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به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی که از24 آبان تا اول 
آذر نامگذاری شده است بدلیل اهمیت وتوجه به موضوع 
کتابخوانی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه است زیرا 
کتاب، یکی از ابزارهای تفکر، رشد و تعالی انسانی است. 
از دیر زمان اهمیت مطالعه و کتاب خوانی نزد اهل علم 
و ادب شناخته شده است. کتاب خوانی حتی در روزگار 
دانش،  عرصه های  در  بشر  پیشرفت های چشمگیر 
تمدن و فرهنگ، نه تنها اهمیت خود را از دست نداده، 
بلکه جنبه های گسترده تر، تازه تر و جلوه های پایدارتر 
یافته است. بی گمان، کسانی که در وادی پیشرفت های 
گوناگون، گام های بلند برداشته اند، هرگز با کتاب خوانی 
بیگانه نبوده اند، بلکه مطالعه را عنصری اصلی و ضروری 
دانسته اند، چراکه کتاب از عناصر فرهنگی و ابزاری مناسب 
برای تغییر دادن فرهنگ است و عناصر جدید فرهنگی 
را به افراد جامعه منتقل می کند و ضمن حفاظت از 
فرهنگ متعالی، آن را بدون تغییر و تحریفی در اختیار 
آیندگان قرار می دهد. بدین ترتیب روشن است که 
فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی نه تنها از مؤلفه ها و ارکان 
اصلی فرهنگ به حساب می آید، بلکه خود نیز سبب 
تکامل و توسعه فرهنگی می شود. کتاب خوانی، راهی 
برای دستیابی به دانایی و توانایی است که به آدمی 
در فهم و درک درست، یاری می رساند و کلید گذر از 
محدودیت ها و ورود به دنیای گسترده و ژرف است. از 
همین رو، مطالعه پنجره ای به سوی اندیشه ها، تجربه ها و 
اندوخته هاست. مطالعه و خواندن همیشگی و مادام العمر 
اساس فرهنگ کتاب خوانی است. در حقیقت، فرهنگ 
کتاب خوانی حرکتی فراتر از یک مهارت عادی است و 
متضمن فرهنگی است که حاوی سوادی گسترده است.

از مهم ترین تأثیرات فرهنگ کتاب خوانی بر فرهنگ 
جامعه باید گفت که، در یک جامعه که افراد آن اهل 
مطالعه هستند، مردم و مسئولین به تفاوت اندیشه اعتقاد 
دارند، به ساختار، رویه، قانون، آیین نامه اعتقاددارند. حقوق 
شهروندی را رعایت می کنند، مردم حق داشتن تشکل 
و سؤال کردن دارند. در همین راستا صاحبان اندیشه 
معتقدند که، ملت هایی که فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی 
در بین آنان رواج بیشتری داشته توانسته اند فرهنگی 
به مراتب ماندگارتر و پویاتر از خود بر جای بگذارند و میراث 
فرهنگی و هویتی، دستاوردهای عالمان و فرهیختگان 

خود را به نسل های بعد انتقال دهند. 
                                                   ادامه صفحه8

ــا نهى ازمنکــر  ــد ی ــد امربه معــروف کن ــود: تنهــا کســى مى  توان ــام صــادق علیه الســام فرم ام
نمایــد کــه داراى ســه صفــت باشــد: بــه آنچــه امــر مى  کنــد و از آنچه نهــى مى  نمایــد آگاه باشــد، 

عادالنــه امــر کنــد و نهــى نمایــد، بــا مهربانــى و نرمــى امــر و نهــى کنــد.             )تحف العقــول، ص۳۵8(

تأثیرات فرهنگ کتاب خوانی 
بر فرهنگ جامعه 

کاهش شهرهای آبی کرونایی در کرمان/

واکسیناسیون در شرق و جنوب کرمان پایین است/ 

تزریق  دز اول واکسن ۷9 درصد 

نگاهــی بــه کارنامــه وزارت نفــت در ۱۰۰ روز 
ــه  ــیزدهم ن ــت س ــد دول ــان می ده ــته نش گذش
ــرای دورزدن تحریم هــا و  ــری ب تنهــا اقدامــات موث
صــادرات نفــت، تامین ســوخت زمســتانی و... انجام 
ــه  ــایبری ب ــه س ــزرگ حمل ــش ب ــه چال داده، بلک
ســامانه هوشــمند ســوخت را نیــز بــدون تحمیــل 
ــت  ــی و سیاســی مدیری ــه اجتماع ــن هزین کمتری

ــرده اســت. ک
ــا، ۱۰۰ روز از اســتقرار  ــه گــزارش روز شــنبه ایرن ب
دولــت ســیزدهم می گــذرد و در ایــن مــدت 
اعضــای هیــات دولــت تــاش کرده انــد تــا شــرایط 
اقتصــادی را بهبــود بخشــند. در ایــن میــان، وزارت 
نفــت نیــز بــا وجــود آنکــه بــا چالش هــای مختلــف 
رو بــه رو بــوده امــا در عمــل دســتاوردهای بزرگــی 

را بــه ثبــت رســانده اســت.
نگاهــی بــه عملکــرد وزارت نفت در دولت ســیزدهم 
نشــان مــی دهــد کــه عزمــی جــدی بــرای اصــاح 
شــرایط وجــود دارد تــا آنجــا کــه در ۱۰۰ روز، عاوه 
ــش  ــده، چال ــن ش ــای تعیی ــه ه ــرای برنام ــر اج ب
هــای بزرگــی ماننــد اختــال در ســامانه بنزیــن نیز 

بــه خوبــی مدیریــت شــده اســت.  
افزایش صادرات نفت ایران 

ــر  ــوان وزی ــه عن ــه ب ــی ک ــی در زمان ــواد اوج ج
ــس  ــه مجل ــیزدهم ب ــت س ــت دول ــنهادی نف پیش

شــورای اســامی معرفــی شــد، یکــی از مهمتریــن 
ــادرات  ــروش و ص ــش ف ــود را افزای ــای خ برنامه ه
نفــت ایــران عنوان کــرد کــه از مســیرهای مختلف 
ماننــد تهاتــر بــا کاال یــا ســرمایه انجام خواهد شــد.
وزیــر نفــت در همــان زمــان تاکیــد کــرد کــه ایران 
ــم هــا نمــی  خــود را معطــل توافــق و رفــع تحری
ــد  ــش خواه ــود را افزای ــت خ ــد و صــادرات نف کن
داد. موضوعــی کــه حــاال بعــد از ۱۰۰ روز مشــخص 
شــده کــه بــرای آن برنامــه وجــود داشــته و اوجــی 
بعــد از آنکــه به طبقــه پانزدهــم وزارت نفــت رفت، 
افزایــش صــادرات نفــت را در اولویــت اصلــی خــود 

قــرار داد.                             ادامــه صفحــه7         صفحه7

عملکرد اقتصادی 100 روزه دولت؛
کارنامه 100روزه دولت در نفت؛از افزایش 

صادرات تا خنثی کردن توطئه بنزینی
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سالن مجزا، آشپزخانه، فضای سبز 3خود را شامل )مجموعه تاالر پذیرایی  بردسير در نظر دارد واحد دانشگاه آزاد اسالمی 
و تفریحی مناسب، آالچيق، مهمانسرا، پارکينگ اختصاصی، سردخانه)زیر صفر و باالی صفر(، دفتر مدیریت تاالر، یخچال ویترینی، 

به صورت اجاره به اشخاص  ميليون ریال 330قيمت پایه ماهانه مترمربع را با  12000فریزر و ميز و صندلی( به مساحت 
توانند جهت واگذار نماید، متقاضيان میحقيقی)دارای جواز کسب معتبر( و اشخاص حقوقی)دارای اساسنامه معتبر( واجد شرایط 

 آذر)شنبه تا چهارشنبه( به روابط عمومی دانشگاه مراجعه کنند.  3بازدید و دریافت اسناد مزایده تا 
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 آگهي مناقصه 
 مکانیکی(موتورخانه )تاسیسات بهسازی کامل 

را ساختمان اداری خود موتورخانه )تاسیسات مکانیکی(اجرای بهسازی کامل دارد قصد  بردسيرانشگاه آزاد اسالمی واحد د 
متقاضيان  که در زمينه فوق الذکر پروژه هایی را به انجام رسانده اند واگذار نماید. پيمانکاران واجد شرایطاز طریق مناقصه به 

  .نماینددانشگاه مراجعه دبيرخانه کميسيون معامالت به  آذر)شنبه تا چهارشنبه( 3بازدید و دریافت اسناد مربوطه تا توانند جهت می
           در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.               دانشگاه
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آیت اهلل سید ابراهیم رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، 

واکسن داخلی کرونا برای حمایت از تولیدکنندگان پیش خرید شود
رییس جمهــوری بــا تأکید بر ضــرورت حمایــت از تولیدکنندگان واکســن 
داخلــی کرونــا، گفت: بــرای حمایت از زحمــات این تولیدکننــدگان حتماً 
بایــد پیــش خریــد واکســن داخلــی مــورد تأییــد وزارت بهداشــت، درمان 

و آمــوزش پزشــکی انجام شــود.
ــت اهلل  ــت جمهوری،  آی ــانی ریاس ــگاه اطاع رس ــا از پای ــزارش ایرن ــه گ ب
ســید ابراهیــم رییســی در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، اقــدام 
شــرکت های داخلی در تولید واکســن کرونا را بســیار ارزشــمند دانســت و 
گفــت: حمایــت از فعالیــت و تولید واکســن داخلی توســط این شــرکت ها، 
ــن  ــد ای ــش  خری ــتا پی ــن راس ــت و در ای ــت اس ــای دول ــزو اولویت ه ج
تولیــدات، می توانــد آنهــا را نســبت بــه ادامــه و گســترش فعالیت هایشــان 

ــر کند. امیدوارت
رییــس جمهــوری بــا قدردانــی از تــاش و فــداکاری شــبانه روزی 
و خســتگی ناپذیر کادر بهداشــت و درمــان و همــه کســانی کــه در 

مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا نقــش دارند، گفــت: امیدواریم بــا همکاری مــردم شــریف کشــورمان بتوانیم به نقطه اطمینان بخشــی 
در مهــار ایــن بیمــاری برســیم و بــا افزایــش میــزان واکسیناســیون بــه بیــش از 8۰ درصــد از ســامت مــردم صیانــت کنیــم.

آیــت اهلل رییســی پرهیــز از هرگونــه اقدامــی کــه موجــب سســتی در رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی می شــود را ضــروری 
ــگاری و سســتی در مراعــات مقــررات  ــد نتیجــه هوشمندســازی برخــی محدودیت هــا باعــث عادی ان دانســت و گفــت: نبای

ــتی باشد. بهداش
وی بــا تأکیــد بــر کنتــرل رفــت و آمــد از طریــق مرزهــای زمینــی، دریایــی و هوایــی، ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از 
کشــورهای همســایه بــا مــوج جدیــد بیمــاری مواجــه شــده اند، الزم اســت از تــردد افــراد بدون داشــتن تســت منفــی از مرزهای 

کشــور جلوگیری شــود.
رییــس دولــت ســیزدهم همچنیــن بــا تأکیــد بــر لــزوم بازنگــری در مصوبــات قبلی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونــا، گفــت: در این 
بازنگــری بایــد مشــخص شــود کــه چــه میــزان از مصوبــات اجرایــی و عملیاتــی شــده و چــه تعــداد از آنهــا، موضوعیت خــود را 
بعضــاً بــا توجــه بــه تغییــر شــرایط از دســت داده اســت و انجــام ایــن کار می توانــد در تصمیم گیری هــای بعــدی بــه ســتاد مؤثر 
باشــد.در ایــن نشســت بــا توجــه بــه موفقیت هــای چشــمگیر در کاهــش آســیب های ناشــی از کرونــا، موضــوع اجــرای طــرح 

محدودیت هــای هوشــمند در سراســر کشــور بــه ویــژه چنــد اســتان بــا وضعیــت قرمــز در جلســه امروز بررســی شــد.

میاد یازدهمین حجت خداوند، پیام آور آیینه و روشنى، بر رهروان صدیقش مبارک باد!

اعالم هزینه نهایی سفر عتبات در سال 1400/ زائران می توانند زمینی به کشور بازگردند
علیرضــا رشــیدیان، رئیــس ســازمان حــج و زیــارت در گفت وگــو بــا خبرنگار 
حــج و زیــارت خبرگــزاری فــارس بــا اشــاره بــه برنامه ریــزی صــورت گرفتــه 
بــرای برقــراری ســفر بــه عتبــات، اظهــار داشــت: دفاتــر زیارتــی بــه منظــور 
ثبت نــام از متقاضیــان ســفر بــه عتبــات فعــال شــدند و متقاضیان این ســفر 
معنــوی می تواننــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر مجــاز حــج و زیــارت بــرای ثبت نام 

و اعــزام اقــدام کنند.
وی بــا بیــان اینکــه در روزهــای گذشــته چنــد کاروان بــه عتبــات اعزام شــده 
اســت، افــزود: بــر اســاس برنامه اعــام شــده از فردا )یکشــنبه 2۳ آبان( ســفر 
ــرای  ــه ب ــه صــورت رســمی آغــاز می شــود کــه البت ــه عتبــات ب ــی ب زیارت
هماهنگــی بیش تــر در ایــن زمینــه بــا مدیــران حــج و زیــارت هفــت اســتان 
همچــون اســتان های خراســان رضــوی، اصفهــان و کرمــان جلســه داریــم تــا 
وضعیــت اعزام هــا را نهایــی کنیــم. چــرا کــه پیــش از ایــن، ســفرهای زیارتی 
از ســوی شــرکت شمســا صــورت می گرفــت و دفاتــر زیارتی امــور اجرایــی را 

بر عهــده نداشــتند.
رشــیدیان در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ویــزای عــراق صرفــا بــرای ســفرهای 
هوایــی لغــو شــده اســت و عــراق هــم هیــچ ویــزای زیارتــی صــادر نمی کنــد، 
گفــت: امــکان ســفر زمینــی بــه عتبــات وجــود نــدارد و همــه زائــران بایــد از 
طریــق هوایــی بــه عــراق اعــزام شــوند. امــا بــا توافــق صــورت گرفتــه امــکان 
بازگشــت زوار بــه صــورت زمینــی وجــود دارد و افــراد می تواننــد بــه صــورت 

زمینــی بــه کشــور بازگردند.

