 

چه معناست؟
خدا از اعمال شما آگاه است یعني اگر بخل بورزید خدا 
از آن مطلع است و اگر در راه کمک به جامعه انسانی از 
آن استفاده کنید، آن را نیز می داند و به هر کس پاداش 

مناسبی خواهد داد. 
آیه ۱8۱ سوره آل عمران :

مسلما خداوند سخن کسانی را که گفتند خدا نیازمند 
را گفتند و  آنچه  به زودی  توانگریم شنید.  ما  است و 
بناحق کشتن پیامبران را خواهیم نوشت و خواهیم گفت 

عذاب سوزان را بچشید .
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

آیه درباره توبیخ و سرزنش نازل شده است. ابن عباس 
می گوید :پیامبر )ص( نامه ای به یهود  »بنی قینقاع« 
نوشت و در آن،آنها را به انجام نماز و پرداخت زکات و 
انفاق در راه  از این جمله  دادن قرض به خدا )منظور 
خداست که برای تحریک حداکثر عواطف مردم از آن 

چنین تعبیر شده است( دعوت نمود.
فرستاده پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( به خانه ای که مرکز 
نام  المدارس«  و  »بیت  بود  یهودیان  تدریس مذهبی 
داشت وارد شد و نامه ای به دست  »فنحاص« دانشمند 
بزرگ یهود داد او پس از مطالعه نامه، با لحن استهزاء 
آمیزی گفت : »اگر سخنان شما راست باشد، باید گفت 
خدا فقیر است و ما غنی و بی نیاز! زیرا اگر او فقیر نبود، 
از ما قرض نمی خواست« اشاره به آیه 245 سوره مبارکه 

بقره : »من ذا الذی یقرض اهلل قرضا حسنا«(
به عالوه محمد )صلی اهلل علیه وآله( معتقد است خدا 
شما را از ربا خواری نهی کرده، در حالی که خود او در 
برابر انفاق ها به شما وعده ربا و فزونی می دهد )اشاره به 

آیه 276 سوره مبارکه بقره : »ویربی الصدقات«(
ولی بعدا  »فنحاص« انکار کرد که چنین سخنانی را 

گفته باشد و در این موقع آیات فوق نازل گشت.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 403بسوی نور

فلوچــارت قــرارگاه عملیاتــی بیانیــه گام دوم 
ــرارگاه هــای جهــادی  انقــالب اســالمی و ق
محرومیــت زدایــی شــرق و جنــوب اســتان 
کرمــان بــا حضور سرلشــکر ســالمی فرمانده 
کل ســپاه پاســداران و جمعــی از مســئولین 

اســتان رونمایــی شــد.
سردارحســین معروفی فرمانده ســپاه اســتان 
کرمــان غــروب  در مراســمی بــا عنــوان طرح 
ــرارگاه  ــی از ســه ق اعتــالی بســیج و رونمای
ــالب در   ــه گام دوم انق ــدن بیانی ــی ش اجرای
اســتان کرمــان بــا حضــور فرمانده کل ســپاه 
ــت: بســیج  ــالب اســالمی گف پاســداران انق
یــک فرهنــگ اســت و اگــر کســی آن را در 
ــی  ــوی م ــد، درون رزم ق ــه کن خــود نهادین
شــود کــه بــه طبــع آن بــرون رزم هــم قــوی 

خواهــد شــد.
وی بســیج را تکیــه گاه دلســوزان و دغدغــه 
منــدان دیــن و انقــالب دانســت و بیــان کرد: 
بســیج در عرصــه هــای فرهنگــی، اقتصــاد 
مقاومتــی، اجتماعــی، تعلیــم و تربیــت، 
فرماندهــی و مدیریــت، هنــری، فضــای 

ــد. ــی کن ــه م ــام وظیف مجــازی و ... انج
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان ویژگی 
ــای  ــد ویژگــی ه ــای بســیجیان را همانن ه

ــت و  ــدس دانس ــاع مق ــیجیان دوران دف بس
اظهــار کــرد: امــروز حضــور در صحنــه نبــرد و 
جهــاد بــرای امیدآفرینــی و مبــارزه حقیقی با 
آمریــکا، مجاهــدت و ایمــان، بصیــرت، صبــر و 
والیتمــداری، اخــالص و مــردم داری در وجود 

بســیجیان مــوج مــی زنــد.
ــان و  ــتان کرم ــیج اس ــرد: بس ــار ک وی اظه
ــا و  ــگاه ه ــد در پای ــه من ــان دغدغ فرمانده
ــرای حضــور در همــه عرصــه هــای  اقشــار ب
ابالغــی فرماندهــی کل ســپاه ســر از پــا نمــی 
شناســند و در جریــان ویــروس کرونــا پــا بــه 
پــای نظــام ســالمت در مبــارزه بــا کرونــا کار 

ــد. کردن
معروفــی ادامــه داد: در حــوزه اقتصاد مقاومتی 
بــا همــه مشــکالت دولت قبــل و بسترســازی 
امــروز و بانــک هــای عامــل و ... بســیج همــه 
تــالش خــود را بــرای مراقبــت از ســفره هــای 
مــردم مــی کنــد و در حــوزه دفاعــی، گشــت 
هــای رضــوی در همــه عرصــه هــا بــه کمــک 
ناجــا در صحنــه هســتند و امســال بــا وجــود 
۱۱ شــهر امنیتــی اســتان، اما هیــچ اتفاقی در 

ــات نیفتاد. انتخاب
فرمانــده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمــان مدیریت 
مؤمنانــه، انقالبی و جهــادی بودن را ســرلوحه 

کار بســیج و ســپاه بــرای حل مشــکالت مــردم دانســت و بیــان کرد: 
بــر مســجد محــوری اصــرار داریــم کــه جــای بســیج و پایگاه بســیج 

ــجد است. در مس
وی در پایــان از رونمایــی از فلوچــارت دو قــرارگاه محرومیــت زدایــی 
در جنــوب و شــرق اســتان کرمــان بــا هــدف اولویــت بنــدی خدمات 
ــرارگاه،  ــب ق ــات در قال ــت در خدم ــت عدال ــادی، رعای ــروه جه گ
ســاماندهی و ریــل گــذاری خبــر داد و گفــت: قرارگاه ســوم، عملیاتی 
کــردن بیانیــه گام دوم انقــالب اســت زیرا احســاس می کنیــم بیانیه 
بــر زمیــن مانــده و انگیــزه ای در دو ســال اخیــر در سیســتم اجرایــی 

وجــود نداشــته اســت.
معروفــی گفــت: ایــن قــرارگاه را ذیــل مجمــع عمومــی بســیج فعــال 
مــی کنیــم و همــه نخبــگان در آن جــای دارنــد و از همــه نخبــگان 
اســتفاده مــی شــود تــا بیانیــه گام دوم کــه بزرگی ملــت ایــران در آن 

دیــده شــده را عملیاتــی کنیم.

از فلوچارت بیانیه گام دوم انقالب با حضور فرمانده کل 
سپاه در کرمان رونمایی شد

ــل  ــای قب ــان اینکــه در دهه ه ــا بی ــر ب ــک روان درمانگ ی
بایــد از طــالق »انــگ زُدایــی« می کردیــم امــا اکنــون بــه 
ــرای طــالق »انــگ  ســمتی پیــش رفته ایــم کــه بایــد ب
ــه پدیــده »طــالق خاکســتری« اشــاره  زایــی« کنیــم، ب
کــرد و گفــت: پدیــده »طــالق خاکســتری« یعنــی طالق 
افــراد بــاالی 55 ســال طــی دو دهــه اخیــر کــه در کشــور 

در حــال شــیوع اســت.
بــه گــزارش ایســنا، زهــرا عبدخدایــی در نهمیــن کنگــره 
ملــی آسیب شناســی خانــواده و پنجمیــن جشــنواره ملی 
خانــواده پژوهــی، پنــج ســال نخســت زندگــی زناشــویی 
ــا آمارهــا،  را پــر خطــر دانســت و اظهــار کــرد: مطابــق ب
بســیاری از طالقهــا در ایــن پنــج ســال نخســت زندگــی 
مشــترک رخ می دهــد.  گویــی بســتر رابطــه زناشــویی پر 
از میــن اســت کــه مــا در ایــن بســتر بــه امنیــت و ثبــات 
نمی رســیم و هــر لحظــه ممکــن اســت رابطــه زناشــویی 

بــه جدایــی بیانجامد.
ایــن روانشــناس در ادامــه بــا اشــاره بــه پژوهشــی انجــام 
ــان اینکــه هرچــه زن و شــوهر مین هــای  ــا بی شــده و ب
زندگــی مشــترک را بــا خــود حمــل کننــد، انفجارهــای 
ــری در مراحــل بعــدی زندگــی مشــترک رخ  قدرتمندت
خواهــد داد، بــه تشــریح راهکارهایــی بــرای خنثی ســازی 
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پدیده »طالق خاکستری« در حال شیوع
»مین هــای رابطــه زناشــویی« پرداخــت و گفــت: پایش 
مــداوم و چرایــی و چگونگــی طــالق بســیار مهم اســت. 
اجبــاری شــدن مشــاوره پیــش از ازدواج و لزوم غربالگری 
خشــونت از جملــه راهکارهــای موثــر در ایــن مســیر 
اســت چراکــه در بســیاری از موارد انتخــاب اولیه زوجین 
ــه و تشــخیص  ــوده اســت و انتخــاب آگاهان ــتباه ب اش

معیارهــای درســت بــرای ازدواج بســیار اهمیــت دارد.
بــه گفته این روانشــناس باید بــرای والدین آموزشــهایی 
ــدان خــود و  ــه اســتقالل فرزن ــد ب ــا بتوانن گذاشــت ت

تحکیــم روابــط زناشــویی آنهــا کمــک کنند.
وی در عیــن حــال ایــن را هــم گفــت کــه بایــد بــرای 
دوران پــس از جدایــی افــراد نیــز برنامــه داشــت چراکــه 
آمــار طالقهــای »چنــد بــاره« نشــان دهنــده این اســت 
ــی را وارد رابطــه بعــدی  ــای رابطــه قبل ــراد بقای کــه اف
می کننــد و مــا شــاهد طالقهــای چنــد بــاره هســتیم.

عبدخدایــی بــا بیــان اینکــه افــراد در ۳5 تا ۳۹ ســالگی 
و بــاالی 55 ســالگی دچــار بحــران »معنــا« در زندگــی 
ــزود:  ــت«، اف ــوم »اصال ــر مفه ــد ب ــا تاکی می شــوند و ب
افــرادی کــه در زمــان ســالمندی و باالی 55 ســالگی به 
طــالق روی می آورنــد قبــل از آن زمــان نیــز ناکارآمــدی 
زندگــی زناشــویی را تجربــه کرده انــد امــا تــا آن زمــان 

ــوم  ــد مفه ــتا بای ــن راس ــد. در ای طــالق نگرفته ان
اصالــت را در افــراد تقویــت کــرد. مفهــوم اصالــت 
بــر ایــن تمرکــز دارد کــه بــه کدامیــن رو در حــال 
ــا  ــور لحظه ه ــتیم و  چط ــن هس ــت و رفت حرک
ــل  ــانهای اصی ــع انس ــم؟، درواق ــه می کنی را تجرب
خودآگاه هســتند و در مســیر معنــای زندگی خود 
حرکــت می کننــد. اگــر افــراد بــا خــود صمیمــی 
نباشــند در روابــط خــود بــا دیگــران نیــز اصیــل 
نیســتند و در نهایت رابطه زناشــویی ناایمــن دارند.

هدف جشنواره ابوذر، نشان دادن 
ظرفیت رسانه های جبهه انقالب است

شهباز حسن پور عنوان کرد:

لزوم آموزش فرهنگ سرمایه گذاری در 
بخش مسکن/ مهم ترین اقدام دولت، 

بــه گــزارش ایســنا نماینــده مردم 
ــس  ــیر در مجل ــیرجان و بردس س
شــورای اســالمی گفــت: فرهنــگ 
ســرمایه گذاری در بخش مســکن 
ــد صــورت  ــردم بای ــوزش م ــا آم ب
ــات و  ــردم اطالع ــه م ــرد و ب پذی
ــود  ــی داده ش ــای کاف ــوزش ه آم
ــرمایه  ــه س ــای ورود ب ــه ج ــه ب ک
ارزهــای  و  بــورس  در  گــذاری 
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــال ب دیجیت
پایــدار در بخــش مســکن ورود 

کننــد.
شــهباز حســن پــور در جمــع 
مســئولین و فعالین بخش مسکن 
شهرســتان ســیرجان اظهــار کرد: 
ــذاری  ــرمایه گ ــوزه س ــر در ح اگ
در بخــش مســکن وارد نشــویم و 
تنهــا بــه فکــر دریافــت ســودهای 
مقطعی و پرریســک باشــیم، قطعاً 
اقتصــاد کشــور پیشــرفت نخواهد 

کــرد.
وی بیــان کرد: ســرمایه گــذاری در 
حــوزه مســکن کمترین ریســک و 
بیشــترین بــازده را دارد کــه با یک 
ــوان  ــع می ت ــزی جام ــه ری برنام
نقدینگــی را بــه ســمتی هدایــت 
کــرد کــه در نهایــت نفــع آن 
همگانــی می شــود و عمــوم مردم 

از آن بهــره مــی برنــد.
حســن پــور مهــم تریــن هــدف و 
ــد  ــت ســیزدهم را تولی ــدام دول اق
ــت: در  ــرد و گف ــالم ک مســکن اع
اقــدام نهضــت ملی مســکن بــا در 
نظــر گرفتــن تمــام جوانــب امــر، 

مســکن ارزان قیمت و متناســب با 
شــرایط ایرانیــان احــداث و تحویل 

آن هــا مــی شــود.
نماینده مردم ســیرجان و بردســیر 
در ادامــه در خصــوص پــروژه عظیم 
اقدام ملی، تســریع در امــور اداری و 
حــذف بروکراســی هــای غیرضرور 
را متذکــر شــد و گفــت: بــا توجــه 
بــه اینکــه ۱۳5۰ واحــد مســکونی 
در  محــدوده میدان شــورا ســاخته 
ــژه  ــت وی ــد حمای ــود، بای ــی ش م
ــذف  ــا ح ــه و ب ــورت گرفت ای ص
بروکراســی هــای اداری غیرضــرور، 
پیمانــکاران ایــن پــروژه ســریع تــر 
ــن  ــاخت ای ــد س ــد رون ــی توانن م

پــروژه عظیــم را پیــش ببرنــد.
وی پــس از ارائه گزارش مســئولین 
ــای  ــی ه ــران تعاون شــهری و مدی
مســکن شهرســتان گفــت: وظیفه 
اصلــی مدیــران تعاونــی هــا کنترل 
بســیار دقیــق هزینه هــا و مدیریت 
صحیــح منابــع اســت وشــما بایــد 
ــه  ــردم ب ــه م ــی ک ــرمایه های از س
رســم امانــت بــه شــما ســپرده انــد 
حفاظت کنیــد ودر کمتریــن زمان 
ممکــن تبدیل بــه احســن نمایید.

تعطیلی یک واحد معدن در کرمان به دلیل 
عدم رعایت مالحظات زیست محیطی

معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمان گفت: بــه دنبال 
پایــش شــبانه مشــترک وضعیــت معــدن ســیلیس و آهــک واقــع در کیلومتــر ۱7 اتوبان 
کرمــان - باغیــن و بــر اســاس بررســی های کارشناســی بــه دلیل عــدم رعایــت مالحظات 
زیســت محیطــی کــه باعــث آلودگی هوا شــده بــود، دســتور توقــف فعالیت معــدن صادر 

و نســبت به تعطیلــی واحــد اقدام شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، داریــوش غفــاری اظهــار داشــت: برنامــه پایــش 
صنایــع بــه ویژه صنایــع آالینده گازهــا و ذرات در محیــط در دســتور کار اداره کل حفاظت 
محیــط زیســت اســتان کرمــان قــرار دارد و با مســببین آالیندگــی برخورد قانونــی صورت 

ــد گرفت. خواه
وی عنــوان کــرد: بــه دنبــال پایــش شــبانه مشــترک مســئولین اداره پایش و کارشناســان 
اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان کرمــان وضعیــت معــدن ســیلیس و آهــک 
واقــع در کیلومتــر ۱7 اتوبــان کرمــان - باغیــن مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــر اســاس 
بررســی های کارشناســی بــه دلیــل عــدم رعایــت مالحظــات زیســت محیطــی کــه باعث 
آلودگــی هــوا شــده بــود، بالفاصلــه بــا هماهنگــی مقــام قضایــی دســتور توقــف فعالیــت 

معــدن صــادر و نســبت بــه تعطیلــی واحــد اقــدام شــد.
غفــاری بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن بــه فصــول ســرد ســال و احتمــال بــروز وارونگــی هوا 
و تشــدید آلودگــی عنــوان کــرد: برنامــه پایــش صنایــع بــه ویــژه صنایــع آالینــده گازها و 
ذرات در محیــط در دســتور کار ایــن اداره کل قــرار دارد و بــا مســببین آالیندگــی برخــورد 

قانونــی صــورت خواهــد گرفت.
معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان از صاحبــان 
صنایــع و خدمات درخواســت کرد نســبت به اســتاندارد ســازی تجهیــزات کارگاهــی اقدام 

و در مصــرف بهینــه ســوخت و انــرژی اهتمــام ویــژه ای بــه عمــل آورنــد.

بــه گزارش ایســنا دبیر ششــمین جشــنواره رســانه ای ابوذر 
اســتان کرمــان گفت: جشــنواره رســانه ای ابوذر توانســته در 
پنــج دوره قبلــی بــا موفقیــت، ضمــن تقویت اخــالق حرفه 
ای و توســعه ارزش هــای دینــی و انقالبــی، ظرفیــت رســانه 
ــه  ــایبری جبه ــتاری و س ــنیداری، نوش ــداری، ش ــای دی ه

انقــالب را بــه رخ بکشــاند.
محمدصــادق طاهــری با اعــالم این مطلــب دربــاره فراخوان 
جشــنواره ابــوذر اظهــار کــرد: جشــنواره ابــوذر امــروز بــا نگاه 
بــه اهــداف و آرمــان های انقــالب و نشــان دادن توان رســانه 
ای و نمایــش قــدرت، بصیــرت و آگاهــی روزنامــه نــگاران در 

ایــن تقابــل نابرابــر، گام ششــم خــود را بر مــی دارد.
وی ادامــه داد: جشــنواره رســانه ای ابــوذر توانســته در پنــج 
دوره قبلــی بــا موفقیــت، ضمــن تقویت اخــالق حرفــه ای و 
توســعه ارزش هــای دینــی و انقالبــی، ظرفیــت رســانه های 
دیــداری، شــنیداری، نوشــتاری و ســایبری جبهه انقــالب را 

ــاند. به رخ بکش
طاهــری بیــان کــرد: شــرکت کننــدگان و عالقه منــدان آثار 
خــود را بایــد در قالــب مکتــوب، تصویــری و ســایبری بــه 
SMS_TAHERI@yahoo. دبیرخانــه جشــنواره و بــه ایمیــل

com  ارســال کننــد.
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حمالت سایبری چیست؟  
حملــه ســایربی یــک اقــدام مخــرب و آگاهانه 
ــض  ــرای نق ــازمان ب ــا س ــرد ی ــک ف ــط ی توس
سیســتم اطالعاتــی شــخص یــا ســازمان دیگر 
ــی  ــال نوع ــه دنب ــم ب ــوالً مهاج ــت. معم اس
ــبکه  ــاد اختــالل در ش مزاحمــت بــرای ایج

ــی اســت. قربان
حمــالت ســایربی در لیســت خطــرات جهانی 
رتبــه پنجــم را در ســال 2020 بــه خــود 
اختصــاص داده اســت و بــه یــک قاعده جدید 
در بخــش هــای دولتــی و خصوصــی تبدیــل 
شــده اســت. ایــن صنعــت پــر خطــر در ســال 
ــرا  ــان در حــال رشــد اســت، زی 2021 همچن
ــت  ــی رود حمــالت ســایربی اینرتن انتظــار م
اشــیا بــه تنهایی تــا ســال 2025 دو برابر شــود.

اگر شــا یکی از بســیاری از کســانی هســتید 
که یک کســب و کار در حال رشــد را تشــکیل 
داده ایــد، مــی دانید که چشــم انداز همیشــه 
در حــال تغییــر اســت و حداقــل ســال 2020، 
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــددی را ایج ــرات متع تغیی
بیــاری همــه گیر کرونــا، همه نوع مشــاغل، 
ــرار داده  ــر ق ــت تأثی ــک را تح ــزرگ و کوچ ب

اســت.
جرایــم اینرتنتــی که شــامل رسقت یــا اختالس 
ــی  ــا م ــب داده ه ــک و تخری ــا ه ــه ت گرفت
 covid2etaaacz.-19باشــد، در نتیجــه شــیوع
DNVTG حــدود 600٪ افزایــش یافته اســت. 
تقریبــاً هــر صنعتی مجبور شــده اســت از راه 

حــل هــای جدیــد اســتقبال کند.
حمالت سایبری چند بار رخ می 

دهد؟دفعات مورد حمله سایربی
حملــه ســایربی یــک اقــدام مخــرب و آگاهانه 
ــض  ــرای نق ــازمان ب ــا س ــرد ی ــک ف ــط ی توس
سیســتم اطالعاتــی شــخص یــا ســازمان دیگر 

اســت
حمــالت ســایربی هــر روز به مشــاغل آســیب 
مــی زنــد. این آســیب هــا بعضی از مشــاغل را 
از پــای در مــی آورد و بعضــی دیگر می توانند 

بــا تــالش بــه روال خــود بــاز گردند.
دو نــوع رشکــت وجــود دارنــد: رشکــت هایــی 
کــه هــک شــده انــد، و کســانی که هنــوز منی 

داننــد هــک شــده اند.
John Chambers، مدیرعامل سابق سیسکو

تأثیر و شدت حمالت سایربی
حمالت ســایربی مــی تواند از بســیاری جهات 
بــر ســازمان هــا تأثیــر بگــذارد، از اختــالالت 
جزئــی در عملیــات گرفتــه تا خســارات عمده 
مالــی. رصف نظــر از نــوع حمله ســایربی، هر 
نتیجــه ای نوعــی هزینــه دارد چه پولــی و چه 

غیــر پولی.
پیامــد هــای حمــالت ســایربی ممکــن اســت 
هفتــه هــا و یــا مــاه ها بعد بــر روی کســب و 
کار شــا تأثیــر بگــذارد. در ادامــه پنج منطقه 
ای کــه ممکــن اســت تجــارت شــا آســیب 

ببینــد را لیســت کــرده ایم:
خسارات مالی: از دست دادن بهره وری

ــار شا-مشــکالت مــداوم  ــه اعتب خســارت ب
بیزینســی-بدهی هــای قانونــی

حمــالت بــاج افــزار بــه عنــوان یــک نگرانــی 
بــزرگ شــیوع بیشــرتی پیــدا کــرده اســت. در 
پایــان ســال 2016 هــر 40 ثانیــه یــک تجــارت 
قربانــی حملــه بــاج افــزار مــی شــد. بر اســاس 
گزارشــی از Cybersecurity Ventures انتظــار 
مــی رود ایــن میــزان تــا امســال هــر 11 ثانیــه 
افزایــش یابــد. این حمله ســایربی زمانی اتفاق 
ــرای  ــی ب ــزار مخرب ــرم اف ــه از ن ــد ک ــی افت م
محــدود کــردن دسرتســی بــه سیســتم رایانــه 
ای یــا داده هــا اســتفاده شــود، تــا زمانــی کــه 
قربانــی بــاج خواســته شــده توســط مجــرم را 

پرداخــت کنــد.
ــایبری  ــراد حمالت س ــرا اف چ

را انجــام مــی دهنــد؟
از زمانــی کــه افــراد از سیســتم هــای تجــاری 
آســیب پذیــر بهــره منــد مــی شــوند، جرائــم 
ســایربی افزایــش یافته اســت. غالبــاً مهاجان 

بــه دنبــال بــاج گرفــن هســتند: 53 درصــد از 
حمــالت ســایرب منجــر بــه خســارت 500,000 

دالری یــا بیشــرت شــده اســت.
اهــداف حمــالت ســایربی مــی توانــد بســیار 
متنــوع باشــد: از رسقــت اطالعــات گرفتــه تــا 
ایجــاد مانــع بــرای عدم دسرتســی بــه رسویس 
دهنــده هــا و صدهــا مــورد دیگر که اشــاره به 
آن هــا در ایــن مقالــه منــی گنجــد. شــا مــی 
توانیــد بــرای دریافــت اطالعات بیشــرت در این 
خصــوص بــه مقاله “اهــداف حمالت ســایربی 

و انگیــزه ایجــاد حملــه” مراجعــه کنید.
بات نت چیست؟

53 درصــد از حمــالت ســایرب منجــر بــه 
خســارت 500000 دالری یا بیشــرت شــده است

بــات نت شــبکه ای از دســتگاه های آلــوده به 
نــرم افزارهــای مخــرب ماننــد ویــروس اســت. 
مهاجــان بــا هــدف افزایــش میــزان حمــالت 
خــود مــی تواننــد یــک بــات نــت را به عنــوان 
گــروه کنــرتل کننــد. غالبــاً از یــک بــات نــت 
بــرای غلبــه بــر سیســتم هــا در یــك حملــه 
 )DDoS( ــس ــكار رسوی ــع شــده از ان ی توزی

اســتفاده مــی شــود.
انــواع متــداول حمــالت 
ــایبری:حمالت ســایربی شــامل انــواع  س
ــی مــی باشــد کــه در ادامــه آن هــا را  متداول

ــم: ــی کنی ــی م بررس
ــت  ــی اس ــزار اصطالح ــد اف ــد افزار:ب ب
کــه بــرای توصیــف نــرم افزارهــای مخــرب از 
جملــه نــرم افزارهــای جاسوســی، بــاج افزارها، 
ویــروس هــا و کــرم هــا بــه کار مــی رود. 
بدافزارهــا از طریق آســیب پذیری یک شــبکه 

را نقــض مــی کننــد.
بــه طــور معمــول هنگامــی کــه کاربــر روی 
پیونــد خطرنــاک یا پیوســت نامــه ای از طریق 
ایمیــل کلیــک مــی کنــد و ســپس نــرم افــزار 
ــس از  ــد. پ ــی کن ــز را نصــب م مخاطــره آمی
داخــل شــدن بــه سیســتم، بدافــزار مــی تواند 

مــوارد زیــر را انجــام دهــد:
ــه مؤلفــه هــای اصلــی شــبکه را  دسرتســی ب

ــد. مســدود مــی کن
بدافــزار یــا نــرم افــزار مــر اضافــی را نصــب 

مــی کنــد.
بــه طــور پنهانــی بــا انتقــال داده هــا از هــارد 

اطالعــات را بــه دســت مــی آورد.
برخــی از مؤلفــه هــا را مختل کرده و سیســتم 

را غیرقابــل اجــرا مــی کند.
بد افزار نوعی حمله سایبری

بــد افــزار اصطالحی اســت کــه بــرای توصیف 
نــرم افزارهــای مخــرب از جملــه نــرم افزارهای 
جاسوســی، بــاج افزارهــا، ویــروس هــا و … به 

کار مــی رود
فیشــینگ: فیشــینگ عملی اســت، که از 
طریــق ارســال پیــام هــای جعلــی کــه بــه نظر 
مــی رســد از یــک منبــع معتــرب مــی باشــد، 
ــق  انجــام مــی شــود و معمــوالً هــم از طری

ایمیــل اتفــاق مــی افتــد.
ــاس  ــات حس ــن کار دزدی اطالع ــدف از ای ه
ــه  ــات ورود ب ــاری و اطالع ــد کارت اعتب مانن
سیســتم یــا نصــب نرم افــزار هــای مخــرب در 
دســتگاه قربانــی مــی باشــد، فیشــینگ یــک 

ــج ســایربی اســت. شــیوه رای
حمله مرد میانی

 ،Man-in-the-middle )MitM( حمــالت 
ــه عنــوان حمــالت اســرتاق ســمع نیــز  کــه ب
شــناخته می شــوند، هنگامی اتفــاق می افتد 
کــه مهاجــان خــود را وارد معاملــه دو طرفــه 
کننــد، در واقــع هکــر از طریــق شــنود در بین 
دو دســتگاهی کــه با یکدیگــر تبــادل داده می 
ــدون اطــالع سیســتم  ــه و ب ــد قــرار گرفت کنن
قربانــی، بــه اطالعــات محرمانه دسرتســی پیدا 
مــی کنــد، به همیــن دلیــل به عنــوان حمالت 

اســرتاق ســمع هــم شــناخته مــی شــود.
ــع  ــک را قط ــن ترافی ــه مهاجمی ــی ک هنگام
کردنــد، مــی تواننــد داده هــا را فیلــرت و رسقت 

. کنند

فیشینگ نوعی از حمالت سایبری
ــا ارســال کــد مخــرب در  ــد ب مهاجــم مــی توان
 SQL آســیب پذیــر وب ســایت، تزریــق Query

را انجــام دهــد.
:MitM دو نقطه ورود مشرتک برای حمالت

ــی  ــان م ــی، مهاج ــن عموم ــا ام در Wi-Fi ن
تواننــد خــود را بیــن دســتگاه بازدیــد کننــده و 
شــبکه قــرار دهند و بــدون اطــالع، بازدید کننده 
متــام اطالعــات را از طریــق مهاجــم منتقــل می 

. کند
هنگامــی کــه بدافــزار به دســتگاهی رخنــه کرد، 
ــرای  ــزاری را ب ــرم اف ــد ن ــک مهاجــم مــی توان ی

پــردازش متــام اطالعــات قربانــی نصــب کنــد.
تکذیب رسویس حمله

یــک حملــه تکذیــب رسویــس باعث می شــود، 
سیســتم هــا، رسورهــا یــا شــبکه هایــی را کــه 
دارای ترافیــک بــرای خــروج منابع و پهنــای باند 
هســتند، طغیان کنند. در نتیجه، سیســتم قادر 
بــه انجــام درخواســت هــای مــروع نیســت. 
ــن  ــد از چندی ــی توانن ــن م ــن همچنی مهاجمی
دســتگاه بــه خطر بیافتند تــا این حملــه را انجام 

دهند.
SQL تزریق

تزریــق ســاختار )SQL( هنگامــی اتفــاق مــی 
افتــد که یــک مهاجم کــد مخــرب را وارد رسوری 
کنــد کــه از SQL اســتفاده مــی کنــد و رسور را 
مجبــور مــی کنــد تــا اطالعاتــی را کــه معمــوالً 

وجــود نــدارد، فــاش کنــد.
یــک مهاجــم می توانــد با ارســال کد مخــرب در 
 SQL آســیب پذیــر وب ســایت، تزریــق Query

را انجــام دهد.
 Zero( بهــره بــرداری از حملــه روز صفــر یــا

)– day
پــس از اعــالم آســیب پذیــری شــبکه، یــک 
بهــره بــرداری صفــر روز مشــاهده مــی شــود و 
در حقیقــت پیــش از آن کــه توســعه دهنــدگان 
بتواننــد راه حلــی بــرای آن بیابنــد، توســط 
ــرتاک  ــه اش ــا ب ــده و ی ــتفاده ش ــان اس مهاج

ــود. ــی ش ــته م گذاش
حمــالت ســایبری چــه هزینــه 

ــی دارد؟ ــی را در پ های
چگونــه خطــر حمــالت ســایربی را کاهــش 

دهیــم؟
بــا افزایــش تهدیــدات هکــر هایی کــه اطالعات 
شــا را نادرســت کنــرتل می کنند، اجــرای فرآیند 
هــای جلوگیــری از نقــض امنیــت داده بعــد از 
داشــن بیمــه حرفــه ای و کافی برای نقــض داده، 

از بهرتیــن اقدامــات اســت.
قوانیــن نقــض داده هــا در هــر کشــور متفــاوت 
اســت، بنابراین بســته به محل کار شــا، عوامل 
مختلفی باید در نظر گرفته شوند. نوتیفیکیشن 
هــای مربــوط بــه ایــن نقــض، مــواردی که تحت 
پوشــش قــرار گرفتــه انــد و مجازات ها بســته به 
بــروز و وضعیتــی کــه در آن قــرار دارید متفاوت 

خواهــد بــود. اما:
1- انتقال داده ها را کاهش دهید

انتقال داده در حمالت سایربی
انتقــال داده هــا بیــن دســتگاه هــای شــخصی و 
بیزینســی، اغلــب بــه دلیــل افزایــش روز افــزون 
کارمندانــی کــه از راه دور کار مــی کنند، اجتناب 
ناپذیــر اســت. نگهــداری اطالعــات حســاس در 

معرفی کامل حمله سایبری و آشنایی با شایع ترین حمالت سایبری

امــام خمینــی)ره( در پیامــی کــه به مناســبت دومین ســالگرد پیروزی 
انقــاب اســامی صــادر کردنــد، جمــات معــروف خــود را پیرامــون 
حســین فهمیــده می فرماینــد: رهبــر مــا آن طفل ۱۳ ســاله ای اســت 
کــه بــا قلــب کوچــک خــود کــه ارزشــش از صدهــا زبــان و قلــم 
بزرگ تــر اســت، بــا نارنجــک، خــود را زیــر تانــک دشــمن انداخــت و 

آن را منهــدم نمــود و خــود نیــز شــربت شــهادت نوشــید.
شــهید مرتضــی آوینــی در قســمتی از برنامــه پنجــم روایــت فتــح 
ــام »شــهری در آســمان« شــهادت محمدحســین فهمیــده را  ــا ن ب
این گونــه ترســیم می کنــد: خرمشــهر، از همــان آغــاز خونیــن شــهر 
شــده بــود. خرمشــهر، خونیــن شــهر شــده بــود. آیــا طلعــت را جــز از 
منظــر ایــن آفــاق می تــوان نگریســت؟ آنــان در غربت جنگیدنــد و با 
مظلومیــت بــه شــهادت رســیدند و پیکرهای شــان زیــر تانک هــای 
شــیطان تکــه تکــه شــد و بــه آب و بــاد و خــاک و آتــش پیوســت 
ــد.  ــا... راز خــون آشــکار شــد. راز خــون را جــز شــهدا در نمی یابن ام
گــردش خــون در رگ هــای زندگــی شــیرین اســت اما ریختــن آن در 
پــای محبــوب، شــیرین تر... شایســتگان آنانند که قلبشــان را عشــق 
تــا آن جــا انباشــته اســت کــه تــرس از مــرگ جایــی بــرای مانــدن 
نــدارد. شایســتگان جاوداناننــد. حکمرانــان جزایــر سرســبز اقیانــوس 
بی انتهــای نــور، کــه پرتــوی آن از همــه کهکشــان آســمان دوم را 

روشــنی بخشــیده است.
صــدای جمهــوری اســامی ایــران بــا قطــع برنامه هــای خــود اعام 
می کنــد کــه نوجوانــی ۱۳ســاله بــا فــداکاری زیــر تانک عراقــی رفته 

آن را منفجــر کــرده و خــود نیز به شــهادت رســیده اســت.
روز هشــتم آبــان ۱۳۵۹، شــهید حســین فهمیــده بــه اتفــاق دوســت 
شــهیدش محمدرضــا شــمس کــه در یــک ســنگر بودنــد در هجوم 
عراقی هــا، محاصــره می شــوند. محمدرضــا شــمس، زخمــی 
می شــود و حســین بــا ســختی و زحمــت زیــاد او را بــه پشــت خــط 
ــج  ــه پن ــد ک ــردد، می بین ــر می گ ــنگر ب ــه س ــی ب ــاند، وقت می رس
تانــک عراقــی بــه طــرف رزمنــدگان اســام هجــوم آورده و در صدد 
محاصــره و قتــل عــام آنهــا هســتند. حســین در حالیکــه تعــدادی 
نارنجــک بــه کمــر خــود بســته بــود بــه طــرف تانک هــا حرکــت 
می کنــد. تیــری بــه پــای او می خــورد امــا در اراده پوالدیــن او خللــی 
ــه  وارد نمی شــود و در همــان حــال موفــق می شــود کــه خــود را ب
تانــک پیــش رو برســاند و خــود را بــه زیــر تانــک می انــدازد و تانــک 
منفجــر می شــود. دشــمنان متجــاوز در ایــن حــال تصــور می کننــد 
کــه حملــه ای صــورت گرفتــه و بــا ســرعت تانک هــا را رهــا کــرده 
و فــرار می کننــد. در نتیجــه، حلقــه محاصــره شکســته می شــود و 
پــس از مدتــی نیروهــای کمکــی می رســند و آن قســمت را از وجــود 

متجــاوزان پاکســازی می کننــد.
ــگ  ــروع جن ــا ش ــای جنگ:ب ــور در جبهه ه حض
تحمیلــی، حســین فهمیده، تصمیــم می گیــرد به جبهه 
ــتانش  ــن دوس ــواده و بی ــن را در خان ــه رفت ــرود. زمزم ب
می افکنــد. در یکــی از بیمارســتان هــای کــرج خــود را به 
یکــی از دوســتانش کــه بســتری بــود، می رســاند و بــا او 
خداحافظــی مــی کنــد و از جبهــه و جنــگ بــرای او مــی 
گویــد و تکلیــف الهی خــود را گوشــزد می کند. یــک روز 
کــه بــه بهانــه خرید نــان از منــزل خارج شــده بــود، مبلغ 
ــد  ــد و از او می خواه ــتش می ده ــه دوس ــان را ب ۵۰ توم
کــه نــان را بخــرد و بــه منزل آن هــا ببــرد و تصمیم خود 
ــد و از وی  ــه او می گوی ــتان ب ــه خوزس ــن ب ــرای رفت را ب
می خواهــد کــه تــا ســه روز بــه خانــواده اش خبــر ندهــد 
تــا مانــع رفتــن او نشــوند و ســپس آن هــا را مطلــع کند. 
در تهــران یکــی از پاســداران کمیتــه متوجــه تصمیــم او 
شــده و بــا وی صحبــت و ســعی می کنــد، او را از تصمیــم 

خویــش منصــرف نمایــد، امــا موفــق نمی شــود.
خــط مقــدم جبهــه و زخمــی شــدن:در همان 
ــا  ــگ ب ــای جن ــه ه ــای نخســت حضــور در جبه روزه
وجــود ســن و ســال کــم بــه فرماندهــان ثابــت می کنــد 
ــه را دارد. او در  ــور در جبه ــهامت حض ــت و ش ــه لیاق ک
همــان مــدت کوتــاه رشــادت های فراوانــی از خود نشــان 
داد. مدتــی بعــد او و دوســتش محمدرضا شــمس زخمی 
شــدند و آنهــا را بــه بیمارســتان ماهشــهر بردند. حســین 
و محمدرضــا تــا حالشــان خــوب شــد، دوبــاره بــه جبهه 
برگشــتند امــا ایــن بــار فرمانــده اجــازه نمی داد، حســین 
بــه »خــط مقــدم« بــرود امــا چنــد روز بعــد بــه دلیلــی 
لیاقتــی کــه از خــود نشــان داد، نظــر فرمانــده را جلــب 
ــا مقــدار  ــود کــه حســین ب کــرد؛ ماجــرا از ایــن قــرار ب
زیــادی لبــاس و اســلحه عراقی هــا پیــش فرمانده شــان 
آمــد. فرمانــده بــا کمــال تعجب فهمیــد کــه او اینهــا را با 
دســت خالــی از عراقی هــا غنیمــت گرفتــه اســت. همین 
شــد کــه بــه حســین اجــازه داد تــا دوبــاره به خــط مقدم 

برگردد
مبــارزه سیاســی:در ســال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ 
خورشــیدی بــه پخــش اعالمیه هــای رهبر کبیــر انقالب 
مبــادرت می ورزیــد و حتــی چنــد بــار از طــرف نیروهای 
رژیــم کتــک خــورد تــا دســت از ایــن کارها بــر دارد امــا او 
منصرف نشــده بود. در زمســتان ســال ۱۳۵۷ خورشیدی 

نیــز در تظاهــرات انقــالب اســالمی شــرکت کرد.
محمدحســین فهمیــده به عنــوان دانش آمــوزی رزمنــده 
و بســیجی بــا ســرمایه عظیمــی از فهــم و درک و درایــت 
انقالبــی و اســالمی خویــش و بــه دنبــال طوفان حــوادث 
انقــالب، وارد جنــگ تحمیلــی شــد و بــا وجــود کمــی 
ســن، خــود را بــه خرمشــهر قهرمــان رســاند و بــا اقدامی 
ــهیدان  ــر ش ــود را در دفت ــام خ ــجاعانه، ن ــه و ش آگاهان

همــواره زنــده تاریــخ، ثبــت کــرد.

درباره  شهید محمد 
حسین  فهمیده

خاطرات دختر سردار 
سلیمانی از پدرش

دســتگاه هــای شــخصی آســیب پذیــری در برابــر 
ــی  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــایربی را ب ــالت س حم

افزایــش مــی دهــد.
2- با دقت دانلود کنید

تاثیر دانلود در حمالت سایربی
ــی  ــد نشــده م ــع تأیی ــا از مناب ــل ه ــود فای دانل
توانــد سیســتم هــا و دســتگاه هــای شــا را در 
معرض خطــرات امنیتی قــرار دهد. بــرای کاهش 
حساســیت دســتگاه خــود در برابر بدافــزار، مهم 
ــرب  ــع معت ــل هــا را از مناب ــه فقــط فای اســت ک
دانلــود کنیــد و از دانلــود هــای غیــر رضوری 

خــودداری کنیــد.
3- امنیت رمز عبور را بهبود ببخشید
امنیت رمز عبور در حمالت سایربی

قــدرت رمــز عبــور اولیــن خــط دفاعــی در برابــر 
حمــالت مختلف اســت. با اســتفاده از ترکیبــی از 
منــاد هــا کــه معنــی ندارنــد، تغییــر رمز عبــور به 
طــور منظــم و ذخیــره نکــردن آن یــا بــه اشــرتاک 
گــذاری آن، یــک مرحله حیاتی بــرای محافظت از 

اطالعات حســاس شاســت.
4- سیستم عامل دستگاه خود را به روز کنید
بروز رسانی سیستم عامل در حمالت سایربی

ارائــه دهنــدگان سیســتم عامــل دســتگاه هــا بــه 
ســختی کار مــی کنند تا بــه طور مداوم سیســتم 
عامــل خــود را ایمــن تــر کننــد و نصــب منظــم 
آخریــن بــه روزرســانی هــا باعــث آســیب پذیری 

کمــرت دســتگاه در برابــر حمــالت مــی شــود.
5- نظارت بر نشت داده ها

نظارت بر نشت داده ها در حمالت سایربی
نظــارت منظــم بــر داده هــای شــا و شناســایی 
نشــت هــای موجــود بــه کاهــش تأثیــر احتالی 
نشــت طوالنــی مــدت داده هــا کمــک مــی کند. 
ابــزار هــای نظــارت بــر نقــض داده هــا فعالیــت 
مشــکوک را بــه طــور فعــال کنــرتل کــرده و بــه 

شــا هشــدار مــی دهنــد.
6- پلن پاسخ به نقض داده را ایجاد کنید

پلن پاسخ به نقض داده ها در حمالت سایربی
نقــض داده حتــی بــرای دقیــق تریــن و بــا نظــم 
ــاق  ــت اتف ــن اس ــز ممک ــا نی ــت ه ــن رشک تری
بیفتــد. ایجاد یــک برنامه رســمی بــرای مدیریت 
حــوادث احتالــی بــه ســازمان هــا در هــر انــدازه 
ای کمــک مــی کنــد تــا در برابــر حمــالت واقعــی 
پاســخ دهنــد و آســیب هــای احتالــی آن هــا را 

ــار کنند. مه
جنگ سایبری چیست؟

ــن از  ــه طرفی ــد ک ــی گوین ــربد م ــی از ن ــه نوع ب
رایانــه و شــبکه اســتفاده می کنند تا جنــگ را راه 

انــدازی کننــد.
امنیت سایبری چیست؟

شــامل اقداماتــی کــه بــرای محافظــت از شــبکه، 
داده هــا و اطالعــات در مقابــل تهدیــدات داخلی 

و خارجــی اســت.
فضای سایبری چیست؟

بــه مجموعــه هایــی از ارتباطــات درونــی انســان 
هــا از طریق کامپیوتــر و مخابرات بــدون در نظر 

گرفــن جغرافیــای فیزیکــی گفته می شــود.
ــه ســایربی شــده  ــران حمل ــه ای ــون ب ــا کن ــا ت آی

اســت؟
ــران در  ــن 2010 تاسیســات هســته ای ای در ژوئ
نطنــز توســط یــک بدافــزار مــورد حمله ســایربی 