رئیــس ســازمان حــج و زیــارت دربــاره هزینــه تمــام شــده ســفر بــه عتبات 
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه تــدارک بســته های زیارتــی متنــوع بــر اســاس 
ســایق و تــوان مالــی زائــران، هزینــه این ســفر معنــوی نیز متفاوت اســت. 
ــات  ــه عتب ــه ای ب ــه ســفر یــک هفت ــزی صــورت گرفت ــا برنامه ری ــه ب البت
همچــون اعزام هــای گذشــته بــه صــورت هوایــی 8 میلیــون و ۵۰۰ هــزار 
تومــان تــا ۹ میلیــون و 2۰۰ هــزار تومــان در ایــن دوره پیش بینــی شــده 

اســت.
وی ادامــه داد: در صورتــی کــه زائــران بخواهنــد بــه صورت زمینی به کشــور 
بازگردنــد، هزینــه بلیــت پــرواز برگشــت حــذف می شــود و بــه ایــن ترتیب 

هزینــه نهایــی ســفر ۵ میلیــون و ۶۰۰ تا ۶ میلیــون تومان خواهد شــد.
رشــیدیان بــا بیــان اینکــه همــه زائــران بــرای ســفر بــه عتبــات بایــد 72 
ســاعت قبــل از پــرواز آزمایــش PCR داده و جوابیــه منفــی آزمایــش را بــه 
همــراه داشــته باشــند، از تــاش بــرای کاهــش هزینه های ســفر بــه عتبات 
خبــر داد و گفــت: زوار قبــل از بازگشــت بــه کشــور نیــز بایــد تســت کرونــا 
دهنــد کــه هزینــه آزمایــش PCR در عــراق یــک میلیــون و ۵۰ هــزار تومان 
اســت. بــر همیــن اســاس، یکــی دیگــر از اقداماتــی کــه در حــال پیگیــری 
هســتیم، انجــام تســت PCR زائــران هنــگام بازگشــت بــه کشــور توســط 
مرکــز پزشــکی ســازمان حــج و زیــارت بــا همــکاری هــال احمر اســت که 
در ایــن صــورت هزینــه ایــن آزمایــش بــه حــدود 2۵۰ هــزار تومــان کاهش 

ــد یافت. خواه
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رئیــس کل دادگســتری اســتان 
رتبــه  کرمــان  گفــت:  کرمــان 
چهــارم مصالحــه در شــوراهای حل 
اختــاف کشــور و آزادی زندانیان را 
ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از 
کرمــان ، موحــد در نشســت خبری 
بــا اصحــاب رســانه اســتان کرمــان 
به مناســبت تاســیس شــوراهای 
ــت: در  ــار داش ــاف اظه ــل اخت ح
ــب  ــا تصوی ــاه 79 و ب ــن م فروردی
ــه توســعه  ــون برنام ــاده 189 قان م
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
ــه  ــد مصالحــه و نهادین کشــور رون
کــردن مصالحــه و ســازش در نظام 
قضایــی مــا دچــار تحــول شــگرفی 

شــد.
وی بــا بیــان اینکــه نظــام قضایــی 
کشــور در طــول تاریــخ دچــار 
تحــوالت زیــادی شــده افــزود: 
در آموزه هــای دیــن اســام بــر 
صلــح و ســازش تاکیــد شــده و  
شــوراهای حــل اختــاف در ســال 
ــش  ــه کاه ــی از جمل ــا هداف 81 ب

مراجعــات بــه محاکــم قضایــی، جلــب 
مشــارکت های مردمــی، حــل و فصــل 
امــوری کــه ماهیت قضایــی ندارنــد و ...  

ــی کشــور پیوســت. ــام قضای ــه نظ ب
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان 
بــا اشــاره بــه جایــگاه مطلــوب اســتان 
ــرد:  ــوان ک ــوزه عن ــن ح ــان در ای کرم
اســتان کرمــان رتبــه چهــارم مصالحــه 
ــاف کشــور را  در شــوراهای حــل اخت

دارد.
ــا اشــاره بــه وجــود 312 شــورای  وی ب
حــل اختــاف در اســتان کرمــان بیــان 
کــرد: هــزار و 431 نفــر در ایــن شــوراها 
مشــغول خدمت رســانی بــه مــردم 
ــون و  ــون 2 میلی ــا کن ــه ت ــتند ک هس
ــده وارد  ــره پرون ــزار و 981 فق 642 ه
شــوراهای حــل اختــاف اســتان کرمان 

شــده اســت.
موحــد با عنــوان اینکــه از 312 شــورای 
ــان، 127  ــتان کرم ــاف اس ــل اخت ح
ــد  شــورا صاحیــت صــدور حکــم دارن
گفــت: 99 شــورای حــل اختــاف 
ــورای  ــوده و 86 ش ــی ب ــتان صلح اس
ــم. ــز داری ــتایی نی ــاف روس ــل اخت ح

وی بــا اشــاره بــه اینکــه 42 درصد از 
پرونده هــای قابــل مصالحــه شــورای 
حــل اختــاف در اســتان کرمــان بــا 
ســازش مختومه شــده اســت افــزود: 
از ســال 92 تاکنــون 90 محکــوم بــه 
قصــاص در اســتان بــه ســازش بیــن 
ــه  ــوم علی ــول و محک ــا دم مقت اولی
منتهــی شــده کــه 19 مــورد آن در 
هفــت ماهــه نخســت ســال جــاری 

بــوده اســت.
اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
ــت  ــه در هف ــان اینک ــا بی ــان ب کرم
ــزار  ــال 113 ه ــت امس ــه نخس ماه
ــده وارد شــوراهای حــل  و 422 پرون
اختــاف اســتان کرمان شــده اســت 
ــزار و  ــداد 112 ه ــن تع ــت: از ای گف
ــزار  ــه و 33 ه ــده مختوم 584 پرون
ــم  ــه خت ــه مصالح ــده ب و 514 پرون

ــت. ــده اس ش
وی بــا عنــوان اینکــه 63 درصــد 
بــه  شــده  ارجــاع  پرونده هــای 
ــای  ــاف زندان ه ــل اخت ــعب ح ش
اســتان کرمــان منتهــی بــه ســازش 
ــزود: اســتان کرمــان  شــده اســت اف

استان کرمان رتبه چهارم مصالحه در شوراهای حل اختالف کشور را دارد

حجــت االســام والمســلمین حاج علــی اکبــر کرمانی 
در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه ضمــن دعوت 
نمازگــزاران بــه تقوای الهی بیان داشــت : روز یکشــنبه 
هشــتم ربیــع الثانــی والدت بــا ســعادت امــام حســن 
عســکری علیــه الســام اســت و ایــن میــاد مســعود را 
خدمــت فرزنــد بزرگــوارش ولــی عصــر و مقــام معظــم 
رهبــری و همــه نمازگــزاران تبریــک و تهنیــت عــرض 
ــی کــه جــان و  ــزود: شــکننده همــان جای نمــود و اف
کمــر انســان را مــی شــکند و اینکــه چــرا چشــم را بــه 
ــن  ــا را افشــا کــن و ای ــا بســته ای آنه ــی ه روی خوب
خوبــی اســت جــای بــدی را مــی گیــرد و مــا بایــد این 

آمــوزه هــای دینــی را در زندگــی پیــاده کنیــم.
خطیــب جمعــه پیرامــون هفتــه کتابخوانی گفــت: روز 
ــی و  ــاب خوان ــاب، کت ــاه روز کت ــان م دوشــنبه 24 آب
ــی  ــاب خوان ــه کت ــت هفت ــاب داری اســت و اهمی کت
ــر وصــف خــدای متعــال اســت وقتــی کــه پیامبــر  ب
ــاب  ــن کت ــد اولی ــی کن ــوث م ــالت مبع ــه رس را ب
بــه اقــرا بــه پیامبــر مــی دهــد و بــه فرســتاده خــود 
ــدن اســت و  مــی گویــد بخــوان و ایــن اهمیــت خوان
آخریــن معجــزه و کتــاب اهمیــت دارد و مقــام معظــم 
رهبــری بــه کتــاب خوانــی نیــز ســفارش کــرده اســت 
و اهمیــت ایــن ارزش فرهنگــی در جامعــه مــا اســت و 
عصــر رســانه فضــای مجــازی اســت و بحــث کتــاب و 
کتابخوانــی کــم شــده اســت و معنویتــی کــه کتــاب 
دارد هیــچ چیــز جــای آن را نمــی گیــرد و در جامعــه 
ــاال  ــه را ب ــگ مطالع ــن فرهن ــر ای ــان ام ــروز متولی ام
ببرنــد و تبلیــغ گســترش فرهنــگ مطالعــه در جامعــه 
رواج پیــدا کنــد و یکــی از دغدغــه هــای حضــرت آقــا 
مطالعــه تاریــخ معاصــر ما اســت ومــا در مطالعــه تاریخ 

ضعیــف عمــل کــرده ایــم.
ــع  ــم ربی ــی بمناســبت رو ده حجــت االســام کرمان
الثانــی گفــت:  روز دهــم ربیــع الثانــی رحلت شــهادت 
گونــه حضــرت فاطمــه معصومــه )ســام الــه علیهــا ( 
ــه  ــن جعفرعلی ــدان موســی ب ــرکات فرزن اســت و از ب
الســام  در ایــران اســامی اســت و اعتقــاد همــه مــا 
ایــن اســت اگــر اینهــا نبودنــد معلــوم نبــود انقــاب ما 

شــکل مــی گرفــت.
ــاه  ــرات آذرم ــاره مذاک ــیر درب ــه بردس ــب جمع خطی
مذاکــرات  آســتانه  در   : داشــت  اظهــار  برجــام  
ــرات  ــدف از مذاک ــم ه ــرار داری ــاه ق ــته ای آذر م هس
برجــام توســط امریــکا واروپــا اوال: مانــع  ســازی بــرای 
ــه مســائل  ــران در پیشــرفت صنعــت و پرداختــن ب ای
موشــکی، وهمچنیــن عــدم حضــور منطقــه ای ایــران 
بــه بهانــه  مذاکــرات دوم اینکــه  تنهــا ســاح امریــکا 
، تحریــم اســت تــا بــه واســطه تحریــم بــه خواســته 
خــود برســد و تــا کنــون 1500 مــورد تحریــم بــر مــا 
اعمــال کــرده اســت. جمهــوری اســامی ایــران بــرای 
ورود بــه مذاکــرات هســته ای آذرمــاه ، خواســتار رفــع 
کامــل تحریــم هــای هســته ای و تحریــم هــای ضــد 
ــی  ــر از ب ــی بهت ــر توافق ــت و ه ــکا اس ــری آمری بش
توافقــی اســت امــا مابــه ســمتی مــی رویــم کــه توافق 
بــرای رفــع تحریــم هــا باشــد  و دولــت محتــرم بایــد 
اقــدام عملــی داشــته باشــد یکــی جداســازی اقتصــاد 
از مذاکــره اســت اقتصــاد مــا بــه مذاکــره گــره خــورده 
اســت ودرعیــن حــال مــا پیشــرفت هســته ای تــا 60 
درصــد داشــتیم و دشــمن نمــی توانــد حرفــی بزنــد و 

ــازی درآورد. ــا اینکــه ب ی
حجــت االســام کرمانــی در پایــان خطبــه هــا اشــاره 
ای بــه گرانیهــا داشــت وگفــت:  متاســفانه گرانــی هــا 
ادامــه دارد و ایــن گرانــی بخشــی از آن بــه مســئولین 
بــر مــی گــردد لــذا نهادهــا بایــد نظارت داشــته باشــند 
و آن را کنتــرل کننــد. و نکتــه دیگــر اینکــه بعضــی از 
مدیــران ســردرگم مانــده انــد و بحــث عــزل و نصــب 
ــده  ــران ش ــردم و مدی ــه م ــران دغدغ ــی از مدی خیل
اســت لــذا هــر کــس بایــد هــر وظیفــه و مقامــی دارد 
تــا زمــان مســئولیت وظیفــه اش را بــه خوبــی انجــام 
دهــد تــا اخالــی در امــور جــاری کشــور پیــش نیایــد.

در مذاکرات برجامی آذرماه  ،
  دولت خواستار رفع کامل 

تحریم های هسته ای و تحریم 
های ضد بشری آمریکا باشد ــه ای  ــنجان در اطاعی ــکی رفس ــوم پزش ــگاه عل دانش

جزییــات بیشــتری از خطــای رخ داده در پــی مــرگ 
مشــکوک یــک جــوان را در بیمارســتان دولتی علی بن 
ابیطالب)علیــه الســام( ایــن شهرســتان اعــام کــرد و 
از اســتعفای پنــج نفــر از مســئوالن ایــن بیمارســتان و 
معرفــی 17 نفــر بــه هیات رســیدگی به تخلفــات خبر 

داد.
ــی 33 ســاله طــی 12  ــا مــرگ جوان ــه گــزارش ایرن ب
ــود؛  ــن بیمارســتان خبرســاز شــده ب ــاه در ای ــان م آب
خانــواده وی قصــور یــا خطــای پزشــکی را عامــل مرگ 
ــه بررســی هــای  ــود ک می دانســتند و اعــام شــده ب
پزشــکی قانونــی نیــز در دســتور کار قرار گرفته اســت.