واقــع شــد
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»میراث حاج قاسم برای ملت فلسطین 
اجازه نخواهد داد که اشغالگری 

اسرائیل ادامه یابد«
ــتانه  ــلیمانی در آس ــم س ــاج قاس ــردار ح ــهید س ــر ش دخت
نخســتین ســالروز شــهادت پــدرش و در گفتگویی اختصاصی 
ــا و  ــریح دیدگاهه ــه تش ــن ب ــی المیادی ــبکه تلویزیون ــا ش ب
ویژگیهــای برجســته ایــن الگــوی درخشــان جبهــه مقاومــت 

ــت. پرداخ
»زینب ســلیمانی« دختر شــهید ســردار ســپهبد حاج قاســم 
ســلیمانی، فرمانــده ســابق نیــروی قــدس ســپاه در ایــام اولین 
ــه ذکــر مناقــب وی پرداخــت و  ــدرش، ب ســالروز شــهادت پ
گفــت: »رهبــر انقــالب برای حاج قاســم ســلیمانی حکــم رگ 
گــردن را داشــت و او خــود را حقیقتــاً ســرباز مــردم ایــران و 

ــت«. ــری می دانس رهب
وی بــا بیــان اینکــه پــدرش در آن واحــد در میــدان نبــرد، هــم 
فرمانــده بــود هــم ســرباز، افــزود: »زندگــی پــدرش همــواره 
مملــو از مخاطــرات بــوده و هــر زمــان کــه ]بــه ســوی میــدان 
نبــرد[ می رفتــه، دشــمن و دشــمنانی در کمیــن او بوده انــد«. 
زینــب ســلیمانی همچنیــن گفت کــه »یــک بــار دو جنگنده 
آمریکایــی تــالش کرده انــد هواپیمایــی را کــه پــدرش در آن 

حضــور داشــته، هــدف بگیرند«.
زینــب ســلیمانی تصریــح کــرد: »ســردار ســلیمانی بــه رغــم 
ــی قلــب رئوفــی  ــود ول ــا ابهتــی ب اینکــه چهــره نظامــی و ب
ــردار  ــرد. س ــذب می ک ــش ج ــا محبت ــران را ب ــت و دیگ داش
شــهید کســی نبــود کــه میادین نبــرد را از پشــت جبهــه و به 
دور از حضــور در میــدان فرماندهــی کند. ســردار ســلیمانی در 
عملیــات آزادســازی شــهر »آمرلــی« در پاســخ بــه اینکــه چرا 
در میادیــن حضــور دارد و ایــن مســئله خطرناک اســت، گفت 
نمی تــوان نســبت بــه زنــان و کودکانــی کــه در محاصره انــد و 

جانشــان در خطــر اســت، بی اعتنــا بــود«.
وی افــزود: »حــاج قاســم هنــگام ورود بــه ]بحــران[ ســوریه در 
ــاع از  حقیقــت و در عیــن حــال، در یــک زمــان در حــال دف
ایــران و ســوریه بــود… پــدرم فرمانــده و مســئول نیرویــی بود 
کــه حامــل آرمــان فلســطین بــود. آرمــان و ملــت فلســطین 
بــرای او بســیار مهــم بــود. امــروز مــا شــاهدیم کــه مقاومــت 

فلســطین، اســرائیلی ها را مرعــوب کــرده اســت«.
دختــر شــهید ســلیمانی گفــت: »میــراث حــاج قاســم بــرای 
ملــت فلســطین اجــازه نخواهــد داد کــه اشــغالگری اســرائیل 

ادامــه یابــد«.
بــه گفتــه زینــب ســلیمانی، حــاج قاســم بــرای عراق تالشــی 
مضاعــف می کــرد… او در عــراق، ســوریه، فلســطین و لبنــان و 
حتــی در ایــران مقاومتــی ایجــاد کرد کــه مأموریتــش فراتر از 

ایــن امــور اســت
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افزایش حمالت سایبری به تأسیسات حیاتی 
از جمله مراکز انرژی اتمی روسیه

دبیــر شــورای امنیــت روســیه بــا اشــاره بــه افزایــش ۱۵ درصــدی حمــات 

ســایربی بــه منابــع اطاعاتــی و تأسیســات مهــم و حیاتــی در مناطــق 

مرکــزی ایــن کشــور، حفاظــت در برابــر جرایم فضــای مجــازی را از جمله 

اولویت هــای دکرتیــن جدیــد امنیــت ملــی روســیه نامیــد.

بــه گــزارش گــروه بین امللل خربگزاری تســنیم به نقــل از خربگــزاری »تاس«، 

»نیکــوالی پاتروشــییف« دبیــر شــورای امنیت روســیه بــا اشــاره به اینکه 

تأسیســات انــرژی امتــی در مناطــق مرکــزی روســیه بارها هــدف حمات 

ســایربی قــرار گرفتــه، اعــام کرد کــه وضعیت امنیتــی در فضای ســایربی، 

از جملــه در رابطــه بــا فعالیــت رسویس های اطاعاتــی خارجی همچنان 

پیچیده و دشــوار اســت.

پاتروشــییف در نشســتی در رابطــه بــا مســائل امنیــت ملــی در مناطــق 

مرکــزی روســیه در این باره توضیــح داد: »در مجموع وضعیت امنیتی در 

فضــای اطاعاتــی و فضــای مجــازی همچنان پیچیــده اســت و تهدیدات 

مربــوط بــه فضــای اطاعاتــی کشــور، از جملــه در رابطــه بــا فعالیــت 

رسویس هــای اطاعاتــی کشــورهای خارجــی و جرایــم فضــای مجــازی 

بــا هــدف دسرتســی، نفــوذ و آســیب رســاندن بــه منابــع و سیســتم های 

اطاعاتــی روســیه افزایــش قابــل توجهــی پیــدا کــرده اســت.«

بــه گفتــه دبیــر شــورای امنیــت روســیه، طی 3 ســال گذشــته بیــش از 11 

هــزار و 500 حملــه ســایربی خطرنــاک بــه منابــع اطاعاتی ناحیــه مرکزی 

روســیه ثبــت شــده کــه تنهــا طــی یــک ســال گذشــته این حمــات بیش 

از 15 درصــد افزایــش داشــته اســت. وی ادامــه داد: »از جملــه تأسیســات 

مــورد حملــه در ایــن منطقه، منابع اطاعاتــی ارگان هــای دولتی و محلی، 

موسســات مرتبــط با مجتمع صنایــع نظامی-دفاعی و تأسیســات انرژی، 

از جملــه تأسیســات امتی و همچنین موسســات علمــی و آموزشــی بوده 

است.«

پاتروشــییف افــزود: »بطور کلی توســعه فناوری هــای مــدرن اطاعاتی و 

ارتباطی، احتامل تهدیدات امنیتی شــهروندان، جامعه و دولت را افزایش 

می دهــد و امــکان اســتفاده از فناوری هــای دیجیتالــی بــرای مداخلــه در 

امــور داخلــی کشــور، نفــوذ در منابــع اطاعاتــی دولتی و همچنیــن برای 

ارتــکاب جرایــم مــدرن، درآمدهای غیرقانونی و تروریســم مالی و متایات 

افراطــی گســرتش پیــدا کرده اســت.«

ایــن مقــام بلندپایــه روس یادآور شــد: »در چنین رشایطی، توســعه فضای 

اطاعاتــی امــن و حفاظــت از جامعــه روســیه در برابــر اقدامــات مخــرب 

اطاعاتــی و جرایــم فضای مجــازی، از جملــه اولویت هــای دکرتین جدید 

امنیــت ملــی فدراســیون روســیه در نظر گرفته شــده اســت.
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بنــا بــه اعــام روابــط عمومی ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان، 
عبــاس ســعیدی رئیــس این ســازمان 
گفــت: در ســال جــاری تــا ابتــدا آبــان 
مــاه 161568 میلیــارد ریال خســارت 
ناشــی از عواملــی مانند ســیل، تگرگ، 
ــه  ــان و ... ب ــاد و طوف ــالی، ب خشکس
بخــش کشــاورزی اســتان کرمــان وارد 

شــده اســت.
ــته  ــه گذش ــت ماه ــزود: در هف وی اف
خشکســالی 45هــزار میلیــارد ریــال، 
زمیــن لــرزه 420 میلیــارد ریــال، 
ســیل و بارندگــی 4282 میلیــارد 
ریــال ، ســرمازدگی، یخبنــدان و بــرف 
105591 میلیــارد ریــال ، آفــات و 
ــاد و  ــال، ب ــون ری ــراض 1920 میلی ام
طوفــان 2799 میلیــارد ریــال و 3472 
ــش  ــه بخ ــرگ ب ــال تگ ــارد ری میلی
کشــاورزی اســتان خســارت وارد نمود.
وی گفــت: در جریــان بایــای طبیعی 
در اســتان، مراتــع بــه شــدت آســیب 
دیــدو کاهــش علوفــه باعــث شــد دام 
عشــایر ودامداریهــای ســبک آســیب 
دیدنــدو  خســارت ســنگینی درحــوزه 

ــد. دام وارد ش
ــش  ــات ،کاه ــزود: در باغ ــعیدی اف س
بارندگــی و تغییــرات اقلیمــی باعــث 
ــال   ــدای س ــد در ابت ــرمازدگی ش س
بیــش از 50 هــزار تن محصول پســته 
اســتان آســیب دیــد، در باغــات گــردو 
ــت و  ــن رف ــردو از بی ــن گ ــزار ت 8 ه
ســایر میــوه هــای سردســیری نیــز در 

اثــر ســرمازدگی آســیب دیدنــد

ــم  ــی ه ــزود:  گرمازدگ ــه اف وی در ادام
در باغــات داشــتیم کــه باعــث خســارت 
شــد در پســته عــاوه بــر اینکــه محصول 
ــال  ــه  محصــول س ــن رفت امســال از بی
آینــده نیــز بــه مرحلــه نابــودی رســید و 
در حــوزه ســایر درختــان سردســیری هم 

خســارت بــوده اســت.
ــت  ــوزه زراع ــه داد: در ح ــعیدی ادام س
ــه محصــوالت  ــه امســال ب ــارتی ک خس
گنــدم، جو ،کلــزا و ... وارد شــد بی ســابقه 
بــوده و بیــش از 33 تــا35 درصــد کاهش 

تولیــد را داشــتیم
وی افــزود: ســایر عوامــل مثــل تگــرگ، 
ســیل و  طوفــان هــم در بعضــی نقــاط 
ــث گل و الی و  ــیاب باع ــاد س ــا ایج ب

ــد خســارت ش
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
کرمــان گفــت: در مجمــوع عوامــل 
ــوالت  ــه محص ــه ب ــی ک ــارت زای خس
کشــاروزی اســتان وارد شــده اســت 
ــزار  ــش از 16 ه ــر بی ــغ ب ــارتی بال خس

ــد. ــی باش ــان م ــارد توم میلی
وی گفــت:  توصیــه می شــود  کلیه بهره 
ــرداران بخــش کشــاورزی محصــوالت  ب
ــه  ــا توج ــی ب ــد  ول ــه کنن ــود را بیم خ
ــدان  ــز چن ــاد بیمــه نی ــه خســارت زی ب
ــذا  بحــث بیمــه  پاســخگوی نیســت  ل
نیازمنــد بازبینــی مــی باشــد کــه بتــوان 
خســارت بیشــتری جبران شــود کــه این 
مهــم بــا تعامــل خوبــی  کــه بیــن بیمــه 
ــرد  ــی گی ــورت م ــاورزان ص ــزار و کش گ

قطعــاً تاثیــر گــذار مــی باشــد.
ســعیدی در ادامــه گفــت: اقداماتــی کــه 

ســازمان جهــاد کشــاورزی در جهــت 
حمایــت از بهــره بــرداران بخــش 
کشــاورزی انجــام داده اســت، در حوزه 
ــتور  ــازاد دام در دس ــد دام م دام  خری
ــه اســت کــه شــرکت   ــرار گرفت کار ق
ــد را انجــام  ــور دام خری پشــتیبانی ام
مــی دهــد و دامــداران مــی تواننــد دام 
مــازاد خــود را بــه شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام بفروشــند در قبــال هــر کیلو 
گوشــت که تحویــل بدهند ســه کیلو 

جــو یارانــه ای دریافــت مــی کننــد
همچنیــن توزیــع نهــاده هایــی مثــل 
ــاه  اول  جــو و کنســانتره در شــش م
ســال بــه مقــدار کافــی) بیــش از کل  
ــرار  ــداران ق ــار دام ــال 99(در اختی س

گرفــت
سعیدی در ادامه گفت: خســارت وارده 

در هفت ماه گذشته بیش از 161هزار میلیارد ریال به 
بخش کشاورزی استان کرمان خسارت وارد شده است

حجــت االســام وحیــد مهــری امــام جمعــه نــگار گفــت: 23 
ــه ســام اهلل  ــا ورود حضــرت معصوم ــع االول مصــادف ب ربی
علیهــا به شــهر مقــدس قم اســت کــه اســتقبال خــوب مردم 
از عمــه ســادات بیانگــر دوســتی و محبــت بــه اهــل بیــت و 

والیــت مــداری اســت.
ــد  ــهید محم ــت: ش ــوان گف ــه روز نوج ــاره ب ــن اش وی ضم
ــود و در راه  ــده ب ــدا را فهمی ــق، خ ــه ح ــده ب ــین فهمی حس
خــدا بــا نثــار جــان خــود از دســت انــدازی دشــمن بــه خــاک 
کشــور دفــاع کــرد؛ کاری کــه خیلــی از افــراد قــادر بــه انجــام 
آن نبودنــد ولــی یــک  نوجوان 13 ســاله فهمیده بــود و انتخاب 

کــرد و انجــام داد.
حجــت االســام مهــری صلــح امــام حســن مجتبــی علیــه 
ــام  ــزود: ام ــا دانســت و اف ــام کرب ــاز قی ــه س الســام را زمین
حســن علیــه الســام از طــرف نزدیــکان و یــاران خــود مــورد 
غربــت قــرار گرفــت و مجبــور بــه صلــح شــد ولــی ثمــره ایــن 

صلــح ثمــر قیــام مانــدگار عاشــورا شــد.
امــام جمعــه نــگار تســخیر النــه جاسوســی آمریــکا را در 13 
آبــان و نامگــذاری ایــن روز بــه عنــوان روز مبــارزه بــا اســتکبار 
ــان ایــن کشــور  جهانــی را یــادآوری جســارت و غیــرت جوان
دانســت و گفــت: مبــارزه بــا اســتکبار و گســترش عدالــت یک 

امــر قطعــی قرآنــی اســت.
وی بیــان کــرد: عدالــت و مبــارزه بــا تبعیــض مطالبــه مهــم 
رهبــر انقــاب از مســئوالن نظــام اســت و تحقــق آن جــز از 
طریــق مبــارزه بــا فســاد، قانــون گرایی، پاســخ گویــی، طهارت 
اقتصــادی و پرهیــز از اشــرافی گــری در تمــام شــئون ممکــن 

نخواهــد شــد.
ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: مــردم بایــد عدالــت را حــس 
کننــد و کاهــش فاصلــه اجتماعــی را ببیننــد بــر ایــن اســاس 
مجلــس و دولــت و قــوه قضائیــه و مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام بایــد بــه پیوســت عدالــت در همــه عرصــه هــا توجــه 

ــته باشند. داش
ــن  حجــت االســام مهــری گفــت: ادای حــق جامعیــت دی
اســام وظیفــه ی همــه ماســت زیــرا برخــی بــا روایــت ناقص 
و تحریفــی از دیــن مــی کوشــند تــا دیــن را یــک امــر قلبــی 

صــرف معرفــی کننــد و از جامعیــت آن کــم کننــد.
امــام جمعــه نــگار وحــدت رویــه را یــک فریضــه واجــب بــرای 
ــه تمــدن نویــن اســامی  همــه مســلمانان در راه رســیدن ب
دانســت و افــزود: وجــود چند صدایی در کشــورهای مســلمان 
مانند افغانســتان، یمن و فلســطین ســبب ظلم به مســلمانان 

شــده اســت.
وی در پایــان ضمــن توصیــه بــه رعایــت عدالــت در همــه امور 
خاطــر نشــان کــرد: اگــر تــک تــک افــراد جامعــه در رعایــت 
عدالــت و پرهیــز از تبعیــض همــت کننــد خیلــی زود شــاهد 

گســترش عدالــت در جامعــه خواهیــم بــود.

 مبارزه با استکبار و گسترش 
عدالت یک امر قطعی قرآنی است

ــت:  ــس گف ــان در مجل ــده کرم ــدی نماین ــر زاه دکت
ــتان  ــای اس ــث عقب ماندگی ه ــی باع ــای سیاس دعواه
کرمــان شــده و مــردم از هیــچ مســئولی جنــاح بــازی و 

ــد. ــول نمی کنن ــازی را قب باندب
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمــان، محمدمهدی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــدان کرم ــد از زن ــدی در بازدی زاه
ــورد  ــد م ــا بای ــوزی آنه ــارت آم ــان و مه اصــاح زندانی
توجــه ویــژه قرار گیــرد اظهــار داشــت: کار در زنــدان کار 
بســیار ســختی اســت و در مجلــس حمایــت از کارکنان 

زنــدان را پیگیــری کردیــم.
ــان در معــرض شــدید  ــه اینکــه زندانی ــا اشــاره ب وی ب
آســیب های روحــی قــرار داشــته و بــر اســاس آن بایــد 
حمایت شــوند گفــت: اســتان کرمان معــادن غنــی دارد 
ــر وجــود دارد و  کــه در ســایر اســتان های کشــور کمت
به واســطه ایــن معــادن کارخانجاتــی در اســتان در حال 

تاســیس اســت کــه باعــث اشــتغالزایی می شــود.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس بــا بیــان اینکه 
ــیار  ــتان بس ــته اس ــای گذش ــفانه عقب ماندگی ه متاس
زیــاد اســت افــزود: بــا حجــم کاری کــه در ایــن ســال ها 
شــده، هنــوز عقب ماندگی هــای گذشــته جبــران نشــده 
و خوشــبختانه مســئوالن فعلــی اســتان و نماینــدگان 

پیگیر جبــران آن هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت مــس به تنهایــی حدود 
ــه  ــص داشــته ک ــان ســود خال ــارد توم ــزار میلی 40 ه
ظرفیــت بزرگــی بــرای توســعه اســتان و کشــور اســت 
ــرای مــردم اســتان در ابعــاد مختلــف هزینــه  ــد ب و بای
شــود ادامــه داد: شایســته اســتان کرمــان نیســت بــا این 
حجــم از معــادن و وجــود شــرکت های بــزرگ صنعتی و 

معدنــی درگیــر آســیب های اجتماعــی باشــد.
ــی اســتان  ــا بیــان اینکــه شــرکت های معدن زاهــدی ب
بایــد بــه مســئولیت های اجتماعــی خــود عمــل 
ــن رســالت مهــم شــرکت ها اســت گفــت:  ــد و ای کنن
اســتاندار کرمــان بایــد خیلــی محکــم ایــن مطالبــه را از 
شــرکت های بــزرگ اقتصــادی اســتان داشــته باشــد و 
اجــازه ندهــد ایــن ســرمایه ها از اســتان خــارج و در جای 

دیگــری هزینــه شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنایــع بــزرگ اســتان کرمــان 
ــوده و  ــد ب ــه مســئولیت اجتماعــی خــود پایبن ــد ب بای
درصــدی از ســود خــود را بــرای ایــن موضــوع اختصاص 
دهنــد افــزود: بــا اعتبــارات دولتــی هیــچ کار نمی شــود 
انجــام داد و بــرای توســعه شــاخص های توســعه اســتان 
ــه مشــارکت و همــکاری بخــش خصوصــی در  ــاز ب نی

ســطوح مختلــف داریــم.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس بــا بیــان اینکه 
شایســته اســتان کرمان نیســت کــه هنوز برای ســاخت 
ســرویس بهداشــتی در مــدارس مناطــق محــروم دچــار 
چالــش باشــد گفــت: متاســفانه دعواهــای سیاســی و 
حزبــی در ســال های گذشــته باعــث عقب ماندگی هــای 

زیــادی در اســتان شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز مــردم از هیــچ مســئولی 
جنــاح بــازی و باندبــازی را قبــول نمی کنند و مســئوالن 
ــردم  ــخگوی م ــردم و پاس ــت م ــد در خدم ــط بای فق
باشــند بیــان کــرد: خوشــبختانه اســتان در حــوزه فوالد 
پیشــرفت خوبــی داشــته و اســتان بــه قطــب فــوالدی 
کشــوری تبدیــل شــده کــه هــم اشــتغالزایی داشــته و 

هــم باعــث رونــق اقتصــادی شــده اســت.
زاهــدی بــا بیــان اینکه مهــارت نیروهای بیکار در اســتان 
را بایــد افزایــش داد تــا در صنایع ایجاد شــده به کارگیری 
شــوند افــزود: مهــارت آمــوزی را در کمیســیون آمــوزش 
مجلــس بــا جدیــت پیگیــری می کنیــم و مجلــس نیــز 

در ســال های اخیــر حمایــت خوبی داشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مهــارت آمــوزی زندانیــان نیــز 
ــدن دوران  ــا بعــد از گذران ــد جــدی گرفتــه شــود ت بای
زندان مشــکل اشــتغال و بیکاری نداشــته باشــند گفت: 
در بودجــه امســال دولــت نیز اعتبــار خوبی بــرای فنی و 
حرفــه ای و افزایــش مهارت آمــوزی در کشــور اختصاص 

داده شــده اســت.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس بــا بیــان اینکه 
فنــی و حرفــه ای اســتان بایــد پــای کار بیایــد و دوره های 
مختلــف مهــارت آمــوزی در زنــدان را برگــزار کنــد ادامه 
ــرکات آن در  ــم و ب ــرآن کری ــظ ق ــوزش و حف داد: از آم
زندگــی انســان و مصونیتــی کــه ایجــاد می کنــد نبایــد 
غفلــت شــد و در زنــدان بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه 

شــود.
ــا قــرآن کریــم  ــا اشــاره بــه اینکــه انســانی کــه ب وی ب
مانــوس شــود بــه دنبــال گناه و تخلــف نمــی رود و کمتر 
بــه انحــراف کشــیده می شــود گفــت: برگــزاری برنامه ها 
و فعالیت هــای فرهنگــی بــرای زندانیــان بســیار اهمیت 

دارد و حتمــا بایــد بــه آن توجــه شــود

شرکت مس حدود 40 هزار 
میلیارد تومان سود خالص داشته  

 

بــه بهــره بــرداران کشــاورزی زیــاد اســت 
وبــرای جبران خســارت نیاز به تســهیات 
بانکی هســتیم کــه در اختیــار کشــاورزان 
قــرار بدهیم کــه اگــر ازکشــاورزان حمایت 
شــود در تولیــدات ســال بعــد  هــم مــی 

ــد موثر باشــد. توان
وی گفــت: مــا بایــد تســهیات بانکــی در 
اختیــار کشــاورزان قــرار بدهیم کشــاورزان 
مــا نیازمند ســرمایه در گردش هســتند تا 
مــزارع و باغــات  خــود را حفــظ کننــد و با 
توجــه به محدودیــت منابع آبی در اســتان 
توصیــه می شــود کــه بهــره بــرداران عزیز 
تولیــدات خــود را توســعه ندهنــد  بلکــه 
بــا جایگزینــی گیاهــان کــم آب بــه جــای 
ــعه  ــاال و توس ــرف ب ــا آب مص ــان ب گیاه
ــی  ــروت آفرین ــه ای ث ــتهای گلخان کش
بیشــتری بــرای خــود بــه ارمغــان آورنــد.