بــه دنبــال ایــن رویــداد، عصــر روز چهارشــنبه روابــط 
عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان در 
اطاعیــه ای اعــام کــرد: بــه دنبــال بررســی بیشــتر در 
خصــوص فــوت ناگهانی مرحوم ســعید خانی، ریاســت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان ضمــن حضــور در 
تمامــی جلســات فــوق العاده ویــژه کمیته مــرگ و میر 
و هیــات تخلفــات اداری و بازرســی بــا بررســی تمامــی 
عوامــل احتمالــی دخیــل در امــر مذکور بــه این نتیجه 
رســیدند کــه متاســفانه حادثه مذکــور بدلیــل اختال 

در رونــد تحویــل دارو بــه بخــش رخ داده اســت.
در ادامــه ایــن اطاعیــه آمــده اســت: نهایتــاً پرســتار 
مســئول کــه مــی بایســت برابر دســتور پزشــک معالج 
ویتامیــن ث تزریــق مــی نمــود به دلیل تشــابه بســیار 
ــام و  ــق انج ــر، تزری ــا داروی دیگ ــکل دارو ب ــاد ش زی
متاســفانه منجــر بــه مــرگ شــده اســت. در نهایت بعد 
از جلســات مشــترک بــا افــراد دخیــل در ایــن ماجــرا، 
منجــر به اســتعفای پنــج نفر از مســئوالن بیمارســتان 
در رده هــای مختلــف و معرفــی 17 نفــر کارمنــد بــه 
ــه تخلفــات شــد. ضمنــاً نتیجــه  هیــات رســیدگی ب
کالبد شــکافی بیمــار در آینده توســط پزشــکی قانونی 

اســتان اعــام خواهــد شــد.
ــن  ــت: ضم ــده اس ــان ش ــه بی ــن اطاعی ــان ای در پای
عذرخواهــی مجــدد ریاســت و معاونت درمان دانشــگاه 
مغفــرت الهی را بــرای مرحوم ســعید خانــی آرزو داریم 
و امیــد داریــم بــا تمهیداتــی کــه اندیشــیده شــده در 

آینــده کمتریــن خطــای پزشــکی را داشــته باشــیم.

استعفای ۵ مسئول 
بیمارستان رفسنجان/ ۱۷ 
کارمند به هیات تخلفات 

معرفی شدند

معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجه 
گفــت: اولویــت اساســی ایــران ایــن 
اســت کــه موضــوع لغــو تحریم های 
غیرقانونــی بایــد محــور اصلی گفت 
و گوهــا در دور جدیــد باشــد. چــون 
ــکا از  ــروج آمری ــی خ ــئله اصل مس

توافــق اســت.
به گــزارش ایرنا، ژرژ مالبرونو خبرنگار 
ارشــد لوفیــگارو در مصاحبــه ای 
اختصاصــی نظــر علــی باقــری کنی 
ــه و  ــی وزارت خارج ــاون سیاس مع
مذاکره کننده هســته ای کشــورمان 
ــه چنــد کشــور اروپایــی از  را کــه ب
جملــه فرانســه ســفر کــرده اســت، 

جویــا شــد. 
باقــری در پاســخ بــه ایــن ســوال که 
ــرگیری  ــران در از س ــای ای اولویت ه
مذاکــرات ویــن از 8 آذر )29 نوامبــر( 
ــت اساســی  ــت: اولوی چیســت، گف
ایــران ایــن اســت کــه موضــوع لغــو 
تحریم هــای غیرقانونــی بایــد محور 
اصلــی گفــت و گوهــا در دور جدیــد 
باشــد. چــون مســئله اصلی خــروج 
آمریــکا از توافــق اســت، لــذا تبعات و 
پیامدهــای ایــن خــروج، تحریم های 

غیرقانونــی بوده اســت.
 معــاون وزیــر امــور خارجــه تصریــح 
ــه  ــی ک ــه توافق ــتیابی ب ــرد: دس ک
ــران  ــردم ای ــرای م ــی ب ــج عمل نتای
داشــته باشــد، مســئله اصلی اســت 

ــت دارد. ــا اهمی ــرای م ــن ب و ای
بــه  پاســخ  در  همچنیــن  وی 
ســوالی دربــاره تاکیــد رییــس 

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: 

ــل  ــوراهای ح ــدای تاســیس ش از ابت
اختــاف از حیــث کمیــت و کیفیــت 
و شــاخص صلــح و ســازش جــزء 
پنــج اســتان برتــر کشــور بــه شــمار 

ــی رود. م
ــوراهای  ــه ش ــان اینک ــا بی ــد ب موح
کرمــان  اســتان  اختــاف  حــل 
از حیــث مصالحــه رتبــه چهــارم 
ــتان  ــت: اس ــد، گف ــوری را دارن کش
کرمــان در زمینــه آزادی زندانیــان نیز 
ــه خــود  ــارم کشــوری را ب ــه چه رتب

اختصــاص داده اســت.

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

اولویت اساسی ایران در مذاکرات لغو تحریم هاست

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: 

جمهــوری مبنــی بــر عــدم طــرح 
درخواســت های غیــر واقــع بینانــه 
از ســوی طرفهــای مذاکــره کننــده 
ــه  ــزی ک ــر چی ــت: ه ــار داش اظه
مغایــر بــا توافــق 2015 باشــد باید 

ــود. ــته ش ــار گذاش کن
 باقــری بــا بیــان اینکــه موضوعات 
خــارج از برجــام اصــا قابــل طــرح 
نیســتند، گفــت: بحــث مذاکــرات 
ــق  ــه تواف ــه ب ــی اســت ک موضوع
ســال 2015 مربــوط اســت و مثــا 
تــوان دفاعــی ایــران هیــچ ارتباطی 
ــد  ــر کــس بخواه ــدارد. ه ــا آن ن ب
دســتیابی بــه توافــق در چارچــوب 
توافــق 2015 را بــه تاخیر بینــدازد، 
مطــرح  را  دیگــر  موضوعــات 

می کنــد.
ــاره  ــن درب ــی همچنی ــری کن باق
از  ایــران  تضمیــن  درخواســت 
ــا،  ــت: آمریکایی ه ــفید گف کاخ س
تعهــدات شــان را نقــض کرده انــد و 
اروپایی هــا نیــز ناتــوان از احتــرام به 
ــد. مــا بایــد در  تعهداتشــان  بوده ان
شــرایط پیــش رو توافقــی را انجــام 
دهیــم کــه ایــن بــار، پایــدار باشــد.
قــرار نیســت میــز مذاکــرات تــا ابد 

ــد برقرار باش
معــاون سیاســی وزارت خارجــه در 
پاســخ بــه ایــن پرســش خبرنــگار 
ــی عــدم  فیــگارو کــه هزینــه  مال
ــران در ســه ســال  ــرای ای توافــق ب
ــوری  ــت جمه ــی دوره ریاس پایان
ــارد  ــه 100 میلی ــب ب ــدن قری بای

استان کرمان با شیب مالیمی به موج ششم کرونا وارد می شود
آمــار بیمــاران در اســتان کرمــان 
ــه نظــر می رســد  افزایشــی اســت و ب
ــک  ــا ی ــور ب ــتان کش ــن اس بزرگتری
شــیب مایــم بــه مــوج ششــم کرونــا 

ــت. ــده اس وارد ش
ــنیم از  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــان  ــتان کرم ــا در اس ــان ، آماره کرم
ــه نظــر می رســد  افزایشــی اســت و ب
بزرگترین اســتان کشــور با یک شــیب 
مایــم به موج ششــم کرونا وارد شــده 
اســت و همــه اینها در شــرایطی اســت 
ــزی در حــدود 30 درصــد  ــوز چی هن
ــینه  ــان واکس ــتان کرم ــت اس جمعی
در  پروتکل هــا  رعایــت  و  نشــدند 
اســتان تــا 40 درصــد کاهــش داشــته 

اســت.
براســاس آخریــن آمــار منتشــر شــده 
ــتری در  ــی بس ــاران قطع ــداد بیم تع
ــه  ــان ب ــتان کرم ــتان های اس بیمارس
ــا بســتری 64  ــید و ب ــورد رس 330 م
بیمــار جدیــد قطعــی کرونا در اســتان 
مجمــوع بیمــاران بســتری در اســتان 
ــه  ــری ب ــه گی ــدای هم ــان از ابت کرم

مــرز 42 هــزار و 300 مــورد رســیده 
اســت.

ســعید صحبتی ســخنگوی دانشگاه 
علوم  پزشــکی کرمــان اظهار داشــت: 
بــا وجــودی کــه بــه نظــر می رســد 
ــر  ــت س ــا را پش ــم کرون ــوج پنج م
گذاشــتیم امــا شــرایط مــا، شــرایط 

عــادی نیســت.
وی بــا بیــان اینکه در حــال حاضر در 
اســتان کرمــان دو شهرســتان مــا در 
وضعیــت قرمز کرونا هســتند و ســه 
شهرســتان مــا کــه شهرســتان های 
بــزرگ و پــر جمعیتــی هم هســتند 
ــد  ــرار دارن ــی ق ــت نارنج در وضعی
گفــت: در طــول هفته گذشــته ســه 
ــی  ــا کــه وضعیــت آب شهرســتان م
ــر  ــت زرد تغیی ــه وضعی ــتند ب داش
ــش مختصــری  ــد و افزای ــگ دادن رن
هــم در بیمــاران بســتری داشــتیم.

ــکی  ــگاه علوم  پزش ــخنگوی دانش س
ــا اشــاره بــه آخریــن آمــار  کرمــان ب
ــوارد  ــت م ــان از وضعی ــتان کرم اس
مثبــت بســتری و مــرگ و میــر 

احتکار برنج در کرمان/کشف 2 
هزار کیلوگرم برنج از یک منزل

رئیــس پلیس امنیــت اقتصادی اســتان کرمان از کشــف 
2 هــزار و 500 کیلــو برنــج احتــکاری و دســتگیری یک 

متهم خبــر داد.
ــرهنگ  ــان، س ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
حمیدرضا میرحبیبــی اظهار داشــت: در راســتای مبارزه 
ــطح  ــکار در س ــا احت ــارزه ب ــرح مب ــکار کاال، ط ــا احت ب
اســتان بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران جرائــم 

اقتصــادی ایــن پلیــس قــرار گرفــت.
رئیــس پلیــس امنیت اقتصــادی اســتان کرمــان افــزود: 
مامــوران اداره مبــارزه بــا جرائــم اقتصادی در پــی اقدامات 
اطاعاتــی از احتکار کاال در یک منزل مســکونی مطلع و 
ضمــن هماهنگــی بــا مقــام قضائی بــه محل مــورد نظر 
اعــزام و در بازرســی صــورت گرفتــه از منــزل، موفــق بــه 

کشــف 2 هــزار و 500 کیلوگــرم برنج شــدند.
ــده  ــکار ش ــه ارزش کاالی احت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
توســط کارشناســان یــک میلیــارد ریــال بــرآورد شــده 
اســت، یــادآور شــد: در ایــن رابطــه یــک متهم دســتگیر 
کــه پــس از تشــکیل پرونده بــرای انجــام مراحــل قانونی 

تحویــل مراجــع قضائــی شــد.

ناشــی از بیمــاری کوویــد 19 اظهــار 
داشــت: در حــال حاضــر تعــداد کل 
مــوارد بســتری مثبت قطعــی کرونا 
در بیمارســتان های اســتان کرمــان 

ــت. ــورد اس 330 م
ــداد 171  ــن تع ــه داد: از ای وی ادام
مــورد در حــوزه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان، 35 مــورد در حوزه 
دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان، 
20 مــورد در حــوزه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی جیرفــت، 18 مــورد در 
حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی بم و 
86 مــورد در حــوزه دانشــکده علــوم 
ــان  پزشــکی ســیرجان تحــت درم

قــرار دارنــد.
ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــه بســتری 64  ــا اشــاره ب ــان ب کرم
بیمــار جدیــد قطعــی کرونــا در 
بیمارســتان های اســتان کرمــان 
ــوارد بســتری  ــداد کل م ــت: تع گف
ــا در اســتان از ابتــدای  مثبــت کرون
شــیوع کوویــد 19، تاکنــون بــه 42 
ــورد رســیده اســت. ــزار و 294 م ه

ــه فــوت 9 بیمــار کرونایــی دیگــر در  وی ب
اســتان کرمان اشــاره کــرد و افــزود: مجموع 
جــان باختــگان کرونــا در اســتان کرمــان از 
ــیده  ــورد رس ــزار و 958 م ــه 4 ه ــدا ب ابت

اســت.
ــن  ــار واکس ــه آم ــان اینک ــا بی ــی ب صحبت
ــا در اســتان  ــت اول کرون ــق شــده نوب تزری
کرمــان یــک میلیــون و 989 هــزار و 925 
مــورد عنــوان کــرد و گفــت: واکســن تزریق 
ــا در اســتان را یــک  ــت دوم کرون شــده نوب
میلیــون و 400 هــزار و 233 مــورد اســت.

دالر ضــرر ناشــی از کاهــش 
درآمــد نفتــی بــوده و آیــا ایــران 
ــایل  ــا و مس ــا  تحریم ه ــه ب ک
ــا  ــری کرون ــه گی ــی از هم ناش
مواجــه اســت می توانــد از چنین 
ــد،  ــی کن ــم پوش ــی چش رقم
ــد  گفــت: طرف هــای توافــق بای
ضمانت هایــی را بدهنــد کــه 
ایــن توافــق پایــدار بمانــد چــون 
می خواهیــم توافقــی داشــته 
ــای  ــوی ضرره ــه جل ــیم ک باش

ــرد. ــم بگی ــی را ه آت
 وی گفــت: بهترین گزینــه برای 
مــا توافقــی اســت کــه حقــوق 
ــن  ــا را تامی ــع م ــردم و مناف م
کنــد. قــرار نیســت تــا ابــد میــز 
مذاکــرات در ویــن برقــرار باشــد 
ــرات در  ــرار اســت مذاک ــه ق بلک

ویــن بــه توافــق منجــر شــود.
ــام  ــه تم ــان اینک ــا بی ــری ب باق
ــران  ــته ای ای ــای هس فعالیت ه
منطبــق بــا معاهــده ان پــی تی 
و توافقنامــه پادمان اســت، گفت: 
ــر نظــر  ــات زی ــن اقدام همــه ای
آژانــس بیــن المللی انــرژی اتمی 
ــچ  ــران هی ــود و ای ــام می ش انج
ــی  ــته ای غیرقانون ــت هس فعالی

ــدارد. ن
مذاکــره کننده ارشــد کشــورمان 
ــرف  ــان ط ــر زم ــد: ه یادآورش
ــو  ــرای لغ ــی ب ــل اراده عمل مقاب
تحریم هــای غیــر قانونی داشــته 
ــتی  ــا راس ــز ب ــران نی ــد ای باش

آزمایی مناســب در چارچــوب توافق 
2015 عمــل خواهــد کرد.بنابرایــن 
ــرف  ــی ط ــه آمادگ ــز ب ــه چی هم

ــتگی دارد. ــل بس مقاب
معــاون وزیــر امــور خارجــه در ایــن 
مصاحبــه جلســه خــود بــا  فیلیــپ 
ــی  ــی و امنیت ــر کل سیاس ارِرا، مدی
وزارت خارجــه فرانســه را بســیار 
خــوب دانســت و آن را صریــح 
، جــدی، ســازنده و رو بــه جلــو 

ــرد. ــف ک توصی
عضــو ارشــد تیــم مذاکــره کننــده 
ایــران بــا اشــاره بــه مواضــع بســیار 
ــران  ــا ای نزدیــک چیــن و روســیه ب
ــدار  ــی مــن بعــد از دی گفــت: ارزیاب
امــروزم ایــن اســت کــه فرانســه بــه 
دنبــال نقــش آفرینی جدی تــری در 

ایــن مســیر اســت.
وی افــزود: اگــر فرانســه نقــش 
ــا  ــد ایف مســتقانه خــودش را بتوان
کنــد می توانــد نقــش موثــری 

ــد. ــته باش داش

تیم فوتبال زنان شهرداری سیرجان 
موفق به کسب دومین پیروزی در جام 

باشگاه های آسیا   شد
بــه گــزارش ایســنا، تیــم فوتبــال شــهرداری ســیرجان 
ــیا  ــان آس ــام باشــگاه های زن ــران در ج ــده ای ــه نماین ک
اســت، از ســاعت 17 و 30 دقیقــه چهارشــنبه، 19 آبــان 
مقابــل گوکــوالم هنــد بــه میــدان رفــت و با یــک گل به 

پیــروزی رســید.  
دختــران ســیرجان در نیمــه اول ایــن دیــدار موفــق بــه 
ــه  ــدون گل ب ــاوی ب ــا تس ــم ب ــدند و دو تی ــی نش گلزن
رختکــن رفتنــد. در نیمــه دوم ایــن مســابقه دروازه بــان 
هنــد روی زهــرا علیــزاده که یکــی از بازیکنــان تاثیرگذار 
ــد را  ــان هن ــرد. داور دروازه ب ــا ک ــت، خط ــیرجان اس س
ــا آمبوالنــس از ورزشــگاه  اخــراج کــرد و علیــزاده نیــز ب

خــارج شــد.
افســانه چترنــور بــرای زدن ضربــه آزاد پشــت تــوپ قــرار 
گرفــت و آن را در دقیقــه 68 تبدیــل بــه گل کــرد کــه  

ایــن نتیجــه تــا پایــان حفــظ شــد.  
تیــم ســیرجان در اولیــن دیــدار خــود در جــام باشــگاه ها 
بــا حســاب دو بر یک بنیادکار ازبکســتان را شکســت داد 
و در ســومین مســابقه خــود شــنبه، 22 آبــان بــه مصاف 

امــان کاب اردن خواهد رفت
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره تکویر، آیه ۱۶-۱۵
»فال اقسم بالخنس الجوار الکنس«.

سوگند به ستارگانی که باز می گردند. حرکت می کنند واز 
دیده ها پنهان می شوند. سوره ی تکویر عمدة بر دو محور 
دور می زند. ۱- محور اول آیات آغاز این سوره است که 
بیانگر نشانه هایی از قیامت ودگرگونیهای عظیم در پایان 
این جهان وآغاز رستاخیز است. ۲- در محور دوم سخن از 
عظمت قرآن وآورنده ی آن وتأثیرش در نفوس می باشد. 
واژه ها خنس: از ماده ی )خنس( بر وزن شمس می باشد 
وجمع خانس است ودر اصل به معنای انقباض وبازگشت 
وپنهان شدن است وبر همین اساس شیطان را خناس می 
گویند زیرا هنگامی که نام خدا برده شود بر می گردد وخود 
را مخفی می کند. جوار جمع جاریه. به معنای رونده ی 

سریع است.
کنس جمع کانس از ماده ی )کنس( بر وزن شمس 
است وبه معنای مخفی شدن است. در اینکه منظور از این 
سوگندها چیست. بسیاری از مفسران معتقدند که اشاره 
به پنج ستاره سیار منظومه شمسی است که با چشم غیر 
مسلح دیده می شوند. عطارد. زهره. مریخ. مشتری وزحل. 
تنها این پنج ستاره هستند که در البالی ستارگان دیگر 
حرکت می کنند این پنج ستاره عضو خانواده منظومه 
شمسی می باشند وحرکات آنها به خاطر نزدیکی آنها 
به ماست وگرنه سایر ستارگان آسمان نیز دارای چنین 
حرکاتی هستند اما چون از ما بسیار دورند. ما نمی توانیم 
حرکات آنها را احساس کنیم. این آیات ممکن است اشاره 
به همین باشد که این ستارگان دارای حرکتند )الجوار( 
ودر سیر خود رجوع وبازگشت دارند )الخنس( وسرانجام 
به هنگام طلوع سپیده ی صبح وآفتاب پنهان می شوند. 
شبیه آهوانی که شبها در بیابانها برای به دست آوردن طعمه 
می گردند وبه هنگام روز از ترس صیاد وحیوانات وحشی 
در النه خود مخفی می شوند )الکنس(. در هر حال گویا 
قرآن مجید می خواهد با این سوگندهای پر معنا وآمیخته 
با نوعی ابهام. اندیشه ها را به حرکت در آورد ومتوجه 
وضع خاص واستثنایی این سیارات در میان خیل عظیم 
ستارگان آسمان کند. تا مردم هر چه بیشتر در آن فکر 
کنند وبه عظمت پدید آورنده این دستگاه عظیم آشناتر 
شوند. امام باقر )علیه السالم( پیرامون این آیات چنین می 
فرماید: عن ام هانی: قالت، سألت ابا جعفر محمد بن علی 
(: فال اقسم بالخنس  )علیه السالم( عن قول اهلل )عزَّ وجلَّ
الجوار الکنس: قالت: فقال: امام یخنس سنة ستین ومأتین. 
ثم یظهر کالشهاب. یتوقد فی اللیلة الظلماء. واذا ادرکت زمانه 
قرت عینک. ام هانی می گوید از امام باقر )علیه السالم( 
( که می فرماید:  پیرامون فرموده ی خداوند )عزَّ وجلَّ
سوگند به آن ستارگان که پنهان می شوند. پرسش نمودم، 
آن جناب فرمود: امامی است که در سال دویست وشصت 
پنهان خواهد شد. سپس هم چون ستاره ای که در شب 
تار درخشان شود ظاهر می گردد وچنانچه زمان او را )ای ام 

هانی( دریابی. دیده ات روشن شود

 ادامه آیه ۱83 سوره آل عمران:
3- پاسخ قرآن به این بهانه جویی یهودیان چیست؟

در پاسخ این بهانه جویی ها به آنها بگو، گروهی از پیامبران 
بنی اسرائیل پیش از من آمدند و نشانه های روشنی را با خود 
آوردند. حتی این قربانی را برای شما آوردند اگر راست می 
گویید، چرا به آنها ایمان نیاوردید و چرا آنها را به قتل رساندید؟ 
)اشاره به زکریا و یحیی و جمع دیگری از پیامبران بنی اسرائیل 

است که به دست یهودیان به قتل رسیدند(
4- منظور از قربانی کردن که در آیه شریفه آمده 

چیست؟
بعضی از مفسران اخیرا )مانند نویسنده تفسیر المنار( احتمال 
دیگری درباره مسأله قربانی داده اند که خالصه آن این است :

منظور آنها این نبوده که حیوانی ذبح شود و آتشی به طرز 
اعجاز آمیز از آسمان فرود آید و آن را بسوزاند، بلکه منظور این 
بوده که در دستورات مذهبی آنها یک نوع قربانی به نام قربانی 
سوختنی بوده است. آنان حیوانی را سر می بریدند و با مراسم 
مخصوصی آن را آتش می زدند که شرح این مراسم در فصل 

اول سفر الویان از تورات آمده است.
آنها مدعی بودند که خدا با ما عهد کرده است که این دستور 
)قربانی سوختنی( در هر آئین آسمانی خواهد بود و چون در 
آئین اسالم نیست ما به تو ایمان نمی آوریم.ولی این احتمال 
در تفسیر آیه بسیار بعید است زیرا اوال:این جمله در آیه فوق 
عطف بر بینات شده که گواهی می دهد منظور از آن یک کار 
اعجاز آمیز است که با این تفسیر تطبیق نمی کند. ثانیا : کشتن 
یک حیوان و سپس سوزاندن آن یک عمل خرافی است و 

نمی تواند جزء دستورات آسمانی انبیاء باشد.
5- نتیجه روحیه استکباری چیست؟

همین که انسان روحیه استکباری پیدا کرد، هم به خدا تهمت 
می زند  »ان اهلل عهد الینا« و هم تسلیم هیچ پیامبری نمی 
شود  »اال نومن لرسول« و هم توقع دارد که مسیر معجزه ها 

تمایالت و خواسته های او باشد.
آیه ۱84 سوره آل عمران :

پس اگر تو را تکذیب کردند بدان که پیامبرانی )هم( که پیش 
از تو دالیل روشن و نوشته ها و کتاب روشن آورده بودند 

تکذیب شدند.
1- خداوند متعال نگرانی پیامبر )ص( را چگونه تسلی 

می دهد؟
در این آیه، خداوند متعال پیامبر خود را دلداری می دهد که 
اگر این جمعیت سخنان تو را نمی پذیرند، نگران مباش، زیرا 
این موضوع سابقه بسیار دارد. پیامبرانی پیش از تو آمدند و آنها 
را نیز تکذیب کردند  »جاووا بالبینات والزبر والکتاب المنیر« در 
حالی که آن پیامبران هم نشانه های روشن و معجزات آشکار  
»البینات« و هم کتب محکم و عالی  »الزبر« و هم کتاب های 

روشنی بخش  »الکتاب المنیر« با خود داشتند.
2 - منظور از  »زبر« چیست و چه تفاوتی با کلمه  

»منیر« دارد؟
باید توجه داشت که  »زبر« جمع  »زبور« به معنی کتابی 
است که با استحکام نوشته شده است زیرا این ماده در اصل 
به معنای نوشتن است اما نه هر گونه نوشتن، بلکه نوشتنی که 
با استحکام توأم باشد.اما تفاوت  »الزبر« و  »الکتاب المنیر« 
با اینکه هر دو از جنس کتاب می باشند ممکن است از این 
جهت باشد که اولی به کتب پیامبران قبل از موسی )ع( و 
دومی به تورات و انجیل اشاره دارد. زیرا قرآن در سوره مائده 
آیه 44 و 46 از آنها به عنوان  »نور« یاد کرده است : »انا انزلنا 

التورات فیها هدی ونور«،  »وآتینا االنجیل فیه هدی ونور«
بعضی از مفسران احتمال داده اند که زبور، تنها به آن قسمت از 
کتب آسمانی گفته می شود که محتوی پند و اندرز و نصیحت 
است. )همان طور که زبور منسوب به داود که اکنون در دست 
است سراسر پند و اندرز می باشد( ولی کتاب آسمانی یا کتاب 
منیر به آن قسمت گفته می شود که دارای احکام و قوانین و 

دستورات فردی و اجتماعی می باشد.
3- چرا کلمه  »بینات « به صورت جمع و کلمه  »کتاب« 

مفرد آمده است؟
معجزات متنوع بودند ولی اصول دستورالعمل ها و برنامه ها 
یکی بود. )کلمه بینات جمع است ولی کتاب مفرد آمده است.(

آیه ۱8۵ سوره آل عمران :
هر جانداری چشنده )طعم( مرگ است و همانا روز رستاخیز 
پاداش هایتان به طور کامل به شما داده می شود پس هر که 
را از آتش به دور دارند و در بهشت در آورند قطعا کامیاب شده 

است و زندگی دنیا جز مایه فریب نیست.
1-  مخاطب اصلی آیه شریفه چه کسانی هستند؟

به دنبال بحث درباره لجاجت مخالفان و افراد بی ایمان، این آیه 
اشاره به قانون عمومی مرگ و سرنوشت مردم در رستاخیز می 
کند تا هم دلداری برای پیامبر )ص( و مؤمنان و هم هشداری 

به مخالفان گناهکار باشد.
2- آیا قانون مرگ عمومیت دارد؟

این آیه نخست اشاره به قانونی می کند که حاکم بر تمام 
موجودات زنده جهان است و می گوید تمام موجودات زنده 
خواه و ناخواه روزی مرگ را خواهند چشید )کل نفس ذائقه 
الموت(.گرچه بسیاری از مردم مایلند که فنا پذیر بودن خود را 
فراموش کنند، ولی این واقعیتی است که اگر ما آن را فراموش 
کنیم، آن هرگز ما را فراموش نخواهد کرد. حیات و زندگی این 
جهان، باالخره پایانی دارد و روزی می رسد که مرگ به سراغ 