حجت االسالم وحید مهری امام جمعه نگار گفت: 

10000100005588

»دولت روحانی« سامانه کارت 
سوخت را به روز رسانی نکرده بود

مالــک رشیعتــی عضو کمیســیون انــرژی مجلس شــورای 
اســالمی در گفتگــو بــا خربنــگار مهــر بــا اشــاره بــه حمله 
ــت:  ــه ســامانه کارت ســوخت هوشــمند، گف ســایربی ب
الیه هــای امنیتــی بــرای ایــن ســامانه طراحــی شــده بــود 
کــه طــی ســال های اخیــر توانســته بــود مانــع هــک آن 
شــود. ایــن ســامانه ها بایــد بــه روزرســانی می شــد امــا 
دولــت گذشــته اعتقــادی بــه کارت ســوخت نداشــت و 

ایــن ســامانه ها را بــه روزرســانی نکــرد.
مناینــده مــردم تهــران در مجلس شــورای اســالمی ترصیح 
کــرد: شــائبه ای در مــورد ایــن حمله ســایربی مطرح اســت 
کــه بایــد نهادهــای نظارتــی بــه دقــت آن را بررســی کنند. 
بایــد مشــخص شــود کــه نفــوذ و خرابــکاری داخلــی چــه 

میــزان در بــروز ایــن حملــه نقش داشــته اســت.
رشیعتــی بــا بیــان اینکــه کمیســیون انــرژی مجلــس ایــن 
شــائبه امنیتــی را مــورد بررســی قــرار خواهــد داد، گفــت: 
دسرتســی بــه ایــن ســامانه کــه الیه هــای امنیتــی فراوانــی 
دارد بــا دشــواری های زیــادی همــراه اســت. لــذا احتــال 
دارد افــرادی کــه دسرتســی به این سیســتم داشــتند، تالش 
کــرده باشــند بــرای دولتــی کــه تــازه رس کار آمــده، دردرس 

ایجــاد کنند.
ــانی وزارت  ــوص اطالع رس ــران در خص ــردم ته ــده م مناین
نفــت و رشکــت پخــش و پاالیــش در مورد حمله ســایربی 
خاطرنشــان کــرد: نفوذی هــا بــا حملــه ســایربی بــه دنبال 
ایجــاد ناآرامــی اجتاعــی و تنــش بودنــد اما با هوشــیاری 
مــردم و حضــور مســئوالن در صحنــه، تنش ایجاد نشــد و 

مشــکل در حــال حــل شــدن اســت.
رشیعتــی بــا اشــاره بــه حضــور رئیس جمهــور در وزارت 
نفــت و پمــپ بنزیــن، گفــت: حضــور رئیســی منــادی از 
حضــور متــام قــد دولــت جدیــد در صحنه هــای سیاســی 
ــی  ــه متام ــور ب ــع رئیس جمه ــی اســت. در واق و اجتاع
مدیــران اعــالم می کنــد کــه بــا کنــرتل از راه دور و پشــت 

میــز منی تــوان مشــکالت مــردم را حــل کــرد.

رشد 43 درصدی تجارت خارجی ایران/10 کاالی 
عمده وارداتی به کشور

ــارس  ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
مهــدی  گمــرک،  از  نقــل  بــه 
میراشــرفی رئیــس کل گمــرک 
ایــران اظهارداشــت: آمارهــا نشــان 
ــاه  ــتین م ــه در نخس ــد ک می ده
ــد  ــال 1400 ،رش ــه دوم س از نیم
تجــارت خارجــی همچنــان ادامــه 
دارد و در هفــت ماهــه ســال جاری 
بالــغ بــر 98 میلیــون تــن کاال بــه 
ارزش 54 میلیــارد و 800 میلیــون 
کشــورهای  و  ایــران  بیــن  دالر 

ــت. ــده اس ــه ش ــان مبادل جه
معــاون وزیــر اقتصــاد اظهارداشــت: 
ــی  ــارت خارج ــار تج ــه آم مقایس
ــدت  ــا م ــدت ب ــن م ــوردر ای کش
ــی از رشــد  ــال 99 حاک مشــابه س
ــد  ــد در وزن و 43 درص 16.5 درص
در ارزش مجمــوع کاالهــای مبادلــه 
ــایر  ــا س ــورمان ب ــن کش ــده بی ش

ــت. ــاری اس ــرکای تج ش
وی افــزود: از کل 98 میلیــون و 
700 هــزار تــن کاالهــای صادراتــی 
و وارداتــی در مــدت مذکــور، 75 
میلیــون و 200 هــزار تن بــه ارزش 
27 میلیــارد و یکصــد میلیــون دالر 
بــه صــادرات اختصــاص داشــته که 
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ــد و  ــث وزن 15 درص ــل از حی قب
ــد  ــد رش ــاظ ارزش 47 درص از لح

ــد. ــان می ده نش

رئیــس کل گمــرک ایــران بــا تقدیــر از 
همــت و تــاش تولیدکننــدگان و تجــار 
ــر  ــد ب ــادرات و تأکی ــش ص ــرای افزای ب
رفــع موانــع و مشــکات فعــاالن ایــن دو 
ــه  ــت ماه ــت: در هف ــش، اظهارداش بخ
ــزار  ــون و 500 ه ــال جاری 23 میلی س
ــارد و 700  ــه ارزش 27 میلی ــن کاال ب ت
میلیــون دالر از طریــق گمــرکات کشــور 
ــدت  ــا م ــه ب ــه در مقایس ــد ک وارد ش
مشــابه ســال 99 از نظــر وزن 21 درصــد 
و از لحــاظ ارزش 38 درصــد افزایــش 

ــت. داش
ــرد:  ــح ک ــاد تصری ــر اقتص ــاون وزی مع
ــه  ــی ب ــای واردات ــم کااله ــش اعظ بخ
کشــور را کاالهای اساســی، ماشــین آالت 
ــام  ــا و اق ــی و نهاده ه ــات صنعت و قطع
ــد. ــکیل می ده ــد تش ــطه ای تولی واس

وی افــزود: پنــج مقصــد مهــم صــادرات 
کاالهــای ایرانــی در مدت مذکــور، چین 
بــا 16 میلیــون و 900 هــزار تــن کاال بــه 
ــون دالر،  ــارد و 700 میلی ارزش 7 میلی
عــراق بــا 19 میلیــون و 700 هــزار تــن 
بــه ارزش 5 میلیــارد و 500 میلیون دالر، 
ترکیــه بــا 11 میلیــون تــن بــه ارزش 3 
میلیــارد و 400 میلیــون دالر، امــارات بــا 
6 میلیــون و 600 هــزار تــن بــه ارزش 2 
میلیارد و 600 میلیون دالر و افغانســتان 
بــا 2 میلیــون و 800 هــزار تن بــه ارزش 
ــون دالر  ــد میلی ــارد و یکص ــک میلی ی

بودند.

ــم  ــران 10 قل ــرک ای ــس کل گم رئی
در  کشــورمان  صــادرات  نخســت 
ــول،  ــی، متان ــدت را گاز طبیع ــن م ای
ــام  ــه تم ــوالت نیم ــن، محص پلی اتیل
آهنــی، پروپــان مایــع، شــمش آهــن، 
ــس و  ــد م ــی، اوره، کات ــای آهن میله ه

ــرد. ــوان ک ــر عن قی
میراشــرفی افــزود: از مجمــوع کاالهای 
وارداتــی بــه کشــور در ایــن مــدت، 16 
ــه ارزش  ــن ب ــزار ت ــون و 600 ه میلی
ــای اساســی  ــارد دالر را کااله 11 میلی
تشــکیل می دهــد کــه در مقایســه بــا 
مدت مشــابه ســال قبــل از حیــث وزن 
71 درصــد و از لحــاظ ارزش 40 درصــد 

افزایــش یافتــه اســت. 
وی همچنیــن گفــت: بــرای واردات 14 
میلیــون و 400 هــزار تــن از کاالهــای 
ــارد و 800  ــه ارزش 8 میلی ــی ب اساس
میلیــون دالر، ارز ترجیحــی تعلــق 
گرفته اســت کــه میزان آن در مقایســه 
ــته از  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ب
لحــاظ وزن کاالهــا 61 درصــد و از نظــر 
ارزش 32 درصــد رشــد داشــته اســت.

رئیــس کل گمــرک پنــج کشــور مبــدأ 
ــا 6  ــارات ب ــران را ام ــه ای واردات کاال ب
ــه ارزش  ــن ب ــزار ت ــون و 900 ه میلی
8 میلیــارد و 600 میلیــون دالر، چیــن 
بــا یــک میلیــون و 900 هــزار تــن بــه 
ارزش 6 میلیــارد و یکصد میلیــون دالر، 
ترکیــه بــا 2 میلیــون و 500 هــزار تــن 

ــون  ــارد و 900 میلی ــه ارزش 2 میلی ب
ــه  ــن ب ــزار ت ــا 512 ه ــان ب دالر، آلم
ــوئیس  ــارد دالر و س ــک میلی ارزش ی
ــن  ــزار ت ــون و 200 ه ــک میلی ــا ی ب
بــه ارزش یــک میلیــارد دالر برشــمرد 
ــی،  ــراه، ذرت دام ــن هم ــت: تلف و گف
گنــدم، دانه ســویا، روغــن آفتابگــردان، 
ــکر و  ــج، ش ــو، برن ــویا، ج ــه س کنجال
ــم ده قلــم عمــده کاالهــای  روغــن پال

ــد. ــدت بودن ــن م ــی در ای واردات
میراشــرفی درخصــوص آمــار ترانزیــت 
خارجــی کاال از قلمــرو کشــورمان 
نیــز گفــت: در هفــت ماهــه امســال 6 
ــواع کاال  ــن ان ــزار ت ــون و 948 ه میلی
ــران ترانزیــت شــد  از طریــق خــاک ای
کــه در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال 

ــت. ــد داش ــد رش ــته 81 درص گذش

دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر به سامانه یکپارچه مراسالت الکترونیکی دولت پیوست
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
بردســیر از پیوســتن ایــن واحــد 
ــه  ــامانه یکپارچ ــه س ــگاهی ب دانش
مراســات الکترونیکی دولت خبــرداد: 
گفت وگــو  در  فیروزآبــادی  آمنــه 
اســتان های  گــروه  خبرنــگار  بــا 
خبرگزاری آنا در بردســیر از پیوســتن 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بردســیر 
بــه ســامانه یکپارچــه مراســات 
الکترونیکــی دولــت خبــر داد و اظهــار 
ــت  ــال و دریاف ــریع در ارس ــرد: تس ک
مکاتبــات اداری ایــن واحد دانشــگاهی 
بــا ســایر دانشــگاه ها و ارگان هــا 
مهم تریــن  از  کشــور  سراســر  در 
یکپارچــه  ســامانه  ویژگی هــای 
دولــت  الکترونیکــی  مراســات 

ــت. ــیماد( اس )س
وی افــزود: ایــن خدمــت بــه همــت مرکز 
فنــاوری اطاعــات دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد بردســیر و در راســتای حــذف 
مکاتبــات کاغــذی بیــن دانشــگاه و ادارات 
سراســر کشــور و تســریع در فرآینــد 
پاســخگویی به مکاتبــات راه اندازی شــده 
ــن، اتوماســیون اداری  ــش  از ای اســت. پی
بیــن واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی از 
ســال 1392 در ایــن دانشــگاه راه انــدازی 
شــده بــود کــه بــا اتصــال واحــد بردســیر 
به شــبکه دولــت، امکان تبــادل مکاتبات 
اداری بــا ســایر دســتگاه های اجــرای 

سراســر کشــور نیــز میســر شــد.
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
بردســیر، تســهیل در نظام پاسخگویی به 

ارباب رجــوع، صرفه جویــی در زمــان و 
هزینه هــای پســتی، کاهــش خطرات 
ــل  ــه دلی ــا ب ــاری کرون ــی از بیم ناش
مراجعات مکرر حضــوری و جلوگیری 
از مفقودشــدن مکاتبــات اداری را از 
ــیون  ــای اتوماس ــن ویژگی ه مهم تری
و  برشــمرد  دولــت  شــبکه  اداری 
گفــت: در ســالی کــه از ســوی مقــام 
ــد،  ــال »تولی ــه س ــری ب معظــم رهب
مانع زدایی هــا«  و  پشــتیبانی ها 
ــری  ــا به کارگی ــد ب ــده بای ــن ش مزی
فناوری هــای نویــن و بــا کاهــش 
را  موانــع  اداری،  بوروکراســی های 

ــرد. ــع ک مرتف
را  دولــت  شــبکه  فیروزآبــادی 
مجموعــه ای امــن، قابل اطمینــان و با 

پهنــای باند مناســب از زیرســاخت های 
ــزاری  ــخت افزاری و نرم اف ــی، س ارتباط
همــکاری  از  و  دانســت  اســتاندارد 
فرمانــداری بردســیر، مخابــرات اســتان 
کرمــان و شهرســتان بردســیر و مرکــز 
ــاوری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد  فن

ــرد. ــی ک ــیر قدردان بردس

دکرت زاهدی مناینده کرمان در مجلس گفت:
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نامه ای عجیب و تهدیدآمیز
با این اظهارات مظنون شماره نخست این پرونده تحت پیگرد 
قرار گرفت. پلیس همان شب جنایت این مرد تحصیلکرده را 
دستگیر کرد. استاد دانشگاهی که هوش بسیار باالیی داشت 
و حافظه اش بسیار دقیق بود. بررسی ها نشان داد که این 
مرد در مسأله حافظه قدرت بسیار باالیی دارد و همه چیز 
با جزئیات در خاطرش می ماند. وقتی این مرد دستگیر شد، 
ماموران پلیس در جیب کتش یک نامه تکه تکه شده را پیدا 
کردند. نامه ای که به ١٠ قسمت تبدیل شده بود. تیم تحقیق 
قطعات این نامه را کنار هم قرار داد و در نهایت مضمون آن 
پیدا شد: »من به خاطر مسأله ناموسی دست به این جنایت 
زدم. مقتول با همسرم ارتباط داشت و از او فیلم دارم، برای 
همین نباید موضوع را به پلیس بگویید. اگر شکایت کنید 
من هم فیلم ها را در فضای مجازی پخش می کنم و آبروی 
خانواده شما را می برم.« چند کپی دیگر از این نامه در پرینتر 
خانه متهم کشف شد. همچنین ٢٠ پاکت نامه نیز روی میز 
بود. همه اینها نشان می داد که مجرم با نوشتن این نامه قصد 
داشته که آن را برای تمام اعضای خانواده مقتول ارسال کند. 
با این حال اسلحه ای در خانه قاتل کشف نشد. متهم نیز 

بالفاصله تحت بازجویی قرار گرفت.
اعتراف به جنایت

او در ابتدا به این جنایت اعتراف کرد. اظهارات اولیه این مجرم 
چنین بود: »مقتول از من پول طلب داشت. قرار بود با هم 
کار تجارت انجام دهیم، ولی نشد. من هم پولی نداشتم که 
به او پس بدهم، برای همین مرتب سراغ پولش را می گرفت. 
هرچه به او می گفتم کمی به من مهلت بده، فایده ای نداشت. 
بر خواسته اش اصرار می کرد. تا اینکه روز حادثه با او قرار 
گذاشتم. می خواستم از او خواهش کنم که به من فرصت 
بدهد، اما راضی نشد. با هم درگیر شدیم و من چند گلوله به 

سرش شلیک کردم و متواری شدم.«
خانه ای پر از اسلحه

این اظهارات در حالی مطرح شد که تیم تحقیق در ادامه 
بررسی هایش به یکی از خانه های متهم رسید. خانه ای ٨٠ 
متری در خیابان سراج که به نام متهم بود. ماموران پلیس به 
این خانه ورود کردند و با صحنه عجیبی روبه رو شدند. خانه 
پر از مهمات و اسلحه بود. کلکسیونی از اسلحه مثل کالش، 
کلت و قناصه و همچنین انبوهی از فشنگ های مختلف در 
آنجا نگهداری می شد. داخل کمد و تمام قفسه ها پر بود از 
مهمات؛ همچنین حدودا  دو کیلو هم سم سیانور کشف شد 
که یکی از آنها خرد شده و آماده استفاده بود.  متهم در این باره 
اظهارات عجیبی را مطرح کرد. او گفت: »این مهمات برای 
من نیست. یک عده که فکر می کنم تروریست بودند، مرا 
پیدا و تهدید کردند. گفتند باید یک خانه بخری به نام خودت 
و از این مهمات نگهداری کنی. من هم از ترس جانم این 
کار را انجام دادم. روزی هم که با مقتول قرار داشتم، فقط 
برای امنیت خودم یکی از اسلحه ها را برداشتم. وقتی در آنجا 
مجبور به تیراندازی شدم و مقتول را کشتم، اسلحه را به این 

خانه آوردم و سر جایش گذاشتم.«
انکار جرم

با این حال تحقیقات در این خصوص ادامه یافت. در ادامه 
اما مجرم اظهارات خود را تغییر داد. او با انکار قتل، این بار به 
پلیس گفت: »من آن روز با مقتول سر قرار بودم. داشتیم با 
هم صحبت می کردیم که فردی پیدایش شد. با مقتول حرف 
زد و در نهایت او را کشت. بعد هم متواری شد. من هم از 
ترسم متواری شدم. حتی نامه را هم او نوشت به من داد.« با 
این اظهارات ضد و نقیض تحقیقات درخصوص این پرونده 
برای مشخص شدن زوایای پنهان آن همچنان ادامه دارد و 

این پرونده در دادسرای جنایی پایتخت تحت بررسی است.

زنــگ خطــر دیابــت در کشــور؛ 
آنچــه  از  بلندتــر  هشــداری 

شــتیم ا می پند
آمارهــای رســمی کشــور نشــان 
می دهــد شــمار مبتالیــان بــه بیماری 
ــاال،  ــد خــون ب ــا همــان قن ــت ی دیاب
بــه نقطــه ای رســیده اســت کــه اگــر 
نگوییــم امــروز، حداقــل در آینــده ای 
بســیار نزدیــک می توانــد یکــی از 
بزرگتریــن دل مشــغولی های نظــام 

ــد. ــی باش ــتی و درمان بهداش
ــا دو،  ــر ت ــالس، اگ ــزارش ایرناپ ــه گ ب
ــیوع  ــالع و ش ــش، اط ــه پی ــه ده س
ــان و  ــاری پنه ــن بیم ــی از ای چندان
خطرنــاک وجــود نداشــت، حــاال دیگر 
بیشــتر ایرانیــان یــک یا چنــد دیابتی 
ــود  ــتان خ ــوام و دوس ــواده، اق در خان

ــد. ســراغ دارن
بــه طور کلــی بیمــاری دیابــت نمادی 
از  ناتوانــی بــدن در تولیــد یــا جــذب 
انســولین اســت؛ در واقــع زمانــی کــه 
بــدن فــرد نتوانــد بــه انــدازه ی کافــی 
ــا انســولین  ــد ی ــد کن انســولین تولی
تولید شــده را جــذب و اســتفاده کند، 
آن شــخص بــه دیابــت مبتــال خواهد 

شــد.
ــی اســت کــه  انســولین هــم هورمون
لوزه المعــده )پانکــراس( در بــدن تولید 
ــد را از  ــون، قن ــن هورم ــد. ای می کن
خــون گرفتــه و بــه داخل ســلول های 
بــدن منتقــل می کنــد تــا بــدن از آن 
قنــد بــه عنــوان انــرژی اســتفاده کند.
ــزان  ــا می ــت، ی ــه دیاب ــان ب در مبتالی
انســولین کــم اســت یــا انســولین بــه 
دالیــل گوناگــون تأثیــر کافــی نــدارد 
و ســلول ها نمی تواننــد قنــد موجــود 
در خــون را بــه درســتی جــذب 
ــا  ــد ی ــزان قن ــه، می ــد. در نتیج کنن
ــا  ــی رود و ب ــاال م ــون ب ــز در خ گلوک
گذشــت زمــان، ایــن موضــوع باعــث 
و خطرناکــی  آســیب های جــدی 
ــود.  ــدن می ش ــای ب ــی اعض ــه برخ ب
ــته  ــه دو دس ــا ب ــن دیابتی ه همچنی
نــوع اول و دوم تقســیم می شــوند 
کــه اولــی وابســته بــا تزریق انســولین 
اســت و دومــی نیازمند مصــرف مدوام 
داروهــای کاهش دهنــده قنــد خــون.