خواهد آمد و ناچار است از این جهان رخت بربندد.
3- منظور از نفس چیست؟

منظور از  »نفس« در آیه مجموعه جسم و جان است، اگر چه 
گاهی نفس در قرآن، تنها به روح نیز اطالق می شود تعبیر به 
چشیدن نیز اشاره به احساس کامل است. زیرا گاهی انسان 
غذایی را با چشم می بیند و یا با دست لمس می کند، ولی 
اینها هیچ کدام احساس کامل نیست، مگر زمانی که به وسیله 
ذائقه خود آن را بچشد گویا در سازمان خلقت باالخره مرگ 

نیز یک نوع غذا برای آدمی و موجودات زنده است.
4- چرا در آیه شریفه تعبیر به  »توفون« آمده است؟

جمله  »توفون« که به معنی  »پرداخت کامل« است،نشان 
می دهد که اجر و پاداش انسان به طور کامل در روز قیامت 
پرداخت می گردد. بنابراین مانعی ندارد که در عالم برزخ 
)جهانی که واسطه میان دنیا و آخرت است( قسمتی از نتایج 
اعمال خود و پاداش و کیفر را ببیند، زیرا این پاداش و کیفر 

برزخی کامل نیست.
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بــه گــزارش خبرنــگار آنــا از بردســیر، بــه 
مناســبت هفتــه نوجوان، جلســه شــورای 
فرهنــگ عمومــی شهرســتان بردســیر به 
ــلمین  ــالم والمس ــت االس ــت حج ریاس
علــی اکبــر کرمانی، امــام جمعه بردســیر 
و بــا حضــور اعضــا و  نماینــده نوجوانــان و 

دانــش آمــوزان برگــزار شــد.
در ایــن جلســه، امــام جمعه بردســیر روز 
فرهنــگ عمومی و همچنیــن روز نوجوان 
و بســیج دانــش آمــوزی را گرامی داشــت 
و گفــت: متاســفانه فرهنــگ شــکرگذاری 
ــده و  ــگ ش ــه کمرن ــت در جامع و قناع
بایــد تــالش کــرد ایــن فرهنــگ بیــش از 

گذشــته ترویــج شــود.
علــی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
اکبــر کرمانــی بــا انتقــاد از برخــی 
قبیــل  از  اجتماعــی  ناهنجاری هــای 
بدحجابــی و ترافیــک افــزود: متولــی 
ــا  ــالمی صرف ــگ ایرانی-اس ــج فرهن تروی
ــک  ــا ی ــی و ی ــگ عموم ــورای فرهن ش

ــرای اصــالح  ــه ب ارگان خــاص نیســت بلک
فرهنــگ، تمامــی ادارات و نهادهــا بایــد 

مشــارکت کننــد.
ــام  ــد مق ــه تاکی ــیر، ب ــه بردس ــام جمع ام
معظــم رهبــری مبنــی بــر ترویــج فرهنــگ 
غنــی ایرانی-اســالمی اشــاره کــرد و بــا بیان 
اینکــه مرتفع شــدن بســیاری از  مشــکالت 
ــت  ــگ اس ــالح فرهن ــرو اص ــه در گ جامع
گفــت: فرهنــگ نظــام مقــدس جمهــوری 
ــی و  ــای دین ــه در آموزه ه ــالمی، ریش اس
ــات ائمــه معصــوم)ع( دارد. ــث و روای احادی

ــت  ــی داش ــا گرام ــن ب ــی، همچنی کرمان
ــای  ــوزه ه ــت: در آم ــوان گف ــه نوج هفت
دینــی و همچنیــن ســخنان رهبــر معظــم 
انقــالب، تاکیــد زیــادی بــرای رســیدگی به 

ــت. ــده اس ــان ش ــور نوجوان ام
امــام جمعــه بردســیر، تربیــت نوجوانــان و 
هدایــت آنــان در مســیر صحیــح را وظیفــه 
تمامــی ارگان هــا دانســت و افــزود: تربیت و 
هدایــت نوجوانــان در ســنین کم بــه مراتب 

بهتــر و آســان تــر از ســنین بــاال 
اســت.وی بــه مشــارکت پرشــور 
نوجوانــان در ســتاد اقامــه نمــاز 
اشــاره  بردســیر  شهرســتان 
ــه  کــرد و خواســتار رســیدگی ب
مطالبات نوجوانان، اســتعدادیابی 
و اســتفاده از ظرفیــت نوجوانــان 
در فعالیــت هــای اجرایــی شــد.

در ادامــه جلســه، زهــره جعفری، 

فرهنگ قناعت و شکرگذاری، بیش از گذشته ترویج شود/استفاده 
بیشتر از ظرفیت های نوجوانان در فعالیت های اجرایی

نماینــده مجلــس دانــش آمــوزی 
ــی  ــه نمایندگ ــان ب ــتان کرم اس
از قشــر نوجوانــان شهرســتان 
بردســیر، مطالبــات و درخواســت 
هــای دانــش آمــوزان از مســئوالن 
اعضــای  و ســپس  را مطــرح  
ــه  ــی ب ــگ عموم ــورای فرهن ش
ارائــه نظــرات و پیشــنهادات خــود 

ــد. پرداختن

 رییــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان گفــت: بــه 
دلیــل خشکســالی ســال گذشــته کــه طــی ۵۰ ســال 
اخیــر بی ســابقه بــوده، بیــش از ۷۰۰ روســتای این اســتان 
ــر آبرســانی می شــوند و در بعضــی از شــهرهای  ــا تانک ب
اســتان کرمان شــاهد فرونشســت 4۵ ســانتی متری زمین 

. هستیم
»شــهباز حســن پور« ۱۸ آبــان ماه در جلســه کمیســیون 
اقتصــادی کــه بــا حضــور معــاون اول رییــس جمهــور در 
محل نهاد ریاســت جمهوری تشــکیل شــد، گفــت: دولت 
مردمــی و مکتبــی ســیزدهم نباید از مســائل و مشــکالت 
اساســی مردم غافل شــود. تورم افسارگســیخته و اشــتغال 
بســیار ضعیف یکی از مشــکالت اساســی مــردم در طی ۳ 

ماهــه گذشــته بوده اســت.
وی خواســتار رصــد اشــتغال کشــور در همه حوزه ها شــد 
و اظهــار کــرد: در هفــت ماهه گذشــته نرخ رشــد اشــتغال 

در کشــور بســیار ضعیف بوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از روابــط عمومــی مجمــع 
نماینــدگان اســتان کرمــان، حســن پور خطاب بــه معاون 
ــه اصــل  ــژه ب اول رئیــس جمهــور خواســتار اهمیــت وی
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فرونشست 4۵ سانتی متری زمین در برخی نقاط استان کرمان
۱۲۷ قانــون اساســی مبنــی بــر اختیــارات اســتانداران 
شــد و گفــت: اگــر اختیــارات اســتانداران افزایــش یابــد 
می تواننــد در خصــوص مســائل و مشــکالت حوزه های 
اســتانی خودشــان بــه راحتــی و فــوری تصمیم گیــری 

. کنند
ــورای  ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــده س نماین
اســالمی خواســتار اعــزام هیئتی جهــت تعیین تکلیف 
کم آبــی در اســتان کرمــان شــد و گفــت: بــا توجــه بــه 
بررســی های انجام شــده و همچنین خشکســالی ســال 
ــوده،  ــر بی ســابقه ب ــه طــی ۵۰ ســال اخی گذشــته ک
بیــش از ۷۰۰ روســتای ایــن اســتان بــا تانکــر آبرســانی 
ــادی از  ــداد زی ــته تع ــرف 4۵ روز گذش ــوند. ظ می ش
قنــوات و چشــمه ها خشــک شــده اند و حتــی در 
بعضــی از شــهرهای اســتان کرمان شــاهد فرونشســت 

ــم. ــن بوده ای ــانتی متری زمی 4۵ س
وی تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه خشکســالی های 
ســال های گذشــته و همچنیــن کم آبــی اســتان کرمان 
می بایســت هیئتــی جهت کارشناســی و تغییــر الگوی 
کشــت بــه بعضــی از شــهرهای اســتان کرمــان اعــزام 

شــود تــا شــاید مقــداری از این مشــکالت برطرف 
شــود.

حســن پــور در خصوص مطالبه یکی از شــعارهای 
انتخاباتــی رئیس جمهــور گفت: یکی از شــعارهای 
ــای  ــت نیروه ــل وضعی ــیزدهم تبدی ــت س دول
خدماتــی، پیمانی، قراردادی و شــرکتی به رســمی 
بــود کــه تاکنــون هیــچ اقدامــی در ایــن خصــوص 

صــورت نگرفتــه اســت.

وقوع 48۰۵ حادثه پرتلفات 
در شش ماهه اول سال 

ــزوم  ــر ل ــا اشــاره ب ســخنگوی ســازمان اورژانــس کشــور ب
ــرای کاهــش  ــات EOC ب ــت و عملی ــز هدای ــت مراک تقوی
مــرگ و میــر و حــوادث پرتلفــات و هزینه هــا، گفــت: آمارها 
نشــان مــی دهــد کــه در هفــت ماهــه اول ســال نزدیــک به 

4۸۰۵ مــورد حادثــه پرتلفــات ترافیکــی داشــتیم.
ــوص  ــنا در خص ــا ایس ــو ب ــدی در گفت وگ ــی خال مجتب
اولویت هــا اورژانــس در نیمــه دوم ســال، اظهــار کــرد:  
ســازمان اورژانــس کشــور چنــد ســالی اســت کــه از مرکــز 
ــه ســازمان  ــت هــای پزشــکی ب ــت حــوادث و فوری مدیری
تغییــر پیــدا کــرده اســت. طبیعتــا انتظاراتــی کــه از یــک 
ســازمان وجــود دارد هماهنگــی هــای بیشــتر میــان واحــد 

ــه آن اســت. ــای زیرمجموع ه
خالــدی گفــت: آمــار هــا نشــان مــی دهــد کــه در هفــت 
ماهــه اول ســال نزدیــک بــه 4۸۰۵ مــورد حادثــه پرتلفــات 
ترافیکــی داشــتیم. ایــن مســئله زنــگ خطــری اســت کــه 
بتوانیــم در شــش ماهــه دوم توجهــی بــه موضوعــات از ایــن 

دســت داشــته باشــیم. 
وی ادامــه داد: یکــی از سیاســت هایــی کــه در شــش ماهــه 
دوم ســال دنبــال خواهیــم کــرد تقویــت مراکــز هدایــت و 
عملیــات EOC  اســت چــرا کــه اعتقادمــان ایــن اســت که 
هــر چــه در حــوادث بــه خصــوص حــوادث پرتلفات ســریع 
تــر نیــرو هــای عملیاتــی را اعــزام کنیــم و هماهنگــی های 
ــر و  ــرگ و می ــد م ــی کن ــک م ــم، کم ــام دهی الزم را انج

حــوادث پرتلفــات و هزینــه هــا نیــز کاهــش پیــدا کنــد.
بــه گفته ســخنگوی اورژانــس، در حــوادث پرتلفات ترافیکی 
چنــد مولفــه وجــود دارد کــه بایــد بــه آن توجــه بیشــتری 
داشــت. طبیعتــا ابتــدا بایــد فرهنــگ ســازی صــورت بگیرد 
چــرا کــه همچنــان شــاهد حوادثــی هســتیم کــه بــه دلیل 
عــدم مهــارت، خواب آلودگــی و عــدم شــناخت جــاده اتفــاق 
مــی افتــد. وقتــی کشــور هــای پیشــرفته بــه صفــر شــدن 
مصدومــان ناشــی از تصادفــات فکــر مــی کننــد طبیعتــا ما 
نیــز مــی توانیــم این رقــم را داشــته باشــیم. در حــال حاضر 
ســاالنه نزدیــک به ۱6 یــا ۱۷ هزار کشــته حــوادث ترافیکی 
داریــم کــه پنــج برابــر ایــن عــدد آمــار مصدومــان خواهــد 

 . بود

امام جمعه بردسیر در  جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مطرح کرد:

حسن پور در دیدار با معاون اول رئیس جمهور مطرح کرد:

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: 

سه باند زورگیر، سارقان به عنف و اراذل و اوباش در کرمان متالشی شد
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان از دســتگیری یک 
بانــد زورگیــر، بانــد ســارقان بــه عنــف و تعــدادی از 
اراذل و اوبــاش کــه در ایــن شــهر اقــدام بــه شــرارت 

مــی کردنــد، خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا، ســردار عبدالرضا ناظری در حاشــیه 
بازدیــد از دســتاوردهای طرح مبــارزه بــا اراذل و اوباش 
ــزود:  ــانه اف ــاب رس ــع اصح ــری ۱۱ در جم در کالنت
باندهــای زیــادی در طــرح برخــورد بــا اراذل و اوبــاش 
در اســتان کرمــان دســتگیر شــده انــد و ۲ بانــد مهــم 
آنهــا کــه توســط فرماندهــی انتظامی این شهرســتان 
در مرکــز اســتان اقــدام بــه اعمــال مجرمانه مــی کرد، 

دســتگیر شدند.
وی ادامــه داد: یکــی از ایــن باندهــا متشــکل از ســه 
مــرد و یــک  زن اســت کــه بــا راهنمایــی یــک خانــم 
ســوژه هــا را شناســایی کــرده و بعــد از آن بــا معرفــی 
آن هــا بــه همدســتان خــود اقدام بــه ســرقت و اخاذی 

از آنهــا می کــرده اســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان ادامــه داد: اعضــای 
ایــن بانــد تاکنــون به هشــت فقــره زورگیــری اعتراف 
کــرده انــد و هشــت نفــر از مالباختگان نیز نســبت به 
شناســایی و اعــالم شــکایت خــود اقــدام کرده انــد اما 
بــه طــور قطــع ایــن افراد ســرقت هــای بیشــتری را با 
توجــه بــه ســوابق مجرمانــه ای کــه دارنــد انجــام داده 
انــد کــه پرســنل پلیــس مشــغول جمــع آوری ادله و 

شناســایی سایر شــکات هستند.
وی ادامــه داد: ایــن افــراد در انظــار عمومــی بــا تهدیــد 
چاقــو از افــراد زورگیــری مــی کردنــد لــذا بــا توجــه 
ــه احتمــال افزایــش تعــداد مالباختــگان، از مــردم  ب
تقاضــا مــی شــود در صورتــی کــه مــورد طعمــه ایــن 
بانــد قــرار گرفته انــد بــه کالنتــری ۱۱ شــهر کرمــان 
ــدام  ــه اعــالم شــکایت خــود اق مراجعــه و نســبت ب

. کنند
ســردار ناظری گفــت: بانــد دوم که توســط فرماندهی 
انتظامــی شهرســتان کرمــان دســتگیر شــده انــد نیز 
ســارقان بــه عنف هســتند که به واســطه همدســتی 
یــک خانــم، ســه مــرد و یــک مالخر اقــدام به ســرقت 

از منــازل مــی کردند.
وی عنــوان کــرد: ایــن خانــم در ایــن بانــد بــه عنــوان 
کارگــر منــزل متاســفانه از طــرف یکــی از شــرکت 
هــای خدماتــی معرفــی شــده که پــس از شناســایی 
ــه  ــا ب ــی آنه ــه معرف ــبت ب ــود، نس ــای خ طعمه ه

ــت. ــرده اس ــدام می ک ــود اق ــتان خ همدس

وی ادامــه داد: ایــن فــرد در زمانــی کــه در منزل ســوژه 
ــتان  ــرای همدس ــته در را ب ــور داش ــر حض ــورد نظ م
خــود بــاز مــی کرده یــا در هنــگام خــروج زمینــه ورود 
همدســتان خــود را بــه منــزل فراهم مــی کرده اســت. 
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: اعضــای این 
بانــد در مــواردی در ســاعت اولیــه شــب نســبت بــه 
ــوال  ــرقت ام ــود و س ــای خ ــازل طعمه ه ــه من ورود ب

آنهــا می کرده انــد.
وی گفــت: تاکنــون هشــت مال باختــه در ایــن پرونده 
شناســایی و ســارقان تحــت قــرار روانــه زنــدان شــده 

ند. ا
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان اظهار داشــت: مالخر 
ایــن بانــد نیز کــه یک فرد 4۰ ســاله اســت شناســایی 
ــادی از امــوال مســروقه نیــز  ــر زی و دســتگیر و مقادی

کشــف شــده اســت.
ســردار ناظــری بیــان کــرد: اعضــای ایــن بانــد بــا قــرار 

بازداشــت موقــت بــه زنــدان معرفــی شــده انــد.
وی توصیــه کــرد: مــردم مراقبــت هــای الزم را در زمان 
هــای مختلــف از امــوال خــود داشــته باشــند تــا راه را 

بــرای ارتــکاب جــرم ایــن افــراد ببندند.
فرمانــده انتظامی اســتان کرمــان اظهار داشــت: پلیس 
ــا افــرادی کــه بخواهنــد  کوچــک تریــن مماشــاتی ب
نظــم، امنیــت و آرامــش مــردم را بر هــم بزننــد و اموال 

مــردم را بــه ســرقت ببرنــد، نــدارد.  
ــه  ــادرت ب ــرادی کــه مب ــان اینکــه ســن اف ــا بی وی ب
ــوده  ــال ب ــا ۲۳ س ــن ۱۸ ت ــد بی ــی کردن ــرقت م س
ــی  ــم های و مالخــر حــدود 4۰ ســال ســن دارد و خان
کــه در ایــن بانــد دســتگیر شــده انــد ۱۸ یــا ۱۹ ســاله 

 . هستند
ســردار ناظــری گفــت: ۱۰ نفــر از ایــن افــراد اتبــاع 
ــرف  ــو مص ــزاع و س ــابقه ن ــه س ــوده ک ــه ب بیگان
مشــروبات الکلی را داشــته و در یکی از بیمارســتان 
ــل از  ــه قب ــی ک ــل نزاع ــه دلی ــان ب ــای کرم ه
بیمارســتان داشــته اند، نظــم بیمارســتان را بر هم 

مــی زننــد کــه شناســایی و دســتگیر شــدند.
ــاع  ــیون اتب ــا کمیس ــه ب ــن اینک ــزود: ضم وی اف
اســتانداری نیــز هماهنــگ شــد افــرادی کــه اقدام 
بــه شــرارت مــی کننــد بــه همــراه وابستگانشــان 
بــا دســتور قضایــی و مصوبه کمیســیون از کشــور 

طــرد شــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اتباع شــریفی نیــز در ایران 
هســتند که شــرافتمندانه کار و زندگــی می کنند 
امــا ایــن ۱۰ نفــر به دلیل شــرارت دســتگیر شــده 
انــد و برابــر دســتور مقــام قضایــی بــا آنهــا برخورد 

ــود. می ش
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ــازی  ــر راه و شهرس ــمی وزی ــتم قاس رس
شــرکت های  بــا  مذاکــره  ادامــه  از 
ــن  ــای نوی ــرای ورود فناوری ه ــی  ب چین
ساخت وســاز مســکن به کشــور خبــر داد.

رســتم قاســمی در گفت وگــو بــا خبرنگار 
ــاره  ــنیم، درب ــزاری تس ــادی خبرگ اقتص
ــرای  ــا شــرکت های خارجــی ب مذاکــره ب
ورود فناوری هــای نویــن ساخت وســاز 
مســکن بــه کشــور اظهــار کــرد:  در 
راســتای ورود فناوری هــای نویــن مذاکــره 

ــه دارد. ــا ادام ــا چینی ه ب
ــرکت های  ــی از ش ــزود: نمایندگان وی اف
چینــی در کشــور حضــور دارنــد و در حال 

مذاکــره بــا آنها هســتیم.
ــت  ــرار نیس ــه ق ــرد: البت ــح ک وی تصری
کــه چینی هــا کارگــر بــه ایــران بیاورنــد، 
یــا مهنــدس یــا مصالــح ســاختمانی وارد 

کشــور کننــد.
وزیــر راه و شهرســازی تأکیــد کــرد: 
نویــن  فناوری هــای  چینی هــا 
ساخت وســاز را بــه ایــران می آورنــد.

ــمی  ــتم قاس ــنیم، رس ــزارش تس ــه گ ب
وزیــر راه و شهرســازی هفتــه گذشــته در 
همایــش قیــر و آســفالت بــا بیــان این که 
ــول  ــران در ل ــکن در ای ــاز مس ساخت وس
ــن در  ــود: ای ــه ب ــت، گفت ــطح( 3 اس )س
حالــی اســت کــه ساخت وســاز در دنیــا در 

ــود. ــام می ش ــطح 8 انج س
ــال  ــن ح ــنیم، در همی ــزارش تس ــه گ ب
رســتم قاســمی وزیــر راه و شهرســازی در 
مأموریتــی ویــژه بــه مرکــز تحقیقــات راه، 
مســکن و شهرســازی دســتور داد نســبت 
ــاخت  ــرعت در س ــازی، س ــه کیفی س ب
قیمــت  مناسب ســازی  همچنیــن  و 

ساخت وســاز در کشــور بــا همــکاری 
شــرکت های دانش بنیــان و اســتفاده از 
توانمندی هــا و دانــش آنهــا، اقــدام کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه صنعت ســاختمان 
ــرورت دارد  ــه ض ــت ک ــش اس ــک دان ی
ــرعت در  ــت و س ــت، قیم ــر کیفی از نظ
ــزود:  ــه روز و متحــول شــود، اف ســاخت ب
ــا وزارت  ــره شــرکت های خارجــی ب مذاک
راه و شهرســازی در خصــوص ســاخت 
واحدهــای مســکونی بــا قیمــت کمتــر از 
شــرکت های ایرانــی، نشــان دهنده دانــش 
فنــی آنهاســت کــه باید تــاش کنیــم در 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــا ش ــکاری ب هم

تــوان خــود را بــه آن ســطح برســانیم.
ــان این کــه در بخــش مســکن  ــا بی وی ب
قیمت هــا بــا روش ســاخت ســنتی 
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــد ب ــب نخواه مناس
پیشــنهاد  خارجــی  شــرکت های 
ــر از  ــای پایین ت ــا قیمت ه ــاز ب ساخت وس
داخلی هــا می دهنــد امــا اســتفاده از تــوان 
داخلــی در اولویــت قــرار دارد و ایــن نشــان 
می دهــد کار علمی و فنــاوری در خصوص 
ساخت وســاز مســکن انجــام نشــده اســت 
و ایــن یــک مأموریــت ویــژه بــرای مرکــز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی است.
قاســمی تأکیــد کــرد: مرکــز تحقیقــات 
راه، مســکن و شهرســازی بایــد بــا انتشــار 
فراخــوان از شــرکت های دانش بنیــان 
دعــوت کنــد تــا طرح هــای مناســب خود 
را در مــورد ســاختمان ارائــه بدهنــد. مرکز 
ــرعت در  ــت دارد به س ــات مأموری تحقیق
حــوزه ساخت وســاز، تحــول ایجــاد کند و 
ایجــاد تحــول نیــز از طریــق شــرکت های 

ــود. ــل می ش ــان حاص دانش بنی

ــا  ــر راه و شهرســازی شــاخص های ارتق وزی
را شــامل کیفیت، ســرعت و مناسب ســازی 
قیمــت برشــمرد و گفــت: ســرعت ســاخت 
فراوانــی  تأثیــر  تمام شــده  قیمــت  در 
ــه در  ــاختمانی ک ــه س ــا ک دارد، بدین معن
ــه  ــک ســال احــداث می شــود نســبت ب ی
ــال و بیشــتر  ــه طــی دو س ــاختمانی ک س
احــداث خواهــد شــد، از نظــر قیمتــی 
متفــاوت اســت، بنابرایــن بــا توجه بــه اینکه 
قیمت های تمام شــده ســاختمان در کشــور 
ــام  ــورها انج ــایر کش ــر از س ــیار گران ت بس
می شــود، باید مرکــز تحقیقات راه، مســکن 
و شهرســازی در ایــن بخش اهتمــام ویژه ای 

داشــته باشــد.
قاســمی ادامــه داد: در خصــوص مســکن بــا 
ــبی  ــدان مناس ــت نه چن ــه وضعی ــه ب توج
کــه به دلیــل سنتی ســازی وجــود دارد، 
مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی 
ــه  ــبت ب ــا نس ــد ت ــدا می کن ــت پی مأموری
ــوت از شــرکت های  ــوان و دع انتشــار فراخ
دانش بنیــان بــرای بهره منــدی از روش هــای 

ــق و  ــق و عمی ــرار، آرام و آرام و آرام، عمی ــرار و تک ــرار و تک تک
عمیــق... ایــن شــیوه قطــره، ســنگ و هــر مانعــی را ســوراخ 
مــی کنــد، از همیــن روش در رســانه هــا بــه عنــوان شــگرد 
ـ انعــکاس مســتمر« اســتفاده می شــود. »حمــات تدریجــی 
خبرگــزاری فــارس- گــروه رســانه: برخــی خبرها هســتند که 
همیشــه هســتند و ظاهرا قرار نیســت کار بزرگی انجام دهند، 
امــا در طــول ســال هــا ایــن اخبــار آرام ذهــن مخاطــب را بــه 
ســمت و ســوی دلخــواه مــی بــرد. در سیاســت هــم ایــن گونه 
اســت، از صداهــای دهــه 70 بشــنوید تــا همیــن حــاال... ایــن 
شــگرد بــرای رســانه های قدیمــی ماننــد بی.بی.ســی و صدای 

آمریکا اســتفاده بیشــتری دارد.
ــوم شــناختی  علیرضــا داودی کارشــناس  ارشــد رســانه و عل
در گفتگــو بــا فــارس، ضمــن تشــریح کارکــرد رســانه  هــای 
فارســی زبــان بیگانه درخصــوص تکنیک ” حمــات تدریجی 
ـ انعــکاس مســتمر “ گفــت: ” حمــات تدریجــی ، انعــکاس 
مســتمر “ یعنــی طراحــی یــک محیــط بــا اســتفاده از ســوژه 
هــای متفــاوت و متنــوع امــا در زمــان بنــدی هــای فاصلــه دار 
بــرای اینکــه اجــازه ندهــد ، ذهــن مخاطــب از آن قفس ســوژه 

خــارج بشــود، پــس بــه شــدت تدریجــی اســت.
داودی افــزود: ایــن تدریجــی را اگــر بخواهیــم در حــوزه علــوم 
شــناختی ، بــه تکنیــک دلتــا تبدیــل کنیــم اصطاحا بــه آن 
ـ ســنگ ســوراخ “ مــی گوئیــم، یعنــی  تکنیــک ” قطــره آب 
ــه شــدت  ــا ب ــی آرام اســت، ام ــی تدریجــی اســت، خیل خیل
نســبت بــه ایــن آرام بــودن تبلیــغ مســتمر مــی شــود، یعنــی 
اجــازه نمــی دهــد از ایــن ضربــه تــا ضربــه بعــد کــه خیلی هم 
آرام و هــم آهســته هســت، ذهــن فرامــوش کنــد، بــه همیــن  
علــت اجــازه خــروج ذهــن از قفــس آن ســوژه داده نمی شــود.
ــت: واژه ای  ــناختی گف ــوم ش ــانه و عل ــد رس ــناس  ارش کارش
تحــت عنــوان زندانیان سیاســی، زندانیــان عقیدتــی ، زندانیان 
ــه  ــرض ک ــان معت ــد ، زندانی ــان منتق ــی ، زندانی ایدئولوژیک
عمدتــا ماننــد دراویــش گنابــادی ، محمــد نــوری زاده ، نرگس 
محمــدی اینهــا ســوژه هایی هســتند کــه مســتمر و تدریجی 
بــه ذهــن مخاطــب حمله مــی کننــد ، اما تبلیغ مســتمر می 
کننــد کــه ذهــن مخاطــب از قفــس ایــران ناقــض اســت ، که 
مخاطــب بــا ایــن ســوژه هــا بصــورت تدریجــی اما مســتمر به 
ایــن نتیجــه برســد کــه همیشــه  کلمه نقــض در  کنــار کلمه 
حقــوق آزاداندیشــان ، حقــوق دگراندیشــان ، حقــوق اقلیت ها 