آمــار جهانــی دیابــت به شــدت متغیر 
و بعضــا غیردقیــق اســت؛ امــا بررســی 
چندیــن مطالعــه کیفــی نشــان 
ــون  ــدود ۴٨۳ میلی ــه ح ــد ک می ده
نفــر در دنیــا بــه ایــن بیمــاری مبتــال 

هســتند و  در ســال ٢٠١۹ میــالدی 
بیــش از چهــار میلیــون و ٢٠٠ هــزار 
نفــر بــه دلیــل ابتــال بــه این بیمــاری 

ــد. جــان خــود را از دســت دادن
ــت در  ــاری دیاب ــیوع بیم ــش ش افزای
ــن  ــته، ای ــال های گذش ــان در س جه
بیمــاری را بــه بزرگ تریــن همه گیری 
تاریــخ بیماری هــای غیرواگیــر تبدیل 
ــی  ــه پیش بین ــت؛ چنانچ ــرده اس ک
می شــود تــا ســال ٢٠۴۵، شــمار 
ــون  ــدود ۷٠٠ میلی ــه ح ــا ب دیابتی ه

نفــر برســد.
اوضــاع امــا در ایــران نیــز نگران کننده 
ــش  ــک پژوه ــج ی ــا نتای ــت و ب اس
گســترده و معتبــر کــه در اکتبــر 
)شــهریور- مهر( ٢٠٢١ منتشــر شده، 
می دهــد.  نشــان  نگران کننده تــر 
ــی از  ــر از چندگاه ــه ه ــی ک آمارهای
ســوی نهادهای مسئول و متخصصان 
ــده  ــد خزن ــود، از رش ــر می ش منتش
و خامــوش شــمار مبتالیــان بــه ایــن 

ــت دارد. ــور حکای ــاری در کش بیم
دکتــر افشــین اســتوار مدیــرکل 
ــای  ــت بیماری ه ــر مدیری ــت دفت وق
ــاه  ــت آبان م ــر وزارت بهداش غیرواگی
ســال گذشــته، شــمار مبتالیــان بــه 
دیابــت را ۵.۵ میلیــون نفــر اعــالم کرد 
و همزمــان هشــدار داد کــه هنــوز ٢۵ 
درصــد از مبتالیــان، از بیمــاری خــود 

خبــر ندارنــد!
ــبه  ــدون محاس ــب ب ــن ترتی ــه ای ب
کســانی کــه نســبت بــه ابتــالی خود 
ناآگاهنــد، حــدود ١١ درصــد جمعیت 
بزرگســال بــاالی ٢۵ ســال کشــور بــه 

دیابــت مبتــال هســتند.
وی ایــن را هــم گفــت کــه متأســفانه 
عــالوه بر شــیوع بــاالی بیمــاری، روند 

شــیوع هــم روند افزایشــی اســت.
مقایســه آمــار ٢٠ ســال پیــش دیابت 
در ایــران نشــان می دهــد ایــن بیماری 
در مــدت یــاد شــده، رشــد فزاینــده ای 
داشــته اســت. برای مقایسه تنها کافی 
اســت داده هــای منتشــر شــده ســال 
ــت  ــر »دیاب ــه معتب ١۳٨٠ را در مجل
و متابولیســم ایــران« )بــا عنــوان 
قبلــی مجلــه دیابــت و لیپیــد ایــران( 
ــاع  ــا اوض ــم و آن را ب ــر بگیری در نظ
امــروز بســنجیم؛ نتایــج پژوهشــی بــا 
ــت  ــی دیاب ــوان »همه گیری شناس عن
در ایــران« کــه در شــماره پاییــز و 
زمســتان ١۳٨٠ مجله یادشده منتشر 
شــد نشــان می دهــد دو دهــه پیــش، 

جمعیــت دیابتی هــای ایــران حــدود 
١.۵ میلیــون نفــر بــوده، حــال آنکــه این 
رقــم اکنــون حداقل بــه ۵.۵ میلیــون نفر 

رســیده اســت.
جمعیــت امــروز ایران حــدود ٨۴ میلیون 
نفــر اســت و جمعیــت ســال ٨٠ نزدیک 
بــه ۶۵ میلیــون نفــر بــود؛ به ایــن ترتیب 
در ٢٠ ســال، حداقــل ۴ میلیــون نفــر به 
شــمار دیابتی هــای ایــران افــزوده شــده 
اســت؛ در واقــع میــزان مبتالیــان دیابــت 
ــر  ــل ۳ و ۶ براب ــال ها، حداق ــن س در ای
شــده در حالی کــه جمعیــت کشــور 
حتــی دو برابــر هــم افزایش نیافته اســت.

جمعیــت امــروز ایران حــدود ٨۴ میلیون 
نفــر اســت و جمعیــت ســال ٨٠ نزدیک 
بــه ۶۵ میلیــون نفــر بــود؛ به ایــن ترتیب 
در ٢٠ ســال، حداقــل ۴ میلیــون نفــر به 
شــمار دیابتی هــای ایــران افــزوده شــده 
اســت؛ در واقــع میــزان مبتالیــان دیابــت 
ــر  ــل ۳ و ۶ براب ــال ها، حداق ــن س در ای
شــده در حالی کــه جمعیــت کشــور 
حتــی دو برابــر هــم افزایش نیافته اســت.

امــا آخریــن و معتبرتریــن پژوهــش 
شــمار  می دهــد  نشــان  کشــوری 
دیابتی هــای کشــور، نــه ١١ درصــد 
کــه ١۵ درصــد جمعیــت بزرگســال 
ــکده  ــترده پژوهش ــش گس ــت. پژوه اس
کبــد«  و  گــوارش  »بیماری هــای 
ــوم پزشــکی تهــران کــه از  دانشــگاه عل
نتایــج »بزرگتریــن مطالعــه ملی شــیوع 
ــر  ــل خط ــت و عوام ــت و پیش دیاب دیاب
ــد ٢۵  ــان می ده ــده، نش ــذ ش آن« اخ
ــه  ــی در مرحل ــاالن ایران ــد بزرگس درص
پیــش دیابــت و ١۵ درصــد مبتال بــه آن 

هســتند.
نتایــج ایــن پژوهــش بــزرگ بــا مطالعــه 
ــی  ــال ایران ــرد بزرگس ــزار ف روی ١۶۴ ه
در قالــب مقالــه ای علمــی در اکتبــر 
٢٠٢١ در مجلــه معتبــر بین المللــی 
»Diabetes Therapy«  منتشــر 
شــد. براســاس داده هــای منتشــر شــده 
در ایــن مقالــه، می تــوان نتیجــه گرفــت 
کــه جمعیــت دیابتی هــای ایــران )بدون 
احتســاب کــودکان و نوجوانــان دیابتــی(، 
حداقــل ۷.۵ میلیــون نفــر اســت نــه ۵.۵ 
میلیــون! موضوعــی کــه دکتــر محمــد 
ــه  ــم خمســه )نویســنده اول مقال ابراهی
ــج  ــد نتای ــد می کن ــز تائی ــده( نی یادش
مطالعــه ملــی کنونی نشــان داده شــیوع 
دیابــت بــه طــور قابــل توجهــی باالتــر از 
پیش بینی هــای جهانــی در ایــران در 
دهه هــای گذشــته بــوده و نتایــج مطالعه 

زنگ خطر دیابت در کشور؛ هشداری بلندتر از 
آنچه  می پنداشتیم

ــد. ــات می کن ــی را اثب ــن نگران ــز، ای نی
ــا مشــخص شــدن میــزان حیرت انگیــز  ب
ــه  ــت ک ــت آن اس ــران، وق ــت در ای دیاب
دســت بجنبانیــم و کاری کنیم تــا حداقل 
ــوی، قلبــی و  از پیامدهــای گســترده کلی
عروقــی، چشــمی، پوســتی و ... آن بکاهیم. 
توجــه داشــته باشــیم ایــن شــیوع فزاینده، 
در آینــده ای نزدیــک خســارات مالــی، 
انســانی  و ســرمایه ای فراوانــی را بــه مــردم 
و نظــام درمانــی کشــور وارد خواهــد کــرد 
ــاری  ــن بیم ــت را »پرهزینه تری ــرا دیاب زی
غیرواگیــر در سراســر دنیا« می شناســند و 
بیــش از ۴ میلیــون نفــر ســاالنه بــه علــت 
دیابــت و عــوارض آن، جــان خــود را از 

ــد. ــت می دهن دس
از آن ســو اگــر بــه یــاد بیاوریــم کــه 
مبتالیــان بــه دیابــت در همه گیــری کرونا، 
چــه ســختی های افــزوده ای را نســبت 
بــه دیگــر افــراد متحمــل شــدند، اهمیــت 
ــن بیمــاری را بیشــتر و  و خطــر رشــد ای
بهتــر درک خواهیــم کــرد؛ به طــور نمونه، 
همــه مــا بــه یــاد داریــم کــه در ماه هــای 
گذشــته بارهــا اعالم شــد بیمــاران دیابتی 
در معــرض ابتــال بــه انــواع شــدیدتر کرونــا 
ــا،  ــه کرون ــال ب ــورت ابت ــتند و در ص هس
ــواع شــدیدتر بیمــاری  احتمــال اینکــه ان
را تجربــه کننــد، باالتــر اســت و احتمــال 
فــوت در مبتالیانــی کــه دیابــت کنتــرل 

نشــده دارنــد، بســیار بیشــتر اســت.
زنــگ خطــر بیمــاری دیابت مدت هاســت 
بــه صــدا درآمــده و اکنون مشــخص شــده 
ــن  ــش از ای ــه پی ــت ک ــر از آن اس بلندت
می پنداشــتیم؛ ایــن هشــداری اســت کــه 
ــش  ــه پی ــئوالن را ب ــردم و مس ــه م هم
بینــی، اجــرا و بررســی مــداوم برنامه هــای 
مراقبتــی و بهداشــتی بــرای ایــن بیمــاری 
فــرا می خوانــد؛ دربــاره ایــن موضــوع 
همزمــان بــا هفتــه ملــی دیابــت در ایــران 

بیشــتر خواهیــم نوشــت.

رییس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم ســایبری 
پلیس فتای ناجا نســبت به کالهبــرداری از شــهروندان 

بــا پیامــک واریز اشــتباه یا بازگشــت وجه هشــدارداد.
ســرهنگ علی محمــد رجبــی در گفت وگــو بــا ایســنا 
بــا اشــاره به شــگرد برخــی از مجرمــان ســایبری، اظهار 
کــرد: برخــی از کالهبــرداران و ســودجویان در فضــای 
مجــازی با شــیوه بازگشــت وجــه یــا واریز اشــتباه وجه 
اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان می کننــد و از این 
رو الزم اســت کــه شــهروندان هوشــیاری خــود را حفظ 
کــرده و توجــه داشــته باشــند که هیــچ بانکی اقــدام به 
ارســال پیامــک بازگشــت وجــه بــرای مشــتریان خــود 

ــد. نمی کن
وی دربــاره شــیوه این کالهبــرداری گفــت: در این روش 
عمدتــا مجرمــان پیامکی با ایــن محتوا برای مشــتریان 
ــه  ــه اشــتباه ب خــود ارســال می کنــد کــه »مبلغــی ب
حســاب شــما واریــز شــده و الزم اســت برای بازگشــت 
وجــه بــه لینــک زیــر مراجعــه کنیــد.« در ادامه نیــز نام 
یکــی از بانک هــا را در آن قیــد می کنــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه بــا ورود شــهروندان بــه آن لینــک درواقــع به 
صفحات جعلی و فیشــینگ هدایت شــده و سودجویان 
بــا دسترســی بــه اطالعــات حســاب بانکــی شــان اقدام 

بــه خالــی کــردن حســاب آنــان خواهنــد کرد.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم ســایبری 
پلیــس فتــای ناجــا تاکید کرد کــه هیچ بانکــی پیامک 
حــاوی لینــک پرداخــت بــرای برگشــت وجــه را بــرای 
مشــتریان خــود ارســال نمــی کنــد و شــهروندان نیــز 
در صــورت مشــاهده چنیــن مــواردی الزم اســت کــه از 
بازکــردن لینــک مذکــور و درج اطالعــات خــود در آن 

خــودداری کننــد.

هشدار پلیس فتا؛ با »پیامک واریز 
اشتباه« حسابتان خالی نشود

آگهی مزایده اموال منقول 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده اجرایــی کالســه 9900363  اجــرای احــکام  دادگســتری  
بردســیر در نظــر دارد تعــداد 25 عــدد کنــدوی زنبــور عســل چــوب روســی دوتیکــه 
ســاخت اصفهــان 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 مــی شــده 
اســت و ایــن کندوهــا خالــی و بــدون زنبــور عســل می باشــند و طبق نظر کارشــناس 
رســمی دادگســتری هــر عــدد بــه مبلــغ 2/000/000 )دو میلیون ریــال( و جمعــا تعداد 
25 عــدد کنــدوی زنبــور عســل بــه مبلــغ 50/000/000 )پنجــاه میلیــون( ریال بــرآورد 
قیمــت گردیــده اســت . از طریــق مزایــده در تاریــخ  1400/09/01  )دوشــنبه ( ســاعت 
12 ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت 
در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش 
جهــت مالحظــه امــوال بــه پارکینــگ مراجعــه نماینــد و جهــت ارائه پیشــنهاد تا قبل 
از مورخــه یــاد شــده قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه 
واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه این اجــرا ارائه 
نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط   برعهــده برنــده مزایده می باشــد 
و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریز 
مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده بــه نفع دولــت ضبط خواهد شــد 

بــه درخواســت هــای کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
                 مدیر احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر - بنی اسد/  37 م الف

آگهی مزایده اموال غیر منقول  »ملک« 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده اجرایــی کالســه 9900362  اجــرای احــکام  دادگســتری  
بردســیر در نظــر دارد یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــا مشــخصات ذیــل طبــق نظر 
هیئــت کارشناســی آدرس و مشــخصات ملــک معرفــی شــده :1- ملک مــورد مزایده 
عبــارت اســت از یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی کــه در داخــل طــرح هــادی روســتای 
پامــزار در فاصلــه 12 کیلومتری شــمال غربی شهرســتان بردســیر واقع گردیده اســت. 
2- ملــک دارای ســند رســمی تــک بــرگ میباشــد و میــزان ســهام مالکیــت آن 15 
ســهم مشــاع از 96 ســهم عرصــه و اعیــان پــالک 35 فرعــی از 5689 اصلــی بــه 
مســاحت 3775 مترمربــع اســت و میــزان 2 ســاعت حقابــه از موتــور پمــپ پامــزار در 
گــردش 9 شــبانه روز مالکیــت دارد. 3- در حــال حاضــر در داخــل زمیــن تعــداد 120 
اصلــه درخــت کــه 60 اصلــه آنهــا درخــت غیــر مثمــر دو ســاله و 60 اصلــه دیگــر 
درختــان ســیاه ریشــه مثمــر یکســاله میباشــند و بــه مســاحت 170 مترمربــع در ضلع 
غربــی زمیــن زیر ســازی و شــفته جهــت ایجاد ســاختمان انجــام گردیــده و همچنین 
یــک امتیــاز آب روســتایی در آن نصــب و در حــال بهــره بــرداری میباشــد. بــا توجه به 
موقعیــت مکانــی ملــک کــه در داخــل طــرح هــادی و نزدیک بــه مرکز شهرســتان و 
دارای زیــر ســاخت های الزم اســت و از طرفــی منطقــه دارای موقعیــت گردشــگری و 
ســیاحتی نیز میباشــد طبــق نظر هیئت کارشناســی بــه مبلــغ 3/750/000/000 )ســه 
میلیــارد و هفتصــد و پنجــاه میلیــون( ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت . از طریــق 
مزایــده در تاریــخ  1400/09/01  )دوشــنبه ( ســاعت 12:30 ظهــر در محــل ایــن اجــرا 
بــه فــروش برســاند لــذا افرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خرید می باشــند می 
تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه ملــک مراجعــه نمایند 
و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مورخــه یــاد شــده قیمــت 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 مربوط   
برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتی که برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریخ 
انجــام مزایــده نســبت بــه واریز مابقــی مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ ســپرده به 
نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد بــه درخواســت هــای کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند 

ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
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شاخص های مدیران مطلوب»دولت تراز انقالب اسالمی« 
ادامه ســرمقاله ...  بیانیه گام دوم انقالب بعنوان نقشــه راه وســند سیاســت گــذاری کالن 
انقــالب اســالمی درحکمرانــی متعالــی و ایجــاد تمدن نویــن اســالمی و آمادگی بــرای طلوع 
خورشــید ولــی عصــر )عــج( اســت.در این ســندحوزه فرهنــگ اصلی تریــن حــوزه تلقی می 
شــود. لــذا پایــه واســاس حکمرانــی متعالــی، حکمرانــی فرهنگی اســت. حکمرانــی فرهنگ 
شــهرها، بخشــی ازحکمرانــی محلــی بــا توجــه به تغییــرات ســریع وهمــه جانبه جوامــع در 

همــه ابعــاد بخصــوص تغییــر درفرهنــگ عمومــی و خــرده فرهنگها می باشــد.
مولفــه هــای مذکورعبــارت انــد از: قانون گرایی، پاســخگویی، همدلــی واتحــاد، عدالت، پایش 
ونظــارت، توجــه بــه اولویــت اصل رهبری بجــای مدیریــت، توجه بــه هویت ایرانی-اســالمی، 
توجــه بــه اصــل ارتقای ســرمایه اجتماعــی بصورت پیوســته ودائمــی، عمق بخشــی ودرونی 

شــده آمــوزه هــای فرهنگی  اســت.
و بــرای رســیدن وتحقــق به این مهــم حکمرانان ومدیران باید براســاس مزیتهــا و ویژگیهایی 
انقــال بــی جهــادی ، شایســته ســاالری و کارامــدی ، پاکــی دســتی و مردمی  انتخاب شــوند 
چــرا کــه رســیدن بــه قلــه، نیازمنــد عزمــی اســتوار ، اندیشــه ای متعالــی ، روحــی ایثارگر با 
انگیــزه مطالبــه گــری ، مــی توانــد ایــن حرکت عظیــم انقالب اســالمی کــه برامــده از ایمان 
و اخــالص و تــوکل بخــدا و اینــده نگــری ایجــاد شــده را به تجهیززیرســاخت دولت اســالمی 
جهانــی مبــدل ســازد لــذا درایــن عرصــه وظیفــه مســولین و مــردم در انتصابــات مضاعــف 
میگــردد و اینکــه مــرم صاحبان انقــالب وحکومت با چشــمانی بینــا برعملکرد تاثیرگــذاران 
در انتصابــات نظــارت دارنــد تــا مدیرانــی درتــراز دولــت اســالمی منصــوب شــوند  و انتصابات 
مــورد نظــر مــردم بــا ویژگیهایــی کــه بیان شــد باعــث امیــدواری و اعتمــاد بیش از گذشــته 

مــردم بــه نظــام اســالمی و کارگــزاران درســطح کالن جامعــه میگردد.

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان با اشــاره به کســب 
ــی هــای حــوزه  ــن مجموعــه در ارزیاب ــر ای رتبــه برت
اشــراف فرماندهــی کل قــوا گفــت: کســب ایــن رتبــه 
توســط مجموعــه انتظامــی اســتان بــه نوبــه خــود، 

ســرمایه اجتماعــی ناجــا را ارتقــا داد.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس، 
ــات  ــریح جزیی ــا تش ــری ب ــا ناظ ــردار عبدالرض س
برگــزاری جشــنواره مالــک اشــتر در ســطح کشــور بــا 
حضــور فرماندهــان ارشــد ســپاه، ارتــش، ناجــا، وزارت 
دفــاع و دیگــر نهادهــای امنیتــی توضیــح داد: در ایــن 
ــه ریاســت رئیــس ســتاد کل نیروهــای  جشــنواره ب
مســلح و رئیــس دفتــر نظامــی مقــام معظــم رهبری 
۴۴ نفــر از مقامــات و نماینــدگان برخــی ســازمان و 
ــی هــای حــوزه اشــراف فرماندهــی  نهادهــا در ارزیاب
مقــام معظــم رهبــری برگزیــده شــدند و لــوح تقدیــر 

دریافــت کردنــد.
وی افــزود: فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان نیــز با 
افتخــار رتبــه برتــر حــوزه اشــراف فرماندهی ســال ۹۹ 
در ســطح رده هــای انتظامــی کل کشــور را بــه دســت 

آورد.  
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان یــادآور شــد: ایــن 
ــردم و  ــهروندان، م ــاد ش ــه آح ــزرگ را ب ــار ب افتخ
مســئوالن همیشــه همــراه دیــار کریمــان و همچنین 
پیشــگاه مقــدس ۶٠٢ شــهید عرصــه نظــم و امنیــت 

اســتان تبریــک مــی گوییــم.
ناظــری گفــت: اگــر امــروز مــردم کرمــان از کســب 
ایــن رتبــه تعجب نمی کننــد ناشــی از ارائــه عملکرد، 
اخبــار و گزارشــات خوبــی بــوده کــه در طول ســال به 
همــت معاونــت اجتماعــی و بــا تعامل خــوب اصحاب 
رســانه منعکــس شــده اســت و حتمــا در ادامــه نیــز 
تــالش خواهیــم کــرد بــا زحمــات بــی وقفه و شــبانه 
روزی مجموعــه انتظامــی و در کنــار آن بــا همراهــی 
و مشــارکت آحــاد مــردم و مســئوالن، جایــگاه اســتان 
کرمــان در حــوزه نظــم و امنیــت بــا ارتقــای روز افزون 

ــد. همراه باش

کسب رتبه کشوری پلیس 
کرمان به ارتقای سرمایه 

اجتماعی انجامید

فرمانده انتظامی استان کرمان:

ماجرای قتل مرد تاجر توسط 
یک استاد دانشگاه)2(

آگهی مزایده اموال منقول خودرو 
)نوبت دوم( 

نظــر بــه اینکــه در  پرونــده اجرایــی کالســه ٠٠٠٠١٢۳  اجرای 
احــکام  دادگســتری  بردســیر در نظر دارد یکدســتگاه خــودروی 
ــران ۶۵  ــالک ۶٢۴ م ٢٨ _ ای ــماره پ ــا ش ــژو ٢٠۶ ب ــواری پ س
بــا مشــخصات ذیــل )طبــق نظــر کارشــناس( نــوع: ســواری _ 
سیســتم :پــژو _ تیــپ: ٢٠۶ _ مــدل: ١۳٨۴ _ رنــگ: کــرم _ نــوع 
ســوخت : بنزین _ شــماره موتور : ١۵٠۶٢٨۶۹ _ شــماره شاســی 
ــه علــت خالــی  : ١۹٨١۶١۶١ وضعیــت ســواری مذکــور کــه ب
بــودن باطــری بــا موتــور خامــوش مــورد بازدید قــرار گرفــت، به 
ظاهــر ســالم و آمــاده به کار و وضعیت الســتیک چهــار چرخش 
هــم مناســب بــود و از نظــر موتور و گیربکس ســالم بنظر رســید 
ولــی رنــگ کاپــوت آفتــاب ســوختگی پیدا کــرده و جفــت چراغ 
جلویــش کــدر شــده و مختصر آثــار ضربه خوردگــی روی گلگیر 
عقب ســمت راســت و همچنیــن آثار خــط و خــش روی پهلوی 
ســمت چــپ آن مشــهود بــود و برابــر اســتعالم صــورت گرفتــه، 
بیمــه نامه شــخص ثالث بیمــه معلــم آن تــا تاریــخ ۹/١۴٠٠/١٠ 
ــغ  ــه مبل ــق نظــر کارشــناس ب ــی باشــد و طب ــار م دارای اعتب
۷٠٠/٠٠٠/٠٠٠  )هفتصــد میلیــون (ریال بــرآورد قیمت گردیده 
اســت . از طریــق مزایــده در تاریــخ  ١۴٠٠/۹/٢  )ســه شــنبه ( 
ســاعت ١٢ ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا 
افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند می 
تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه 
خــودرو بــه پارکینــگ مراجعــه نمایند و جهــت ارائه پیشــنهاد تا 
قبــل از مورخــه یاد شــده قیمت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام 
فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلــغ کارشناســی را یک 
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 ضبط 
خواهــد شــد به درخواســت هــای کــه در روز مزایــده ارائه شــوند 

ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
مدیر احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر - بنی اسد

                                                          / ۳۹ م الف

صورت هزینه / درآمد شهرداری بردسیر در شش ماهه اول 
سال ۱۴۰۰ مطابق ماده ۷۱ قانون شهرداریها



www.sepehrbrd. i r

7 هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان       سال سیزدهم         شماره 503          دوشنبه  دهم  آبان  ماه 1400

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
بــا اشــاره بــه حملــه ســایبری بــه 
ســامانه هوشــمند ســوخت گفــت: 
حفاظــت از زیرســاخت های حیاتی 
ســایبری وظیفــه وزارت ارتباطــات 

. نیست
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه 
ــی  ــات، عیس ــل از وزارت ارتباط نق
زارع پــور، وزیــر ارتباطــات و فناوری 
ــران  ــا مدی ــدار ب ــات در دی اطالع
شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات 
ــاره  ــا اش ــت)FCP( ب ــی ثاب ارتباط
بــه حملــه ســایبری روز ســه 
شــنبه بــه ســامانه هوشــمند 
ســوخت گفــت: در تقســیم کاری 
ــه  ــگیری و مقابل ــرای پیش ــه ب ک
ــی  ــا حــوادث ســایبری پیش بین ب
شــده، حفاظــت از زیرســاخت های 
حیاتــی بر عهــده پدافنــد غیرعامل 
و مرکــز راهبــردی فتــا اســت، 
ــن  ــن وزارت ارتباطــات در ای بنابرای
ــه  ــدارد و ب ــئولیتی ن ــه مس زمین
همیــن دلیــل تــا امــروز در این بــاره 

موضع گیــری نداشــتیم.
ضــرورت  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
موضع گیــری واحــد در این بــاره 
ــتت در  ــی تش ــرد: گاه ــار ک اظه
ــث  ــی باع ــانی و فرمانده اطالع رس
بــه  می شــود  حاشــیه  ایجــاد 
همیــن دلیــل ترجیــح دادیــم 
بــرای حفــظ آرامــش جامعــه اعالم 

موضعی نداشــته باشــیم، چــون در 
اصــل مســئولیتی هــم نداشــتیم 
ــدا  ــان ابت ــال از هم ــا درعین ح ام
ــرای  ــت ب ــر نف ــا وزی ــاس ب در تم
ــی  ــالم آمادگ ــی اع ــه کمک هرگون

ــم. کردی
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
ــر اینکــه امــروز دنیــا،  ــا تأکیــد ب ب
ــت،  ــایبری اس ــل س ــای تقاب دنی
گفــت: بــر اســاس گــزارش مرکــز 
پایــش امنیــت ســایبری وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، 
روزانــه بــا چندیــن حمله ســایبری 
از حمــالت ســاده گرفتــه تــا 
حمــالت پیچیــده مواجه هســتیم؛ 
ــت  ــروری اس ــاس ض ــن اس ــر ای ب
بیش ازپیــش آمادگــی خودمــان را 
بــرای مقابلــه بــا حمالت ســایبری 

ــم. ــش دهی افزای
زارع پــور در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
وضعیــت ارتباطــات دیتــای ثابــت 
ــت،  ــده نیس ــور راضی کنن در کش
ــیاری از  ــالف بس ــا برخ ــت: م گف
کشــورهای جهان، مســیر متفاوتی 
را در زمینه توســعه ارتباطات پیش 
گرفته ایــم و بــه همین دلیــل امروز 
شــاهد توســعه نامتــوازن ارتباطات 
ثابــت و ســیار هســتیم و برخــالف 
ارتباطــات ســیار، ارتباطــات ثابــت 
ــدا  ــعه پی ــد توس ــه بای آن چنان ک

نکــرده اســت.

وی افــزود: در اغلــب کشــورها، 
کاربــران اینترنــت بــرای مدیریــت 
ترافیــک مصرفــی خــود در منــزل 
از فنــاوری تلفــن همــراه اســتفاده 
ــی  ــر حال ــن در ه ــد. ای نمی کنن
اســت کــه کاربــران ایرانــی در 
ــل  ــاوری موبای ــم از فن ــزل ه من

اســتفاده می کننــد.
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
خاطرنشــان کــرد: باید ایــن موازنه 
را تغییــر دهیــم و بر اســاس برنامه 
تقدیمی به نماینــدگان مجلس در 
هنگام اخــذ رای اعتمــاد، مأموریت 
خودمــان را در تغییــر ایــن موازنــه 
شــرکت های  همراهــی  بــا 
ارائه دهنــده خدمــات ارتباطــی 

ثابــت، محقــق کنیــم.
زارع پــور بــا تأکید بر اینکه توســعه 
ارتباطات پرســرعت ثابت در دولت 
ســیزدهم بحثــی راهبردی اســت، 
گفــت: عــزم دولــت ســیزدهم بــر 
توســعه ارتباطــات ثابــت اســت و 
موانــع پیــش رو نمی توانــد مــا را از 
رســیدن بــه ایــن هــدف بــاز دارد.

ــان اینکــه شــرکت های  ــا بی وی ب
خدمــات ارتباطــی ثابت در مســیر 
ــش  ــت نق ــات ثاب ــعه ارتباط توس
کلیــدی دارنــد، گفــت: مــا در 
ــم  ــی داری ــات آمادگ وزارت ارتباط
تمــام ظرفیت هــای کشــور را پــای 
ــت  ــات ثاب ــا ارتباط ــم ت کار بیاوری

طوطي و بقال
یــک فروشــنده در دکان خــود, یــک طوطــي ســبز و 
زیبــا داشــت. طوطــي, مثــل آدم هــا حــرف مــي زد و 
زبــان انســان ها را بلــد بــود. نگهبــان فروشــگاه بــود و با 
ــد. و  مشــتري ها شــوخي مي کــرد و آنهــا را مي خندان

ــازار فروشــنده را گــرم مي کــرد. ب
یــک روز از یــک فروشــگاه بــه طــرف دیگر پریــد. بالش 
بــه شیشــة روغــن خــورد. شیشــه افتــاد و نشکســت و 
ــه  ــد ک ــد, دی ــنده آم ــي فروش ــا ریخــت. وقت روغن ه
روغن هــا ریختــه و دکان چــرب و کثیــف شــده اســت. 
فهمیــد کــه کار طوطــي اســت. چــوب برداشــت و بــر 
ســر طوطــي زد. ســر طوطــي زخمــي شــد و موهایش 

ریخــت و َکَچــل شــد. ســرش طــاس طــاس شــد.
طوطــي دیگــر ســخن نمي گفــت و شــیرین ســخني 
نمي کــرد. فروشــنده و مشــتري هایش ناراحــت بودنــد. 
مــرد فروشــنده از کار خــود پیشــمان بــود و مي گفــت 
ــا طوطــي را نمــي زدم او  کاش دســتم مي شکســت ت
دعــا مي کــرد تــا طوطــي دوباره ســخن بگویــد و بــازار 

او را گــرم کنــد.
روزي فروشــنده غمگیــن کنار دکان نشســته بــود. یک 
ــرش  ــت س ــان مي گذش ــاس از خیاب ــل ط ــرد کچ م

صــاف صــاف بــود مثــل پشــت کاســة مســي.
ناگهــان طوطــي گفــت: اي مــرد کچــل , چــرا شیشــة 

روغــن را شکســتي و کچــل شــدي؟
تــو بــا ایــن کار بــه انجمــن کچل هــا آمــدي و عضــو 
ــي.  ــا را مي ریخت ــد روغن ه ــدي؟ نبای ــا ش ــن م انجم
مــردم از مقایســة طوطــي خندیدنــد. او فکــر مي کــرد 

هــر کــه کچــل باشــد. روغــن ریختــه اســت.

تقال
ــش  ــه دان ــت ب ــعی داش ــی س ــت شناس ــم زیس معل
ــه  ــه ب ــرم چگون ــک ک ــه ی ــد ک ــش نشــان ده آموزان
پروانــه تبدیــل مــی شــود. او بــه بچــه هــا گفــت: »در 
چنــد ســاعت آینده شــما شــاهد ایــن خواهید بــود که 
پروانــه چطــور بــرای بیــرون آمــدن از پیلــه ی خودش 
تقــال مــی  کنــد؛ ولــی هیــچ کــس نبایــد کمکی بــه او 

برســاند« و بعــد کالس را تــرک کــرد.
دانــش آمــوزان صبــر کردنــد و در نهایــت ایــن اتفــاق 
افتــاد. پروانــه در کشــاکش بیــرون آمــدن از پیلــه ی 
خــود بــود کــه یکــی از بچــه هــا دلــش بــه حــال او 
ســوخت. او برخــالف گفتــه ی معلــم شــان تصمیــم 
گرفــت بــه پروانــه کمــک کنــد تــا زحمــت کمتــری 

بــرای بیــرون آمــدن از پیلــه متقبــل شــود.
دانــش آمــوز پیلــه را شــکافت تــا پروانــه بــه راحتــی 
بیــرون بیایــد و دیگــر مجبــور بــه تقــال نباشــد. ولی با 

ایــن کار پروانــه پــس از مــدت کوتاهــی مــرد.
وقتــی معلم بــه کالس برگشــت و از ماجرا مطلع شــد، 
بــرای بچــه هــا شــرح داد کــه دوستشــان بــا کمــک 
کــردن بــه پروانــه، در واقــع باعــث مرگ او شــده اســت. 
ایــن قانــون طبیعــت اســت کــه پروانــه بــرای بیــرون 
آمــدن از پیلــه بایــد تقــال کنــد و ایــن کار باعــث قــوت 

گرفتــن بــال هــای او مــی شــود.

دزد حرفه ای
غروب یک روز بارانی زنگ تلفن به صدا در آمد.

زن گوشــی را برداشــت. آن طــرف خــط پرســتار 
دختــرش بــا ناراحتــی خبــر تــب و لــرز شــدید دختــر 

ــه او داد. ــش را ب کوچک
زن تلفــن را قطــع کــرد و بــا عجله به ســمت پارکینگ 
ــن  ــک تری ــه نزدی ــد، ماشــین را روشــن کــرد و ب دوی
داروخانــه رفــت تــا داروهــای دختر کوچکــش را بگیرد.
وقتــی از داروخانــه بیــرون آمــد، متوجه شــد بــه خاطر 
ــه ای کــه داشــته کلیــد را داخــل ماشــین جــا  عجل

گذاشــته اســت.
ــاس  ــه تم ــا خان ــش ب ــن همراه ــا تلف زن پریشــان ب
گرفــت. پرســتار بــه او گفــت کــه حــال دختــرش هــر 
لحظــه بدتــر مــی شــود. او جریــان کلیــد اتومبیــل را 
بــرای پرســتار گفــت. پرســتار بــه او گفــت کــه ســعی 

کنــد بــا ســنجاق ســر در اتومبیــل را بــاز کنــد.
ــه  ــاز کــرد، نگاهــی ب زن ســریع ســنجاق ســرش را ب
در انداخــت و بــا ناراحتــی گفــت: ولــی مــن کــه بلــد 

نیســتم از ایــن اســتفاده کنــم.
هــوا داشــت تاریــک مــی شــد و بــاران شــدت گرفتــه 
بــود. زن بــا وجــود نــا امیــدی زانــو زد و گفــت: خدایــا 

ــم کن. کمک
در همیــن لحظــه مــردی ژولیده بــا لباس هــای کهنه 
بــه ســویش آمــد. زن یــک لحظــه با دیــدن قیافــه مرد 
ترســید و بــا خــودش گفــت: خــدای بــزرگ، مــن از تو 

کمــک خواســتم آن وقــت این مــرد ...
زبــان زن از تــرس بنــد آمــده بــود، مــرد بــه او نزدیــک 

شــد و گفــت: خانــم، مشــکلی پیــش آمده؟
زن جــواب داد: بلــه، دختــرم خیلــی مریــض اســت و 
مــن بایــد هرچــه ســریع تــر بــه خانــه برســم ولــی 
کلیــد را داخــل ماشــین جــا گذاشــته ام و نمــی توانــم 

ــاز کنــم. درش را ب
مــرد از او پرســید کــه آیــا ســنجاق ســر همــراه دارد؟ و 
زن فــورا ســنجاق ســرش را بــه او داد و مــرد در عــرض 

چنــد ثانیــه در اتومبیــل را بــاز کرد.
زن بــار دیگــر زانــو زد و بــا صــدای بلنــد گفــت: خدایــا 

متشکرم.
ســپس رو بــه مــرد کــرد و گفــت: آقــا متشــکرم، شــما 

مرد شــریفی هســتید.
مــرد ســرش را برگردانــد و گفــت: نــه خانــم، مــن مرد 
شــریفی نیســتم. من یــک دزد اتومبیل بــودم و همین 

امــروز از زنــدان آزاد شــده ام.
خــدا بــرای کمــک بــه زن یــک دزد فرســتاده بــود، آن 

هــم یــک دزد حرفــه ای.
زن آدرس شــرکتش را بــه مــرد داد و از او خواســت کــه 

فــردای آن روز حتمــا بــه دیدنــش برود.
فــردای آن روز وقتــی مــرد ژولیــده وارد دفتــر رئیــس 
شــرکت شــد، فکــرش را هــم نمــی کــرد کــه روزی 
ــزرگ  ــه عنــوان راننــده مخصــوص در آن شــرکت ب ب

اســتخدام شــود.

داستانهای آموزنده حفاظت از زیرساخت های حیاتی سایبری وظیفه وزارت ارتباطات نیست

به ســرعت روی ریــل توســعه قــرار 
ــه  ــد در دو س ــاق بای ــن اتف ــرد و ای گی

ــم بخــورد. ــده رق ســال آین
وزیــر ارتباطــات در ادامــه تصریــح کرد: 
ــی  ــه زودی کارگروه ــتا ب ــن راس در ای
تشــکیل و نماینــده ویــژه ای منصــوب 
توســعه  و مســئول  خواهــد شــد 
ارتباطــات ثابــت در کشــور خواهــد بود.
زارع پــور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات در پایــان گفــت: بــرای تحقق 
پــروژه بــزرگ ملــی توســعه ارتباطــات 
ثابــت در کشــور کار بزرگــی را در 
پیــش داریــم و امیــدوارم در کنــار هــم 
بتوانیــم تــا چهــار ســال آینــده حداقل 
۲۰ میلیــون پــورت پرســرعت ثابــت را 

ــی کنیم. عملیات
پیــش از ســخنان وزیــر ارتباطــات، 
ارائه دهنــده  شــرکت های  مدیــران 
خدمات ارتباطــی ثابــت)FCP( به بیان 
نظــرات، پیشــنهادات و چالش هــای 
پیــش روی خــود در توســعه ارتباطــات 

ثابــت پرداختنــد.

داروی ســاخته شــده ایرانــی توســط یــک شــرکت دانــش بنیــان 
تحــت عنــوان »آناکینــرا« در پروتــکل درمانــی کرونــای کودکان 

ــرار گرفت. ق
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، امیرحســین کاراگاه مدیــر شــرکت 
ــی از داروی  ــم رونمای ــی در مراس ــوزه داروی ــان در ح ــش بنی دان
آناکینــرا گفــت: ایــن دارو اولیــن داروی بیوتــم اســت کــه کلیــه 
مراحــل تحقیــق، توســعه و تاییــد و تولیــد آن در کشــور انجــام 

شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ارزش کیفیــت دارو گفــت: بــرای ایــن امر چهار 
شــاهد داشــتیم؛ آزمون هــای کنتــرل کیفــی مقایســه ای بــا برند 
اصلــی را در ایــن پروســه انجــام دادیــم کــه بــرای ایــن منظــور 
بــا مؤسســات خارجــی در ایــن زمینــه ارتبــاط داشــتیم و بعــد از 
ســه مــاه مطالعــه و تحقیق به شــبیه ســازی محصول رســیدیم.

ــد  ــا برن ــی در مقایســه ب ــرل کیف ــون کنت ــه داد: آزم کاراگاه ادام
اصلــی در آزمایشــگاه مرجــع ســازمان غــذا و دارو انجــام شــد که 

نتایــج نشــان داد مغایرتــی بــا نمونــه خارجــی نــدارد.
ــه  ــا اشــاره ب ــی ب ــان در حــوزه داروی ــش بنی ــر شــرکت دان مدی
شــاخص دوم مطالعــه ایــن دارو گفــت: در بخش پیــش مطالعات 
بالینــی کــه طــی دوســال انجــام شــد، طــی این مــدت از ســوی 
وزارت بهداشــت پروتــکل جدیــد انجــام ایــن مطالعــات ابــاغ 
شــد؛ از ایــن رو ایــن دارو بــر اســاس پروتــکل جدیــد وزارتخانــه 

انجــام و مــورد تاییــد قــرار گرفــت.
کاراگاه بــا بیــان اینکــه بیــش از ۶۰ هــزار ســرنگ ایــن دارو تولید 
شــده گفــت: ایــن دارو تولیــد نمی شــود مگــر اینکــه کیفیــت آن 

بــه اثبات رســیده باشــد.
وی بــا بیــان اینکه بیش از ۶ تســت حیوانــی در مطالعــات داروی 
آناکینــرا انجــام شــده اســت، افــزود: مطالعــات پیش بالینــی روی 

۱۳ هــزار دوز بــه ۷۲ کــودک زیــر ۱۶ ســال انجــام گرفــت.
بــه گفتــه کاراگاه، در مطالعــات ایــن داروی تزریقــی، اثربخشــی و 

ایمنــی نیــز بــه اثبات رســید.
وی بــا تاکیــد بر اینکه مطالعــات ایــن دارو را در بیمــاران کرونایی 
بســتری در بخــش ICU بیمارســتان امام حســین انجــام دادیم، 
گفــت: در ایــن مطالعــه گــروه دریافــت کننــده داروی آناکینــرا و 
گــروه دیگــری کــه دریافــت نکردند مــورد مقایســه قــرار گرفت؛ 

ایــن افــراد بــا اکســیژن خــون پاییــن و شــرایط حــاد بودند.
ــات نشــان داد ۶۵  ــزود: مطالع ــان اف ــش بنی ــر شــرکت دان مدی
درصــد مــدت زمــان بســتری افــراد دریافــت کننــده ایــن دارو 
کاهــش و اکســیژن خــون آنهــا )بعــد از ۴۸ ســاعت( افزایش پیدا 
کــرد، ایــن در حالــی بــود کــه پنجــاه درصــد بیمارانــی کــه ایــن 

دارو را دریافــت نکردنــد جــان خــود را از دســت دادنــد.
وی گفــت: در گروهــی کــه ایــن داروی تزریقــی تولیــد شــده را 

دریافــت کردنــد فوتــی نداشــتیم.
ــرد:  ــد ک ــی تاکی ــوزه داروی ــان در ح ــش بنی ــرکت دان ــر ش مدی
خروجــی ایــن مطالعــه روی داروی آناکینــرا منجــر شــد، کمیتــه 
ــوری  ــکل کش ــی را در پروت ــن داروی ایران ــا چنی ــی کرون علم

ــد. ــد وارد کن ــه کووی ــا ب ــوزادان مبت ــودکان و ن ک
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه آناکینــرا ســه مــاه بــا تأخیــر رونمایــی 
ــد رســیده و در داروخانه هــا موجــود  ــه تولی ــون ب می شــود و اکن
اســت، گفــت: برنامه هــای صادراتــی بــرای ایــن دارو در پیــش 

گرفتــه شــده و برخــی کشــورها خواســتار دریافــت هســتند.
ــه  ــا اشــاره ب ــی ب ــان در حــوزه داروی ــش بنی ــر شــرکت دان مدی
ــود  ــازار خ ــی را وارد ب ــته اند داروی ایران ــه توانس ــورهایی ک کش
کننــد گفــت: تاکنــون آناکینــرا بــه اوکرایــن، ترکیــه و فیلیپیــن 

صــادر شــده اســت.
کاراگاه بــا بیــان اینکــه بنــا داریــم بــا صــادرات بــه فیلیپیــن، این 
دارو را بــه کشــورهای آســه آن، صــادر کنیم، ادامــه داد: همچنین 
ترکیــه درخواســت کــرده بــازار دارویی خــود را از آناکینــرای ایرانی 

ــن کند. تامی
مدیــر شــرکت دانــش بنیــان بــا بیــان اینکــه ایــن دارو طی ســه 
ســال تحقیــق و توســعه بــه تازگــی وارد بازار شــده اســت، گفت: 
بــا شــرکتهای بیمــه ای بــرای تحــت پوشــش قــرار گرفتــن این 
دارو صحبت هایــی داشــته ایم کــه نیروهــای مســلح قبــول کرده 

است.
کاراگاه بــا تاکیــد بــر اینکــه خواســتار ایــن هســتیم کــه بیمــه 
تامیــن اجتماعــی آناکینــرا را تحــت پوشــش خــود قــرار دهــد 
افــزود: قیمــت ایــن دارو ۶۰ درصــد نمونــه خارجــی اســت کــه 
ــا تحــت پوشــش قــرار گرفتــن توســط شــرکتهای بیمــه ای  ب
ــواده  ــط خان ــان توس ــه درم ــدن هزین ــل ش ــد از متحم می توان

جلوگیــری کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه ایــن دارو بــرای درمان بیمــاری خودایمنی 
ــای  ــز بیماری ه ــان و نی ــتمیک جوان ــد سیس ــت روماتوئی آرتری
عفونــی اســتفاده می شــود، اظهارداشــت: طــول درمــان آرتریــت 
روماتوئیــد سیســتمیک جوانــان بــا ایــن دارو ۲۴ هفتــه اســت که 