همــه آنهــا قــرار مــی گیــرد.
داودی گفــت: رســانه معانــد مســتمر مــی گویــد در ایــران زیر 
ســاخت هــا بــه شــدت خــراب اســت ، بــا یــک ســیل، یــک 
زلزلــه یــا طوفــان همــه مــردم بدبخــت مــی شــوند، رســانه به 
صــورت تدریجــی مــورد بــه مــورد ایــن مطالــب را بیــان مــی 
کنــد امــا مســتمر آن را منعکــس می کند یعنــی از ایــن زلزله 

تــا زلزلــه بعــد ، زلزلــه قبــل همچنــان منعکــس می شــود.
کارشــناس  ارشــد رســانه و علــوم شــناختی ادامــه داد چــرا این 
اتفــاق مــی افتــد؟ بــه 2 دلیــل یکــی چــون شــما نســبت بــه 
داشــته هــای خودتــان ، مایــوس مــی شــوید و دوم به نداشــته 

هــای دیگــران ، حریــص مــی شــوید.
داودی گفــت: مســئوالن آمریکایــی از شــدت تخریــب خانــه 
هــا در ســیل آمریــکا می گویند و معتقد هســتند زیرســاخت 
هــای آمریــکا بــه شــدت خــراب اســت امــا مخاطــب ایرانــی 
ایــن را اصــا نمی شــنود، منتظر اســت بدانــد زلزله کرمانشــاه 
باخــره چــی شــده اســت، دوبــاره بحــث کانکــس مطــرح می 
شــود، اینجاســت که رســانه هــای معانــد بصورت ایســتگاهی 

مــی کوبنــد و مســتمر منعکــس مــی کنند.
شــگردهای رســانه  هــای بیگانــه بــرای تغییــر ذهــن مخاطب 
فارســی زبــان هــر روز بیشــتر مــی  شــود، شــناختن و درک 
ایــن جنــگ شــناختی قســمتی از ســواد رســانه ای مــورد نیاز 
امــروز ایران مــان اســت. بنابرایــن رســانه  هــا تــاش مــی کنند 
مطابــق اهدافــی کــه دارنــد در ایــن فرآینــد دخالــت کننــد. 
ایجــاد، تغییــر یــا تقویــت باورهــا، از کارکردهای رســانه هــا در 

همــراه ســازی مخاطبــان اســت.
رســانه هــا هــم با تکنیــک  هــای  گوناگــون  بســیار نــرم ، آرام 
و تدریجــی ، بینــش مخاطــب را تغییــر مــی دهنــد بــه طوری 
کــه مخاطــب در عمــل متوجــه تغییــرات نمــی شــود و در 

نتیجــه ، بــه مقابلــه نیــز برنمــی خیزد.
ــون  ــای  گوناگ ــه روش ه ــی ب ــای جمع ــانه ه ــروزه رس ام
درصــدد القــای دیــدگاه هــای خــاص خــود در تولیــدات خــود 
از رویدادهــا هســتند . بــرای مثــال در یــک آشــوب و درگیری ، 
رســانه هــای خبــری بــه مصاحبه بــا کســانی مــی پردازند که 
دیــدگاه هــای رســانه مــورد نظــر را تامیــن مــی کنند . بــه این 
ترتیــب ، مخاطــب بــا ایــن تصــور کــه تمامــی آشــوب طلبان 
همیــن دیــدگاه را دارنــد ، پیــام هــای انعــکاس یافته از ســوی 
رســانه یــاد شــده را بــدون چــون و چــرا و شــک و تردیــد مــی 
پذیرد.اینهــا صرفــاً بخشــی از تاکتیک هــای مورد اســتفاده در 
رســانه هــا بــرای ایجاد تغییــرات شــناختی در مخاطب اســت 
کــه از طریــق آخریــن دســتاورد های روانشناســی شــناختی و 

روانشناســی رســانه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرد.
یکــی دیگــر از بهــره هــای رســانه هــای جمعــی همچــون 
ــی  ــناختی و روانشناس ــوم ش ــای عل ــه ه ــون از یافت تلویزی
شــناختی ، اســتفاده از یافتــه هــای آنهــا بــرای معنــی دادن به 
عبــارات، کلمــات و واژه هــای مــورد اســتفاده در رســانه اســت. 
کلماتــی کــه در یــک پیام بــکار مــی رونــد ، دارای بــار عاطفی 
مثبــت یــا منفــی هســتند و مــی تواننــد احساســات متفاوت 
را برانگیزاننــد . واژگان و نحــوه انتخــاب آنهــا بــر احســاس هــا 
و اندیشــه هــای افــراد در جامعــه تاثیــر مــی گذارنــد . کلمــات 
دارای قــدرت انــد . آنهــا ، تاثیر شــگرفی روی ناخــودآگاه دارند . 
ناخــودآگاه بــدون آنکــه منظورمــان را بدانــد، هرچــه بگوییم یا 
بــه آن اعتقــاد داشــته باشــیم ، مــا را بــه همــان ســمت ســوق 
مــی دهــد. اثــرات کلمــات منفــی بــر افــکار و اعمــال مــا تاثیر 
دارد، واژه منفــی مــی تواند باعث آســیب رســاندن به ســامتی 

شــود و دیــدگاه مــا را نســبت بــه زندگــی تغییــر دهــد.

شگردهای  رسانه ای 
در علوم  شناختی

شیرین ترین خاطره »آهنگران« 
از شهید قاسم سلیمانی

نویــن ســاخت اقــدام کنــد. در کشــور 
توانمنــدی بــرای ساخت وســاز به صرفــه، 
کیفــی و ســریع وجــود دارد و در بخش هــای 
دیگــر ایــن موضــوع بــه اثبات رســیده اســت 
ــاز و  ــیوه در ساخت و س ــن ش ــد ای ــه بای ک

ــود. ــه ش ــز نهادین ــازی نی ساختمان س
وی بــا یــادآوری این کــه در وزارت راه و 
شهرســازی، در حــوزه روش هــای نویــن 
ســاخت کاری انجــام نشــده اســت کــه 
ــه  ــود، اضاف ــران ش ــد جب ــن دوره بای در ای
ــرکت های  ــور، از ش ــن منظ ــه همی ــرد: ب ک
ــا در  ــد دعــوت  کنیــم ت دانش بنیــان و جدی
ــزات،  ــح و تجهی ــاز، مصال ــوزه ساخت وس ح
ــه  ــا ب ــد ت ــه بدهن ــد را ارائ ــای جدی روش ه
ــاختمان ها  ــت س ــرعت و قدم ــت، س کیفی
ــم.  ــل بیفزایی ــای حمل و نق ــر حوزه ه و دیگ
کــه  دانش بنیانــی  شــرکت های  بــرای 
ــرای  ــد ب ــه بدهن ــبی ارائ ــای مناس نمونه ه
ــم  ــرمایه گذاری می کنی ــاً س ــوت حتم پایل
شــرکت های  از  را  الزم  حمایت هــای  و 

دانش بنیــان خواهیــم داشــت.
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ــران« از  ــره »آهنگ ــیرین ترین خاط ش
ــلیمانی/ حال متفاوت  ــم س ــهید قاس ش
ســردار دل هــا در کنــار ضریــح 

ــه )س( ــرت رقی حض

حــاج »صــادق آهنگــران« گفــت: آن قــدر حــاج قاســم 
گریــه مــی کــرد و حــال خوشــی داشــت کــه مــن بــه 
آن کســی کــه داشــت فیلــم مــی گرفــت، یکــی دوبــار 
اشــاره کــردم کــه »ادامــه بدهــم؟«، گفــت »ادامه بــده«؛ 

معلــوم بــود کــه...
ــی او در  ــای حماس ــه نواه ــران ک ــادق آهنگ ــاج ص ح
ــاح  ــه س ــش ب ــش از پی ــدگان را بی ــا، رزمن جبهه ه
ــه اهــل بیــت )ع( مجهــز  ــه خــدا و توســل ب ــوکل ب ت
می کــرد و امــروز صــدای دلنشــین او، اشــک را از 
چشــمان پیشکســوتان دفــاع مقــدس جــاری می کنــد، 
بــا حضــور در مقابــل دوربیــن شــبکه اســتانی کرمــان، 
شــیرین ترین خاطــره خــود از ســردار ســپهبد شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی را این گونــه روایــت کــرده اســت، 
خاطــره ای کــه نشــان می دهــد، ســردار دل هــا، پیــش از 

آن کــه شــهید شــود، شــهید بــود.
ــه از شــهید حــاج قاســم  »شــیرین ترین خاطــره ای ک
ســلیمانی بــه یــاد دارم، ایــن اســت کــه به مــن فرمودند 
کــه اگــر می توانــی، یــک یــا دو شــب از شــب های قــدر 
را بیــا و بــرای رزمنــدگان مدافــع حــرم در حــرم حضرت 
ــم  ــن ه ــن. م ــزار ک ــاء را برگ ــه )س(، مراســم احی رقی
ــود،  ــده ب ــده بن ــوان فرمان ــه به عن ــب ُاالمر وی ک حس
چنــد ســالی بــرای احیــاء شــب های قــدر، بــه ســوریه 
ــه  ــم، ب ــف می کن ــه تعری ــره ای ک ــن خاط ــم. ای می رفت
نظــرم، آخریــن دیــدارم با شــهید حاج قاســم ســلیمانی 

: د بو
شــب بیســت و یکــم یــا بیســت و ســوم مــاه مبــارک 
ــال  ــه در ح ــه )س( ک رمضــان، در حــرم حضــرت رقی
خوانــدن دعــا و روضــه بــودم، یکــی از خادمــان بــه نــام 
آقــای »میــری« آمــد و بــه مــن گفــت کــه »پیرمــرد 
ــم  ــزی حاج قاس ــم رم ــرد« اس ــت«؛ )»پیرم ــده اس آم
بــود(. مــن تصــورم ایــن بــود کــه حاج قاســم آمــده و در 
جمعیــت نشســته اســت؛ امــا بعــد از پایــان مراســم که 
همــه رفتنــد و خادمــان درهــای حــرم را بســتند، بــه 
اتاقــی در طبقــه بــاالی حــرم رفتــم کــه بــرای ســحری 
ــه  ــت ک ــری« گف ــای »می ــا آق ــوم، در آن ج ــاده ش آم

ــا پاییــن«. ــه اســت کــه بی »حاج قاســم گفت
مــن هــم خوشــحال شــدم و ســریع دوبــاره بــه حــرم 
برگشــتم و از کنــار ضریــح رد شــدم و بــه اتــاق مســئول 
خــدام رفتــم. در آن جــا بــا حاج قاســم، بــا آن تواضــع و 
ــه  ــا این ک ــردم ت ــه داشــت، احوال پرســی ک ــی ک صفای
گفــت: »حــاج صادق مراســم امشــب به من نچســبید«، 
گفتــم: »مگــر در مجلــس نبودیــد«، حــاج قاســم گفت: 
»نــه، در حقیقــت نیامــدم، همیــن جــا نشســته بــودم؛ 
اگــر می شــود، چنــد دقیقــه در حــد یــک روضــه هــم 
ــل  ــه به دلی ــدم ک ــداً فهمی ــد« بع ــده، بخوانی ــه ش ک

مســائل امنیتــی، نتوانســته بــود بــه مجلــس بیاید.
دو نفــری آمدیم بیرون و نشســتیم کنــار ضریح حضرت 
رقیــه )س(، هیچ کــس هــم در حــرم نبــود، البتــه یــک 
نفــری هــم داشــت بــا موبایــل فیلــم گرفــت کــه گویــا 
شــهید »پورجعفری« بــود و آقــای »میری« هم داشــت 
ــر  ــت و س ــم نشس ــرد. حاج قاس ــاده می ک ــحری آم س
خــود را گذاشــت روی ضریــح و مــن هــم بــه فاصله یک 
متــری وی، شــروع کــردم بــه خوانــدن زیــارت عاشــورا، 
ــادم هســت، حــاج  ــم و ی ــه می دان ــا آن جــا ک چــون ت
قاســم همیشــه بعــد از نمازهــا، اصوال زیــارت عاشــورا را 
می خوانــد. بــا این کــه خســته بــودم؛ امــا بعــد از زیــارت 
عاشــورا، دوبــاره قــرآن بــه ســر گرفتــن را هــم خوانــدم 
ــٍی« رســیدم،  ــه َعل ــی ب ــه »اله ــی ب ــق روال، وقت و طب

روضــه ای خوانــدم و دعــا را ادامــه دادم.
مــن  وقتــی  کــه  اســت  ایــن  موضــوع  مهــم 
ــرد  ــه می ک ــم گری ــاج قاس ــدر ح ــدم، آن ق می خوان
و حــال خوشــی داشــت کــه مــن بــه آن کســی کــه 
ــه  ــد ک ــدا کن ــاال خ ــت، )ح ــم می گرف ــت فیل داش
فیلــم آن وجــود داشــته باشــد( یکــی دوبــار اشــاره 
ــه  ــه »ادام ــت ک ــم؟«، گف ــه بده ــه »ادام ــردم ک ک
ــه ایــن حــال حاج قاســم  ــود کــه ب ــده«، معلــوم ب ب
عــادت داشــت؛ خاصــه تــا آخــر دعــا را خوانــدم و 
ــم  ــش کمــی ک ــا از گریه های ــردم ت ــر ک کمــی صب
ــون  ــد؛ چ ــکر کن ــه تش ــد ک ــد از آن، آم ــود، بع ش
اصــوال بــه مداح هــای اهــل بیــت )ع( بســیار 
ــه  ــم ب ــم رفتی ــا ه ــرام می گذاشــت؛ آن شــب ب احت
طبقــه بــاالی حــرم و ســحری را بــا هــم خوردیــم. 
ــر  ــه اگ ــت ک ــن گف ــه م ــار ب ــه چندب ــن فاصل در ای
شــهید شــدم، یــادت باشــد کــه بــرای مــن بخوانــی.
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                 رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی :

مذاکره با چینی ها برای ورود فناوری نوین ادامه دارد

 

ــاف و  ــازمان اوق ــارات س ــکیالت واختی ــون تش ــی قان ــه اجرائ ــن نام ــتنادماده 11آئی ــه اس ــیر  ب ــه بردس ــاف وامورخیری  اداره اوق
مجــوز  شــماره 1400/724160مــورخ 1400/08/20 درنظــردارد:  مــوازی 8 ســهم از 96 ســهم اب و اراضــی  موقوفــه ســهراب خــان 
نیرومنــد ) ســه قطعــه زمیــن پســته کاری شــده (  واقــع در هجیــن اراضــی ملــک ابــاد را ازطریــق فراخــوان مزایــده بــا رعایــت 

شــرایط ذیــل بــه اجــاره واگذارنمایــد: 
1-حداقــل اجــاره بهــاء پایــه یــک ســال  طبــق نظریــه شــماره471/د/400 مــورخ 1400/06/25 کارشــناس رســمی دادگســتری 
80/000/000 میلیــون ریــال) هشــتاد میلیــون ریال(.مــی باشــدکه هرمتقاضــای مــی بایســت  مبلــغ 8/000/000 ریــال بابــت ســپرده 
ــزی  ــزی رادریافــت وپــس ازواریزفیــش واری ــه بردســیرمراجعه وقبــض واری ــاف وامورخیری ــی اداره اوق ــه واحدامورمال ــده ب مزای

ــه اوقــاف بردســیرنماید. راضمیمــه پیشــنهادخودنمایدودرموعدمقررتحویل دبیرخان
2-مدت اجاره یکسال ازتاریخ تنظیم سنداجاره می باشد . 