بــا نظــر پزشــک متخصــص قابــل تمدید اســت.
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان بــا اشــاره بــه اینکــه داروی 
آناکینــرا گواهــی GMP را بــرای آغــاز فراینــد تولیــد اخــذ کــرده 
اســت، تصریــح کــرد: مطالعــه بالینی ایــن محصول کــه از منظر 
تعــداد ســرنگ تزریقــی باالتریــن میــزان تزریــق در مطالعــات 
بالینــی کشــور را داراســت، بــا موفقیت به پایــان رســیده و از مرداد 

مــاه ســال جــاری نیــز وارد بــازار ایــران شــده اســت.
کاراگاه افــزود: هم اکنــون ایــن دارو در پروتــکل کشــوری درمــان 

کــودکان و نــوزادان مبتــا بــه کرونــا قــرار گرفته اســت.
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان بــا اشــاره به حمایــت صندوق 
نــوآوری و شــکوفایی در راه انــدازی خــط تولیــد دارو اظهــار کــرد: 
شــرکت مــا جهــت خریــد تعــدادی از تجهیــزات اصلــی مــورد 
نیــاز خــط تولیــد ایــن محصــول از تســهیات صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی اســتفاده و بازپرداخــت آن را نیــز آغــاز کــرده اســت.
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مجموع واکسیناسیون کرونا در استان کرمان از مرز ۳ میلیون دوز گذشت
بــا تزریق بیــش از یک میلیــون و ۸۰۰ هزار دوز واکســن 
کرونــا در نوبــت اول و یــک میلیــون و ۱۲۰ هــزار دوز در 
ــتان  ــا در اس ــیون کرون ــوع واکسیناس ــت دوم، مجم نوب

کرمــان از ســه میلیــون دوز گذشــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان ، در 
روزهایــی کــه کرونــا زیــر ســایه عــادی انــگاری مــردم و 
مســئوالن در کمیــن اســت تــا بــار دیگــر جــوالن داده و 
خانواده هــای بیشــتری به ســوگ عزیزانشــان بنشــاند به 
نظــر می رســد کــه در جاهایــی جدیــت مقابلــه بــا کرونا 

ــم. ــوش کرده ای را فرام
بیــش از ۲۰ مــاه از شــیوع کرونــا در کشــورمان می گذرد 
و در ایــن مــدت 4۱ هــزار و 444 بیمــار قطعــی کرونــا در 
بیمارســتان های اســتان کرمــان بســتری شــدند و ایــن 
ــه کام  ــی را ب ــزار و ۸۸7 کرمان ــوس 4 ه ــروس منح وی
کشــاند و بــا ایــن وجــود مســئوالن از عــادی انگاری هــا، 
ــش  ــتی و کاه ــای بهداش ــت پروتکل ه ــش رعای کاه

ســرعت واکسیناســیون گالیــه دارنــد.
نخســتین هفتــه آبان مــاه بــه روزهــای پایانی رســیده با 
تزریــق بیــش از یــک میلیــون و ۸۰۰ هــزار دوز کرونــا در 

نوبــت اول و یــک و میلیــون و ۱۲۰ هــزار دوز در نوبــت 
دوم، مجمــوع واکسیناســیون کرونا در اســتان کرمان از 

ســه میلیون دوز گذشــت.
محمدصــادق بصیــری بــا بیــان اینکــه بعــد از ۲۰ مــاه 
تجربــه بایــد آمادگــی الزم بــرای پیــک ششــم کرونــا را 
داشــته باشــیم و بتوانیــم بــا واکنــش ســریع، غافلگیــر 
نشــویم اظهار داشــت: متاســفانه مــردم و مســئوالن به 
نوعــی از عــادی انــگاری رســیده اند و این مســئله باعث 
می شــود گاهــی جدیــت مقابلــه بــا کرونــا را فرامــوش 

. کنیم
وی بــا بیــان اینکــه دو شهرســتان مهریــز و اردکان در 
ــت:  ــد گف ــرار دارن ــز ق ــت قرم ــزد در وضعی ــتان ی اس
ارتباطــی مــردم اســتان یــزد با شــهربابک باعــث تغییر 

وضعیــت شــهربابک بــه رنــگ قرمــز شــد.
ــتانداری  ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس مع
کرمــان بــا اشــاره بــه تغییــر وضعیــت شهرســتان های 
انــار، شــهربابک و ســیرجان کــه از وضعیــت آبــی و زرد 
بــه نارنجــی و قرمــز بیــان کــرد: مــراودات اجتماعــی و 
موقعیــت جغرافیایــی ایــن شهرســتان ها با اســتان های 

دیگــر کــه در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد باعــث تغییــر رنــگ 
ــن شهرســتان ها شــده اســت. ای

وی بــا بیــان اینکــه پیــک ششــم کرونــا ماننــد پیــک پنجــم 
نیســت و در هــر جــای کشــور نشــانه هایی بــروز کــرده اســت 
گفــت: داشــتن آمادگــی برای همــه ما شــرط اول موفقیــت در 

مبــارزه بــا هــر نــوع تهاجمــی اســت.

برای کودکان؛
داروی ایرانی»آناکینرا« در 

پروتکل درمانی کرونا قرار گرفت

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

دولت برای حمایت از سیاست های 
جمعیت اهتمام جدی دارد

معــاون اول رئیــس جمهــوری از اهتمــام 
جــدی دولــت بــرای حمایــت از سیاســت های 
جمعیــت و افزایش نــرخ فرزند آوری در کشــور 
خبــر داد و گفــت: دولــت در خــط مقــدم 
ــج  ــت و تروی ــا و سیاســت های جمعی برنامه ه
فرزنــدآوری قــرار دارد و در ایــن مســیر از اجرای 
ــه طــور  ــت ب ــی جمعی ــای ســتاد مل برنامه ه

جــدی پشــتیبانی خواهــد کــرد.
ــانی  ــالع رس ــگاه اط ــا از پای ــزارش ایرن ــه گ ب
معــاون اول رییــس جمهــوری، محمــد مخبــر 
ــت و  ــوزه جمعی ــاالن ح ــا فع ــه ای ب در جلس
خانــواده بــا اشــاره بــه اینکــه خواســته غــرب 
و نظــام ســلطه کاهــش جمعیــت و کاهــش 
نــرخ فرزنــد آوری در جمهــوری اســالمی ایران 
اســت، گفــت: نظــام ســلطه طــی ســال های 
پــس از انقــالب اســالمی در ابعــاد مختلــف از 
جملــه اقتصــادی، فرهنگــی و نظامــی، ملــت 
ایــران را تحــت فشــار و تحریــم قــرار داده کــه 
بــه فضــل الهــی نتوانســته بــه اهــداف خــود 
ــا متاســفانه در بخــش  ــد ام ــدا کن دســت پی
جمعیــت، تبلیغــات و اقدامــات غرب تــا حدی 
موفــق بــوده و امــروز ایــران بــا کاهش جمعیت 

مواجــه اســت.
معــاون اول رییــس جمهــوری بــه آمــار بــاالی 
ســقط جنیــن در کشــور اشــاره و تصریــح کرد: 
ســقط جنیــن بــدون تجویــز پزشــک و دالیل 
ــت  ــی و در حقیق ــی غیرقانون ــکی اقدام پزش
نوعــی قتــل اســت کــه دســتگاه های مســئول 
بایــد بیــش از گذشــته بر ایــن موضــوع تمرکز 
کــرده و از ایــن اقــدام غیرقانونــی و غیرشــرعی 

ممانعــت بعمــل آورند.

وی همچنیــن بــا تاکید بــر اینکه 
بایــد ســازوکار و برنامــه مناســبی 
بــرای حمایــت از درمــان نابــاروری 
ــزود:  ــود، اف ــن ش ــور تدوی در کش
درمان ناباروری و تســهیل شــرایط 
هســتند  موضوعاتــی  از  ازدواج 
کــه بایــد بــه مطالبــه عمومــی در 
جامعــه تبدیل شــود و ســتاد ملی 
جمعیت نیــز بایــد موضوعاتــی از 
ایــن دســت را بــه طــور جــدی و 
مطالبــه گرانــه از دســتگاه های 

ذیربــط پیگیــری کنــد.
مخبــر افــزود: خوشــبختانه امــروز 
هماهنگــی میــان قــوای ســه گانه 
در باالتریــن ســطح خود قــرار دارد 
و ایــن فرصتــی اســتثنایی اســت 
ــای  ــرای طرح ه ــات اج ــا الزام ت
مرتبــط با جمعیــت و فرزنــدآوری 
در بودجه هــای ســاالنه لحــاظ 
ــای  ــف و ماموریت ه شــود و وظای
ــه  ــاس برنام ــتگاه براس ــر دس ه

ــد. ــخص باش ــدی مش زمان بن

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان کرمان:

نزدیک به ۸۵ درصد از دانش آموزان در 
سطح استان ُدز اول واکسن را زده اند

بــه گــزارش شــبکه اطــالع رســانی راه دانــا؛ ماشــااهلل میــرزا حســینی در 
ــد از  ــه ۸۵ درص ــک ب ــه نزدی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان؛ ب ــا راه آرم ــو ب گفتگ
دانــش آمــوزان در ســطح اســتان ُدز اول واکســن را زده انــد، گفــت: برخــی 
از دانــش آمــوزان کــه یــک مــاه از نوبــت ُدز اول آنهــا مــی گــذرد، ُدز دوم 

واکســن را نیــز دریافــت کــرده انــد.
ــا  ــان ب ــرورش اســتان کرم ــی و ســالمت آمــوزش و پ معــاون تربیــت بدن
بیــان اینکــه در شهرســتان هــای جنوبــی، بردســیر و ارزوئیــه نزدیــک بــه 
ــا دو روز  ــد، تصریــح کــرد: ت صــد در صــد دانــش آمــوزان واکســن زده ان
گذشــته ۲۱7 هــزار نفــر از دانــش آمــوزان در ســطح اســتان واکســن زده 

انــد.
وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه دانــش آمــوزان بــرای زدن واکســن بــه پایــگاه 
هــای تجمیعــی مراجعــه کننــد، اظهــار کــرد: تعــداد معلمــان و فرهنگیــان 
کــه بایــد واکســن مــی زدننــد بــر اســاس جامعــه آمــاری بــرای مــدارس 

دولتــی و غیــر دولتــی ۵۳ هــزار نفــر در ســطح اســتان بــوده اســت.
میــرزا حســینی بیــان کــرد: ایــن مســئله در اختیــار مــا نبــود چــرا کــه 
برخــی از فرهنگیــان بــا توجــه بــه گــروه ســنی واکســن خــود را دریافــت 
کــرده بودنــد، برخــی دیگــر بــه دلیــل بیمــاری زمینــه ای واکســن نــزده 
ــد و  ــه بودن ــا گرفت ــاری کرون ــیون بیم ــان واکسیناس ــی در زم ــد و برخ ان
واکســن نزدنــد؛ امــا نزدیــک بــه ۹۵ درصــد فرهنگیــان  واکســن دریافــت 
ــد و پیــش بینــی شــده اســت کــه طــی هفتــه هــای پیــش رو  کــرده ان

همــه معلمــان واکســن خــود را بزننــد.
معــاون تربیــت بدنــی و ســالمت آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان خاطــر 
ــژه  ــه وی ــه مــدارس ب نشــان کــرد: کاروان وســائل بهداشــتی و ورزشــی ب
ــم  ــج و نی ــدود پن ــغ آن ح ــه مبل ــود ک ــی ش ــال م ــروم ارس ــق مح مناط
ــواع وســایل ورزشــی و بهداشــتی شــامل ماســک،  ــارد اســت کــه ان میلی
ــد  ــول ض ــت، محل ــده دس ــی کنن ــول ضدعفون ــویی، محل ــع دستش مای
ــرای  ــده و ســمپاش ب ــی کنن ــتگاه ضدعفون ــده ســطوح، دس ــی کنن عفون

ــد شــد. ــه ارســال خواه ــداری شــده ک ــن مناطــق خری ــدارس ای م
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ــد: ۱۳۴۵ روســتای  ــام پــدر: کــرم ، متول ــه مــراد عظیمــی باغبزم،ن شــهید ال
ــخ شــهادت:  ــی ومجرد،تاری ــع بردســیر،تحصیالت: دوم راهنمائ ــزم از تواب باغب

ــزار شــهدای بردســیر ــزار شــهید: گل ــال ،م 67/۱/۴  ،محــل شــهادت: ُخرم
زندگینامه:

شــهید اله مــراد عظیمی در منطقه کوهســتانی باغبــزم در خانواده ای کشــاورز 
و مذهبــی بــه دنیــا آمد. در ســن ۱۱ ســالگی مــادر خــود را از دســت دادند.

تحصیــالت ابتدائــی را در همــان روســتا تمــام کــرد و بــرای ادامــه تحصیــل به 
بردســیر )منــزل یکــی از آشــنایان (آمده و مشــغول درس و مدرســه می شــود؛ 
امــا ســال دوم راهنمائــی بعلــت گرفتــاری و مشــکالت پیــش رو، مجبــور بــه 
تــرک تحصیــل شــده و بــا اینکــه هنــوز ســن و ســال کمــی داشــت، اقــدام بــه 

کارگــری نمــود ...
ســال هــا گذشــت و موعــد خدمــت ســربازی رســید. الــه مــراد هــم کــه زمــان 
ســربازیش همــراه شــده بــود با جنــگ تحمیلــی، عازم جبهــه نبــرد حق علیه 
باطــل شــد. ۲۲ مــاه خدمــت بــدون حتــی یــک روز غیبت، ســندی گویــا برای 

دالوری هــا و ســخت کوشــی هــای ایــن شــهید عزیــز در جبهــه بوده اســت.
ــالی ۵،  ــون کرب ــی چ ــای مختلف ــات ه ــرکت در عملی ــس از ش ــرانجام پ س
والفجــر۱۰ و ... در منطقــه خرمــال کردســتان بــه مدال زیبای شــهادت دســت 

... میابند 
دائــم الوضــو :دیــدم داره زیــر شــیر وضــو مــی گیــره. گفتــم: الــه مــراد االن 
کــه وقــت نمــاز نیســت. گفــت: اگه همیشــه وضــو داشــته باشــیم، موقــع نماز 

هــر جــا باشــیم مــی تونیــم نمازمونــو اول وقت بخونیــم ...
مســجد جامع:هروقــت میومــد بردســیر، موقــع نمــاز مــی رفــت مســجد 

جامــع، نمازشــو اول وقــت و بــه جماعــت مــی خونــد.
                                             راوی: خانم طاهره خسروی)همسر برادر شهید(

همدردی:بــا هــم ســوار دوچرخــه بودیــم و مــن تــرک دوچرخــه نشســته 
بــودم. تعادلــم رو از دســت دادم و افتــادم زمیــن. 

الــه مــراد هــم فــورا بــرای اینکــه مــن کــم نیــارم و خجالــت نکشــم خودشــو 
انداخــت زمیــن و شــروع کــرد بــه دلــداری دادن مــن ...

                           راوی آقای غالمعباس خدامی )همسایه و همبازی شهید(
ــه مــراد تــو قســمت  ــت:تو اون هــوای گــرم اهــواز ال ــردن پس ــا نک ره
پدافنــد هوایــی، ســر پســت بــود. ســاعت ۲ بعــداز ظهر بایــد پســت رو تحویل 
مــی داد. دونفــر بعــدی کــه بایــد پســت رو تحویــل مــی گرفتن ســر اینکه کی 

تــو ســایه و کــی تــو آفتــاب رو صندلــی بشــینه، دعــوا مــی کــردن. 
صــدای دعــوا رو کــه شــنیدم اومــدم بیــرون. دیدم الــه مراد ســر پســِت و کاری 

بــه اونــا نداره!گفتــم: الــه مــراد چرا بینشــون میونجــی گری نمــی کنی؟
گفــت: مــن ســر پســتم، اگــه االن هواپیمــای دشــمن بیــا، کــی بایــد شــلیک 

کنــه؟!  تــا پســت رو کســی تحویــل نگیــره، اینجــا رو رهــا نمــی کنــم ...
                                                   راوی: آقای علی اکبر ایمانی، همرزم شهید

کردســتان، ســکوی پرواز:ما رو به کردســتان اعــزام کردنــد. منطقه برفی 
و ســرد ... پوتیــن هــارو از مــا گرفتــن و بجــای اون چکمــه دادن تا بهتــر تو برف 
بتونیــم راه بریــم.  هــر چــی برفــای روی زمیــن رو پــاک میکردیــم تــا بتونیــم 
چادرمــون رو نصــب کنیــم، فایــده نداشــت. ناچــار اول چــادر زدیم  بعد زیرشــو 

تمیــز کردیــم ...الــه مــراد همــراه بقیــه نیروهــا، قبــل از مــا تو منطقــه بودند.
قــرار شــد نیروهــای قبلــی بــرن بــرای اســتراحت. اله مــراد هــم جز ایــن نیروها 
بــود. مــن هــر چــی بــه مســئول گــروه اصــرار کــردم بــذار الــه مــراد پیــش من 
باشــه، بعــد مــا بــا هــم بریــم مرخصــی، قبــول نکــرد. مــی گفــت: ایــن نیروها 

چنــد وقتــه تــو منطقــه انــد ، خســته انــد ، باید بــرن عقب بــرای اســتراحت.
وقتــی بچــه هــا مــی رســند بــه ســنگر اســتراحت، یکــی از فرماندهــان زرندی 
ــده و کارآمــد مــی گشــته، از راه مــی رســه و پــس از  کــه دنبــال نیــروی زب
انتخــاب الــه مــراد، ازش مــی پرســه بــا مــن میایی؟الــه مــراد هــم بــا وجــود 

خســتگی ایــن چنــد روز، بــاز قبــول میکنــه و راه مــی افتــه...
حــدود دو روز بعــد در حالــی کــه الــه مــراد داشــته از تانــک بــاال میرفتــه تــا 
وسایلشــو بــرداره، تانــک مــورد اصابت شــلیک گلوله دشــمن قــرار می گیــره ...  
مــوج انفجــارش بــه حــدی بــود کــه همــون جــا الــه مــراد رو راهی بهشــت می 
کنــه ....                                     راوی: آقــای علــی اکبــر ایمانــی، همــرزم شــهید

شهید  معظم  اله مراد عظیمی    

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

لزوم تحلیل جامعه شناختی و روانشناختی از 
نقش عنصر دین در دفاع مقدس

    اشعارجوان شجاع وطنم شهید حسین فهمیده
جنگ بودوخون بودوآرزو
آرزوعشق شهادت درگلو

یکطرف تیروگلوله بی امان
یکطرف یک جمله صاحب زمان

یکطرف عشق شهادت داشتند
وین سبب جان راگروبگزاشتند
آن یکی قرآن تالوت می منود

زیرتیرخصم اندرسجده بود
دیگری مست می ناب خدا
پای کوبان میکندجان رافدا
نورحق برقلبشان تابیده بود
مظهرحق قلبشان رابرده بود

رسوقامت نوجوانی خنده رو
پاک سیرت صورتی داردنکو
تکه ی سبزی به پیشانی زده
چهره اش رارنگ نورانی زده

جمله الله واکرببررسش
نام مهدی}عج{میدهدبال وپرش

درمیان دستها نارنجکی
درمقابل تانک همچون برجکی

چشم راآرام باال میربد
گوئیارستاثریامی برد

تانک میآیدجوان هم میرود
تانک میخواند جوان هم میدود
چرخش آهن میان آهن است
روبروامایکی روئین تن است

گفت آهن این چه بازی بامن است
دردل من اندراین ساعت غم است
ازچه روخودرابه من کردی عجین

آخرکارخودت راخودببین
رشم دارم ازتودر این ولوال
کاش سوزم تا نبینم ماجرا

چشم برآهن دل اندرکف خطاست
گفت نه این رسم عاشق پیسشه هاست

گفت می سوزی تو هم آرام باش
بامن اندراین سفرهمگام باش
انفجاری سخت ناگه شدپدید

آتش آمدآهن ازاهن درید
بنگراینجانوجوانی این چنین

میکند جان رافدائی این چنین
خودفدای خاک ایران میکند
هم نوائی باشهیدان میکند

این نه یک افسانه ازشاهنامه است
بلکه این خودیک حقیقت نامه است

قصه ی افسانه ی طاووس نیست
قصه سهراب وکی کاوس نیست

عشق لیلی عشق مجنون بی بهاست
عشق رااینجانگرعشق خداست

                      اشعار : از عبدالرسول بالغی پور)اعال(          

رهبر انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای استان زنجان تأکید کردند؛

رهبــر معظم انقالب اســالمی تأکید کردنــد: جریان 
بزرگداشــت شــهیدان باید بــا ابتکار هایــی همچون 
تحلیل جامعه شــناختی و روان شناختی از خاطرات 
آن دوران و نقــش عنصــر پرقــدرت »دیــن« ادامــه 

ــدا کند. پی
لــزوم تحلیــل جامعه شــناختی از نقش »دیــن« در 
دفــاع مقــدس/ شــهر بایــد بــه نــام شــهیدان مزیّن 
باشــدبه گــزارش گــروه اخبــار داخلــی دفاع پــرس، 
بیانــات رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در دیــدار 
دســت اندرکاران کنگــره ســه هــزار و ۵۳۵ شــهید 
ــر ۱۴۰۰  ــخ ۲۴ مه ــه در تاری ــان ک ــتان زنج اس
برگــزار شــده بــود، در محــل برگــزاری این همایش 

ــر شد. منتش
امــام خامنــه ای در ایــن دیدار با اشــاره بــه افتخارات 
پرشــمار زنجــان در عرصه هــای علمــی، عملــی و 
میدان هــای اجتماعــی، و نــام آوری شــخصیت های 
برجســته و ممتاز از جمله شــهید نامدارِ هســته ای، 
شــهید شــهریاری گفتنــد: شــهیدان در رأس 

افتخــارات زنجان هســتند.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، شــهیدان را 
ــد:  ــد و افزودن ــد متعــال خواندن برگزیــدگاِن خداون
شــهادت قلــه ای اســت کــه دســتیابی بــه آن بدون 
ــدت  ــت، مجاه ــدق و معنوی ــار، ص ــالص و ایث اخ
ــردم، و  ــرای م ــه خــدا و کار ب و گذشــت، توجــه ب
تــالش بــرای تحقــق عدالــت و اســتقرار حاکمیــت 

ــت. ــر نیس ــی امکان پذی دین
بزرگداشــت  همایش هــای  برگــزاری  ایشــان 
شــهیدان را وظیفــه و حســنه ای بــزرگ دانســتند 
و خاطرنشــان کردنــد: بــا گذشــت چندین ســال از 
دفــاع مقــدس، جریــان بزرگداشــت شــهیدان بایــد 
بــا ابتکار هایــی همچــون تحلیل جامعه شــناختی و 
روان شــناختی از خاطــرات آن دوران و نقــش عنصر 

پرقــدرت »دیــن« ادامــه پیــدا کنــد.
امــام خامنــه ای با انتقــاد از کســانی که نقش عنصر 
دیــن را در فداکاری هــای دوران دفــاع مقــدس 
نادیــده می گیرنــد، گفتنــد: آمادگــی جوانــان بــرای 
ســینه ســپر کــردن در مقابــل خطــرات و رضایــت 

ــزام  ــه اع ــا ب ــران آن ه ــا همس ــادران و ی ــدران و م پ
عزیزان شــان و ســپس صبــر بــر شــهادت آنهــا، بــدون 
ــرای  ــگاه دینــی و انجــام وظیفــه ب تردیــد ریشــه در ن
کســب رضــای الهــی دارد و ایــن حــاالت و احساســات 
خانواده هــای شــهدا همگــی در خــور تحلیــل اســت.

ایشــان همچنیــن خدمــات کم نظیــر مردمــی در 
حاشــیه دفــاع مقــدس ماننــد تهیــه غــذا و آذوقــه برای 
رزمنــدگان، شستشــوی لباس هــای آنــان و نیز تشــییع 
جنازه هــای عظیــم و به یادماندنــی شــهیدان را از جمله 
مســائل مغفــول و نیازمنــد ثبــت و توجه دانســتند و در 
خصــوص نام گــذاری معابــر شــهر ها بــه نــام شــهیدان 
گفتنــد: چــه افتخــاری بــرای یــک شــهر و کوچه هــا و 
خیابان هــای آن باالتــر از اینکــه نــام یــک شــهید بزرگ 
و فــداکار بــر روی آن باشــد. شــهر بایــد به نام شــهیدان 
مزیـّـن باشــد و شــورا های شــهر نیــز بداننــد کــه شــهر 

بــا نــام چــه کســانی مفتخــر می شــود.
بایســتی در کنــار ایــن کارهــا، کارهــای دیگــری 
ــا و  ــا، تحلیل ه ــه ی کاره ــرد. از جمل ــام بگی ــم انج ه
ــناختی روی  ــناختی و روان ش ــتنتاجهای جامعه ش اس
ــر  ــور عنص ــاس حض ــر اس ــی ها ب ــن خاطره نویس ای
پُرقــدرت دیــن اســت؛ ایــن خیلــی چیــز مهّمی اســت. 
چــرا ایــن را بعضی هــا میخواهنــد ندیــده بگیرنــد؟ در 
گــزارش دوســتان خوانــدم کــه یــک تعــدادی از ایــن 
ــن  ــه ای ــد؛ اینک ــا بودن ــرهای خانواده ه ــهدا تک پس ش
مــادر و ایــن پــدر آمــاده هســتند کــه ایــن تک پســر 
را بفرســتند بــه میدانــی کــه ممکــن اســت برنگــردد، 
از چــه چیــزی ناشــی میشــود؟ ایــن جــز بــا نــگاه بــه 
دیــن، بــه رضــای الهــی، بــه ثــواب الهــی و بــه وظیفه ی 
ــن  ــری ناشــی میشــود؟ خــود ای ــز دیگ ــی از چی دین
ــرود در  ــد و می ــت میکن ــن جــور حرک ــه ای جــوان ک
مقابــل ایــن خطرات بــزرگ جان خــودش را و ســینه ی 
خــودش را ســپر میکنــد، انگیــزه ی دینــی دارد. حضــور 
ایــن عنصــر پُرقــدرت، از لحاظ جامعه شــناختی کشــور 
و از لحــاظ روان شــناختی مردم کشــور بایســت تحلیل 

بشــود، بررســی بشــود؛ ]بایــد[ روی ایــن کار کننــد.
یــک مســئله ی دیگــر هــم همیــن  نامگــذاری کوچه ها 
و خیابانهــای شــهرها اســت، شــهر بایــد مزیّــن شــود 

بــه نــام شــهیدان، بــه یــاد شــهیدان؛ شــوراهای شــهر در 
شــهرهای مختلــف بداننــد کــه با اســم چــه کســانی این 
شــهر مفتخــر میشــود. چــه افتخــاری بــرای یــک شــهر، 
بــرای یــک خیابــان، برای یــک کوچــه و یک گــذر، باالتر 
از اینکــه نــام شــهید بزرگــی، نــام یــک انســان فــداکاری 
بــر روی آن گذاشــته بشــود؛ اینهــا چیزهایــی اســت کــه 
بایســتی دنبــال بشــود. دنبــال کنیــد و ایــن مســائل را 
پیگیــری کنیــد. قــدم ابتدائــی را برداشــتید کــه همیــن 
ــت و  ــش و بزرگداش ــن همای ــا و ای ــن کاره ــکیل ای تش
کارهــای جانبــی آن اســت، و ادامــه بدهید این مســائل را.
ــامل  ــهیدان را ش ــرکات ش ــال ب ــدای متع ــاءاهلل خ ان ش
حــال ملّــت مــا قــرار بدهــد. ارواح مطّهــر شــهیدان را بــا 
پیغمبــر محشــور کنــد و ان شــاءاهلل آثــار ایــن مجاهدتها 
ــزودی ببیننــد؛  ــران اســت- را ب ــت ای -کــه پیــروزی ملّ
ــم می بینیــم کــه خوشــبختانه در  ــی کــه داری همچنان
ــه طــرف پیــروزی  ــران همیشــه ب ــت ای ایــن ســالها ملّ
حرکــت کــرده. ان شــاءاهلل ایــن مشــکالت هــم برطــرف 
خواهــد شــد. آنچــه امروز به عنوان مشــکالت معیشــتی، 
اقتصــادی و امثــال اینهــا وجــود دارد، ان شــاءاهلل به توفیق 
الهــی بــا هّمــت مســئوالن و بــا هّمــت امثــال شــماها 
برطــرف خواهــد شــد. خداونــد ان شــاءاهلل به شــماها اجر 
بدهــد و امــام بزرگــوار را کــه ایــن راه را در مقابــل پــای 
مــا گذاشــت، ان شــاءاهلل بــا پیغمبر محشــور کنــد؛ و ارواح 

طّیبــه ی شــهدا از مــا راضــی باشــند.

باقری: هدف ایران در مذاکرات با ۴+۱ لغو تحریم های ظالمانه است
ــور  ــی وزارت ام ــاون سیاس ــری مع ــی باق عل
خارجــه ایــران در مصاحبــه با شــبکه روســی 
ــران در  ــدف ای ــرد: ه ــالم ک ــاتودی اع راش
ــای  ــو تحریم ه ــروه ۴+۱ لغ ــا گ ــرات ب مذاک
ــران  ــه ای ــکا علی ــه امری ــی و ظالمان غیرقانون

اســت .
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا از مســکو، باقــری 
در مصاحبــه بــا خبرنــگار شــبکه راشــاتودی 
ــه  ــی ب ــات ایران ــج ســفر هی در تشــریح نتای
بروکســل گفــت: هــدف مــا در مذاکــرات بــا 
۴+۱ لغــو تحریــم هــای غیرقانونــی و ظالمانه 
ــن  ــر همی ــت،  ب ــران اس ــه ای ــکا علی آمری
اســاس مــا در خصــوص شــرایط، اقتضائــات 
و دســت یابــی بــه نتایــج ملمــوس بــا طــرف 

اروپایــی گفــت و گــو کردیــم.
معــاون وزیــر خارجــه، پیشــرفت در مذاکرات 
ــه اراده طــرف مقابــل  هســته ای را منــوط ب
بــرای لغــو تحریم هــای غیــر قانونی دانســت.

باقــری در ادامــه گفــت و گــو بــا راشــاتودی، 
ــر کشــور از  ــت ه ــر حــق صیان ــد ب ــا تاکی ب
امنیــت خود، تــوان دفاعــی ایــران را معطوف 
بــر تامیــن اهــداف دفاعــی دانســته و امــکان 
ــور  ــن ام ــت کشــورهای خارجــی در ای دخال

ــرد. را رد ک
معــاون وزیــر خارجــه همچنیــن بــا اشــاره به 

فتــوای مقــام معظــم رهبــری، مبنــی بــر تحریِم 
ــلیحات  ــتفاده از تس ــا اس ــداری ی ــد، نگه تولی
هســته ای، فعالیت هــای هســته ای ایــران را 

ــرد. ــالم ک ــز اع ــح آمی ــی و صل غیرنظام
رژیــم  زنــی  اتهــام  خصــوص  در  باقــری   
صهیونیســتی علیــه ایــران گفــت کــه ایــن رژیم 
تنهــا دارنــده ســالح هســته ای در غــرب آســیا 
اســت و بــه همیــن جهــت در جایــگاه متهــم و 

ــرار دارد. ــی ق ــه مدع ن
وی در ادامــه افــزود: آژانــس بیــن المللــی انــرژی 
اتمــی نبایــد اجــازه بدهــد کــه کشــورهای دیگر 
بــر اســاس اهــداف مغرضانــه خــود از تــوان فنی 

ایــن  آژانــس ســو اســتفاده کنند.
ــه  ــود ب ــفر خ ــه س ــوب برنام ــری در چارچ باق
مســکو، بــا ســرگئی ریابکــوف  همتــای روســی 
خــود و مذاکــره کننــده ارشــد هســته ای و 
ــر  ــاون وزی ــف مع ــل بوگدان ــور میخایی همینط
خارجــه و نماینــده رئیــس جمهــوری روســیه در 
امــور خاورمیانــه و شــمال آفریقــا دیــدار و گفــت 

و گــو کــرد.
   »علــی باقــری کنــی« معــاون سیاســی وزیــر 
ــی  ــور خارجــه سه شــنبه شــب در راس هیات ام
دیپلماتیــک وارد بروکســل شــد تــا مذاکراتــی را 
کــه بــا انریکــه مــورا هماهنــگ کننــده جلســات 
ــاز  ــران آغ ــام، در ته ــترک برج ــیون مش کمیس

ــرای رعایــت و گرایــش ســبک زندگــی  *باســالم ب
ایرانــی اســالمی ســتادامربه معــروف ونهــی از منکــر 
بــا اصنــاف و فروشــگاههای لبــاس جلســه توجیهــی 
ــارف  ــروش بعضــی لباســهای نامتع ــا از ف بگــذارد ت
ــه  ــن زمین ــی درای ــد و کارفرهنگ ــری کنن جلوگی
ضروریســت وهمــه دســتگاهها باید حضــوری جدی 
ــند                   7۲----9۱۳۳ ــته باش ــال داش وفع

ــاز  ــه نم ــاز جمع ــد نم ــال گفتن ــل س *ســالم چه
سیاســی عبادیســت و در خطبه دوم بایــد موضوعات 
سیاســی مطــرح شــود مشــکالت شــهر و جامعــه 
ــد   ــخ دهن ــاز  پاس ــئولین در نم ــود مس ــرح ش مط
یعنــی بایــد گفــت اختالســگر را رهــا نکنیــد عدالت 
اجتماعــی را برپــا داریــد یعنــی بایــد گفــت فاصلــه 
طبقاتــی کاهــش یابــد و موانــع رســیدن بــه عدالــت 
مطلــوب بیــان شــود. حــاال...                  ۰6----9۱۳۲

*ایــن تابلوهــای تبلیغاتی شــهر را کی بایــد بروز کند 
هنــوز از انتخابات شــوراهای شــهر تصاویــر کاندیداها 
روی تابلوهاســت و همچنین درجاهای غیر تبلیغاتی 
، ایــن چهــره خوبــی بــرای شــهر وورودهــای شــهر 

نــدارد لطفــا مســئولین شــهری اقــدام کنند 
9۱9۰----۴۱                                                     

*باســالم وخســته نباشــیدجمالت ســایبری درتمام 
ــکا و  ــزرگ مثالآمری ــورهای ب ــوص درکش دنیابخص
ــواردی  ــن م ــک چنی ــد و ی ــی افت ــاق م روســیه اتف
طبیعــی اســت کــه بایــد هــر روز بــا موانــع جدیــد 
ــن  ــکار ی کمتری ــا خراب ــت شــوند ت ــایتها حمای س
تاثیررا بگذارد و حمله ســایبری به ســامانه هوشــمند 
بنزیــن  هــم بــا تدابیــری کــه اندیشــیده شــدبخیر 
گذشــت دشــمن قصــدش از این خرابــکاری تحریک 
بــه اعتراضــات داشــت کــه خیلــی زود مــردم باهوش 
متوجــه شــدند ومســئولین هــم اعــالم و وظایفشــان 
را انجــام دادنــد                                99----9۳6۲

را  پیامهــا  ســپهراین  اکثرمخاطبیــن  *چــون 
ــم  ــتفاده میکن ــت اس ــن فرص ــد از ای ــی خوانن م
و ازهمشــهریانم مــی خواهــم کــه نســبت بــه 
تزریــق واکســن اقــدام کننــد وبافریــب ومکــر 
ــدم حضــور  ــال ع ــه هرنحــوی بدنب ــه ب کســانی ک
ــق هــم  ــرای تزری ــه کننــد وب مــردم هســتند مقابل
خودشــان تزریــق  ودیگــران را تشــویق کنندباتشــکر                                                                                                                                       
9۱۳۴----۲6                                                   

*بــاروی کارامــدن دولــت جدیــد همــه انتظارارزانــی 
دارنــد دولــت تــازه شــروع بکارکــرده وبدنبــال 
راهکارهایــی بــرای تنظیــم بازاراســت شــما 8ســال 
صبــر کــردی چندماهــی هــم صبــر کنیــد انشــااهلل 

ــز درســت خواهدشــد       همــه چی
9۱۲8---۰۵                                                        

کــرده بــود بــه ســرانجام برســاند.
باقــری در مــورد ایــن دیــدار در توئیتــر نوشــت: 
گفت وگویــی جــدی و ســازنده بــا انریکــه مــورا 
ــتم.  ــرات داش ــروری مذاک ــر ض ــورد عناص در م
وی افــزود: توافــق کردیــم  پیــش  از پایــان مــاه 
نوامبــر مذاکــرات را شــروع کنیــم. تاریــخ دقیق 

هفتــه بعــد اعــالم خواهــد شــد.
در همیــن حــال اداره کل اطالع رســانی و امــور 
ــزارش داد  ــه گ ــور خارج ــخنگویی وزارت ام س
ــا  ــه ب ــور خارج ــر ام ــی وزی ــاون سیاس ــه مع ک
ــا و  ــم ه ــر تحری ــو موث ــوص لغ ــورا در خص  م
پایبنــدی ســایر طــرف هــا بــه تعهــدات خــود 

ــرد. ــی ک رایزن

اشعار ورود حضرت معصومه  )سالم اهلل علیها(به قم
سرگشته ی مسیر عبور برادری / تو از تمام فاطمیان، زینبی تری

آرام و باوقار و صمیمی و چاره ساز /الحق که نور دیده ی موسی بن جعفری
الحق که خون فاطمه جوشیده در رگت / الحق که ماده شیری از اوالد حیدری

بی تاب و بی قرار سوی طوس آمدی /گفتی امام را  ز غریبی در آوری
گفتی دلت هوایی کوی رضا شده ست /چون آهوی شکسته دلی، چون کبوتری

کردی نزول و قم به قدومت مدینه شد/ معصومه ای و نایب زهرای اطهری
شمعی و در طواف تو پروانه های شهر/نور تو را گرفته همه خانه های شهر
مشهد اگرچه دل به قدوم تو بسته بود/ قم بی قرار بر سر راهت نشسته بود

کوفه کجاست خاک خجالت به سر کند/ زان دم که دست عمه ی سادات بسته بود
از راه دور آمده بود و غریب بود / از محنت فراق ، غریبانه خسته بود

با بالهای زخمی خود اوج میگرفت / جایی که آسمان و زمینش گسسته بود
القصه کوفه با دل زینب چه ها نکرد /  پیشانی و نماز و دلش را شکسته بود

چشمش اگرچه بسته، ز بیداد خسته بود/ دستش اگرچه خسته، به زنجیر بسته بود
معصومه ای و تاج سر خانه های شهر/ آباد شد به یمن تو ویرانه های شهر
از ناقه سر برون کن و بین ازدحام را / این شور و شوق گفتن بانو سالم را

مأمون کجا و جاه ولیعهد فاطمه / داده خدا به مسندتان این مقام را
باران گل گرفته و فریاد میزند: /این شهر زیر هر قدمت احترام را

هم دختر امامی و هم عمه ی امام / هم خواهری  چو زینب کبری  امام را
با روضه هات بغض دل شهر پاره شد / داری بنا که زنده کنی یاد شام را

یاد حضور زینب و جشن یهودیان / یاد سر بریده و بزم حرام را
آباد بود اگرچه همه خانه های شهر / کارش کشید گوشه ی ویرانه های شهر
                                                                                                   اشعار از : سید مصطفی فهری

رئیسی: مدارس و دانشگاه ها از 
اول آذر بازگشایی شوند

ــوزان و  ــیون دانش آم ــه واکسیناس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوری ب رئیس جمه
دانشــجویان بــا جدیــت دنبال شــود، گفــت: وزارت بهداشــت، بــا همکاری 
وزارتخانــه هــای علــوم و آمــوزش و پــرورش، طــوری برنامه ریــزی کنــد تا 
ــق شــیوه نامه ها بازگشــایی شــوند. ــدارس و دانشــگاه ها از اول آذر طب م

بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، آیت اهلل ســید 
ابراهیــم رئیســی  در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، بــا تاکیــد بــر 
اینکــه بــه رعایت اصــول و شــیوه نامه های بهداشــتی همچنان بایــد مورد 
توجــه جــدی مــردم باشــد، افــزود: در مســیر مقابلــه و غلبــه بــر بیمــاری 
ــه رعایــت مــوارد بهداشــتی ضــرورت  ــودن نســبت ب ــا، حســاس ب کرون
اجتنــاب ناپذیر اســت. همچنــان باید از اجتماعــات و هرآنچــه امکان ابتالء 

بــه بیمــاری را افزایــش می دهــد، دوری کــرد.
رییس جمهــوری تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه انجــام واکسیناســیون دانش 
آمــوزان بــاالی ۱۲ ســال و دانشــجویان، از ابتــدای آذرمــاه مــی تــوان برای 
بازگشــایی مراکــز اموزشــی بــا رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی اقــدام 

. کرد
وی خاطرنشــان کــرد: بــا مجموعــه اقدامــات پیشــگیرانه و مناســبی که از 
طریــق دســتگاه های مربوطــه بویــژه بهداشــت و درمــان در پیــش گرفته 
شــده اســت امیدواریــم از موج بعــدی جلوگیری و از ســالمت مــردم بطور 

موثــر صیانت شــود.
ــا اشــاره بــه پیشــنهاد وزارت کشــور بــرای تدویــن نقشــه راه  رئیســی ب
یک ســاله بــه منظــور مقابلــه با کرونــا تصریــح کــرد: در تدوین این نقشــه 
راه، بایــد از نظــرات دســتگاه های مختلــف و تمامــی اســتان ها اســتفاده 

شــود.

ماهواره بومی بخش خصوصی به زودی در ارومیه آماده پرتاب می شود
مدیرعامل رشکــت دانش بنیان 
ــی  ــان غرب ــی اوج آذربایج گیت
ــواره  ــاخت ماه ــرد: س ــا ک ادع
ــه  ــت" ب ــی "اروم س ــام بوم مت
زودی در ارومیــه آمــاده پرتــاب 

می شــود.
در  ذوالفقــار  محمدحســین 
ــاب  ــا اصح ــربی ب ــت خ نشس

رســانه در رابطــه بــا ایــن ماهــواره اظهــار داشــت: در ایــن ماهواره رزولیشــن تصویر زیــر ۱۰ مرت 
اســت و دوربیــن می توانــد بــا فعــل و انفعــاالت نــرم افــزاری رزولیشــن زیــر چهــار مــرت ایجــاد 
کنــد.وی افــزود: مهــم تریــن هــدف ایــن طرح شــکل گیری منظومه ی فضایی متشــکل از ســه 

تــا پنــج ماهــواره بــا ماموریــت کنــرتل ترافیــک دریایــی و سنجشــی اســت.
مدیرعامــل رشکــت دانــش بنیــان گیتــی اوج آذربایجان غربی با بیــان اینکه در دولت گذشــته با 
وجــود وعده هــای گوناگــون حامیتــی از ســاخت ماهــواره بومی نشــد، گفــت: در همین راســتا 
درخواســت دیــدار بــا رییــس جمهوری را تقدیم مســئوالن مربوطــه کرده ایــم و امیدوایم دولت 

جدیــد حامیــت الزم را از ما داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه تــا ســه مــاه دیگــر ایــن ماهــواره آمــاده پرتــاب می شــود، اظهــار داشــت: اگر 

حامیتــی از مــا نشــود نیــز پرتــاب ایــن ماهــواره را دیــر یــا زود عملی خواهیــم کرد.
ذوالفقــار بــا اشــاره بــه اینکــه هزینه قرار گرفــن این ماهــواره در مــدار زمیــن کمــرت از ۶۰۰ هزار 
دالر اســت، بیــان کــرد: منونه هــای خارجــی این ماهــواره بیش از ۱۰ میلیــون دالر هزینــه دارند.

وی ورود مقتدرانــه بخــش خصوصــی به صنعت فضایی و ســاخت ماهــواره را از جملــه اهداف 
جوانــان فعــال در این حــوزه عنــوان کرد.

ایــن فعــال رشکــت دانــش بنیــان در رابطــه بــا ماهواره ســاخته شــده، توضیــح داد: این ماهــواره 
بــا همــکاری ۱۲ نفــر بــه طــور مســتقیم و ۲۲ نفــر بــه طور غیر مســتقیم طراحی شــده اســت
بیــش از ۱۲۰ رشکــت دانــش بنیــان در آذربایجان غربــی فعال اســت؛ پــارک علم و فناوری اســتان 

بــا هــدف بسرتســازی بــرای تولید ثــروت از طریق علم و فناوری تاســیس شــده اســت.