3-مستاجرحق واگذاری مورداجاره راکاًل وجزاً به دیگری رانخواهدداشت.
4-میزان اجاره بهاءبایدصریح وباحروف نوشته ومزایده کتبی می باشد.

ــته والک  ــت سربس ــنهادات خودرادرپاک ــورخ 1400/09/16یش ــنبه   م ــه ش ــت اداری  روزس ــان وق ــی توانندتاپای ــان م 5-متقاضی
مهرشــده کــه روی آن راجــع بــه مزایــده فــوق نوشــته شــده باشــدبه دبیرخانــه اوقــاف بردســیرتحویل ورســیددریافت دارندوبــه 

پاکتهــای کــه بعدازتاریــخ مذکورارســال ویاواصــل گرددترتیــب اثــرداده نخواهدشــد
6-کلیه پیشنهادات رسیده راس ساعت 10صبح روز چهارشنبه  مورخ1400/09/17 باحضوراعضاءکمیسیون بازوقرائت خواهدشد0

7-کمیسیون مزایده مرکب ازنمایندگان اوقاف ؛ دادگستری واداره امورمالیاتی شهرستان بردسیرمی باشد
8-کمیســیون مزایــده پــس ازقرائت پیشــنهادها نســبت بــه صالحیــت برنــده مزایــده رســیدگی وشــورخواهند نمودودرصورتیکه 

برنــده مزایــده راتصدیــق نمایندســنداجاره بابرنــده مزایــده تنظیم خواهدشــد
9-اداره اوقاف وکمیسیون مزایده درردویاقبول یک ویاکلیه پیشنهادات واصله مختارمی باشد.

10-برنده مزایده موظف است نسبت به رعایت کلیه موازین شرعی وقانونی وشئونات اسالمی طبق مقررات اقدام نماید. 
11-کلیه هزینه های انتشارآگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد.

12-بــه پیشــنهادمبهم وبــدون فیــش واریــزی ســپرده وپیشــنهادات خــارج ازموعدتحویــل اداره اوقــاف بردسیرشودویاشــرایطی 
بــه غیرازشــرایط آگهــی مزایــده داشــته ویامخــدوش باشــدترتیب اثــرداده نمــی شودومردودخواهدشــد.

13- برنــده مزایــده موظــف اســت ظــرف مــدت 5روز ازتاریــخ اعــالم نتیجــه نســبت بــه پرداخــت مبلــغ پیشــنهادی وتنظیــم 
ــغ  ــت مبل ــده ازپرداخ ــده مزای ــدام نمایدواگربرن ــه و اق ــیر  مراجع ــتان بردس ــه شهرس ــاف وامورخیری ــه اداره اوق ــنداجاره ب س
پیشــنهادی خــودداری نمایــد ســپرده اش بــه نفــع موقوفــه ضبــط ودرصورتیکــه نفــردوم بامبلــغ پیشــنهادی نفــراول  موافــق 

ــه نفــردوم اقــدام خواهدشــد.  ــه واگــذاری آن ب باشــدباهمان شــرایط نســبت ب
ــت  ــده درمهل ــرکت درمزای ــت اسنادوش ــترویا بازدیدودریاف ــات بیش ــب اطالع ــت کس ــی توانندجه ــرم م ــان محت ــه متقاضی کلی
ــرورش مراجعــه ویاباشــماره  ــروی اداره آمــوزش وپ ــم روب ــان معل ــه بردســیرواقع د خیاب ــاف وامورخیری ــه اداره اوق ــوق  ب مقررف

ــد   ــل فرماین ــاس حاص ــن 33526290-034 تم تلف
14-برنــده مزایــده بایســتی ضامــن معتبــری و یــا وثیقــه مناســب بــرای تادیــه حقــوق موقوفــه و تخلیــه و تحویــل ان در پایــان 

مــدت اجــاره ارائــه نمایــد                              
                                               مهدی مرادی -رئیس اداره اوقاف شهرستان بردسیراستان کرمان

آگهی مزایده نوبت اول
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هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان        سال سیزدهم           شماره 505            دو شنبه  بیست و چهارم آبان ماه 1400

  

ــه  ــوه قضائی ــس ق محســنی اژه ای رئی
گفــت: بایــد مقصــران وضعیــت فعلی 
قاچــاق و افــراد و نهادهایــی کــه 
تــرک فعــل کردنــد مشــخص شــوند. 
در مبــارزه بــا قاچــاق کاال و امــوال 
بیت المــال اگــر دیگــر دســتگاه ها هــم 
همراهــی نکنــد، شــخصا کار را دنبــال 

می کنــم.
به گــزارش گروه اجتماعــی خبرگزاری 
تســنیم بــه نقــل از مرکــز رســانه قــوه 
قضاییه، حجت االســام و المســلمین 
محســنی اژه ای در نشســت تخصصی 
ســه ســاعته بــرای بررســی وضعیت و 
مشــکات فراینــد مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال و مســائل مربــوط بــه امــوال 
تملیکی کــه متعاقــب بازدیــد میدانی 
هفته گذشــته از انبار مرکزی ســازمان 
امــوال تملیکــی اســتان تهــران برگزار 
شــد، اظهــار داشــت: یکــی از اهــداف 
ــر و  ــالهای اخی ــمن در س ــی دش اصل
حــال حاضــر بــا تحریم هــای ظالمانــه 
ــاد و  ــر اقتص ــف ب ــارهای مضاع و فش
ــه  ــوده ک ــران آن ب ــت ای معیشــت مل
مــردم را خســته و بــه زعم خــودش در 
زندگــی فلــج کنــد که بــه فضــل خدا 

نتوانســته و نخواهــد توانســت.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور 
دســتگاه های  دولــت،  نماینــدگان 
نظارتــی، ضابطیــن و ســتاد مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز تشــکیل شــد رئیس 
عدلیــه ادامــه داد: وظیفــه حاکمیــت 
ــم  ــمن ه ــه دش ــن توطئ ــال ای در قب
ــم  ــه و ه ــن نقش ــردن ای ــی ک خنث
تقویــت اقتصــاد ملــی اســت و یکــی از 
مهم تریــن ابزارهــای ایــن تقابــل توجه 
بــه امــر تولیــد و جهــش آن و حمایت 

از تولیــد داخــل و رفــع موانــع آن اســت 
کــه در ســالهای اخیــر مــورد تأکیــد مقام 

ــوده اســت. ــری ب معظــم رهب
رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه بــا 
اتــکا بــه تــوان داخلــی و تقویــت تولیــد 
ــوزه  ــا ح ــط ب ــای مرتب ــر بخش ه و دیگ
اقتصــاد می تــوان فشــارها و تحریم هــای 
دشــمن را خنثــی کــرد، در عیــن حــال 
از قاچــاق بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
موانع تولید و اشــتغال یاد کرد. متأســفانه 
بــا وجــود مبــارزه جدی بــا قاچــاق کاال و 
ارز در طــول ســالیان گذشــته هنــوز تــا 
رســیدن به نقطــه مطلوب خیلــی فاصله 
داریم و ســالیانه میلیاردهــا دالر قاچاق ارز 

ــرد. ــورت می گی و کاال ص
رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه در 
ســال 92 قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و 
ارز تصویــب و در ســال 94 اصــاح و بــه 
روزرســانی شــد، اظهــار داشــت: در ایــن 
قانون مســائل بســیار مهمی مــورد توجه 
قــرار گرفتــه و بــرای همــه دســتگاه های 
ــی  ــه نحــوی وظایفــی پیش بین نظــام ب
شــده اســت. در ایــن قانــون بــرای 
ــت و هماهنگــی  سیاســت گذاری و هدای
و نظــارت و پیشــگیری ســتادی تعریــف 

شــده اســت.
محسنی اژه ای همچنین از وزارتخانه های 
اطاعات، کشــور، امــور خارجــه، اقتصاد و 
دارایــی و بهداشــت و همچنیــن دســتگاه 
قضائــی و صــدا و ســیما به عنــوان اعضای 
ایــن ســتاد یــاد کــرد کــه بــرای هــر یک 
از آنهــا وظایــف مشــخصی در نظر گرفته 

شــده اســت.
رئیــس قــوه قضاییــه با طــرح این ســوال 
ــا  ــدر ب ــتگاه ها چق ــک از دس ــر ی ــه ه ک
ــی خــود آشــنا هســتند و  وظایــف قانون

آیــا بــه وظایــف خــود بــه طــور کامــل 
عمــل کرده انــد گفــت: اگــر یــک 
مســئول عــوض شــد چــه کســی باید 
بــه او وظایفــش را یــادآوری کنــد کــه 
بدانــد حســب قانون مبــارزه بــا قاچاق 
ــه انجــام وظایفــی  ــف ب کاال و ارز مکل
ــن  ــر ای ــد ب ــی بای ــه کس ــت و چ اس
مســئله نظــارت کند که اگر مســئولی 
وظیفــه خــود را درســت انجام نــداد به 

او هشــدار و تذکــر دهــد.
محســنی اژه ای اضافــه کــرد: خود من 
وقتی در مســئولیت دســتگاه قضا قرار 
گرفتــم ایــن قانــون را به تناســب مورد 
مطالعــه قــرار داده ام امــا کســی به من 
نگفــت کــه چــه وظایفــی دارم و آنها را 
بــه مــن یــادآوری نکــرد و اگر بــه طور 
ــد  ــش نمی آم ــرایطی پی ــوردی ش م
کــه موضــوع امــوال تملیکــی را دنبال 
کنم شــاید تــا ســالها حرکتــی در این 

زمینــه نمی شــد.
رئیــس دســتگاه قضــا بــا بیــان اینکــه 
کارهایــی در زمینــه مبارزه بــا قاچاق و 
ســاماندهی اموال تملیکی انجام شــده 
و قــوه قضاییــه حتی شــعبات ویــژه ای 
ــه مســئله  ــرای رســیدگی ســریع ب ب
ــن  ــا در عی ــکیل داده، ام ــاق تش قاچ
ــن  ــه ای ــرد ک ــر نشــان ک ــال خاط ح
ــی  ــوده و کاف ــص ب ــا ناق ــا حتم کاره

نبــوده اســت.
رئیــس عدلیــه در ادامــه ضمــن قانون 
خوانــی بــه بررســی عملکــرد و تــرک 
ــئول در  ــتگاه های مس ــای دس فعل ه
فراینــد مبارزه بــا قاچــاق کاال پرداخت 
و افــزود: بــر اســاس قانــون رئیــس قوه 
ــی  ــوده کارگروه ــف ب ــه موظ قضائی
بــرای اجــرای ســریع و دقیــق احــکام 

دستگاه های دیگر هم همراهی نکنند، قاچاق کاال و 
بیت المال را شخصا  پیگیری می کنم

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــورمان ب ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
ــرا و  ــردی عملگ ــا رویک ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
نتیجه محــور وارد مذاکــرات ویــن می شــود، تأکیــد کــرد 
ــن مســتلزم  ــق در مذاکــرات وی ــه تواف کــه دســتیابی ب
لغــو مؤثــر و قابــل  راســتی آزمایی تحریم هــا و بازگشــت 

ــت. ــان اس ــه تعهداتش ــل ب ــای مقاب طرف ه
ــنیم،   ــزاری تس ــل خبرگ ــروه بین المل ــزارش گ ــه گ ب
حســین امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجــه کشــورمان 
روز جمعــه در پیامــی اینســتاگرامی دســتیابی بــه یــک 
»توافــق خــوب« در ویــن را مســتلزم لغــو مؤثــر و قابــل 
راســتی آزمایی تحریم هــای ظالمانــه علیــه ملــت ایــران 

دانســت.
امیرعبداللهیــان در ایــن پیــام اینســتاگرامی خطــاب بــه 
ــا  ــز، ب ــان عزی ــران اعــام کــرد: ســام هموطن ــت ای مل
ــن،  ــا در وی ــزاری گفت وگوه ــان برگ ــدن زم ــی ش نهای
ــرات  ــع و نظ ــر مواض ــار دیگ ــه یکب ــود ک ــروری ب ض
جمهــوری اســامی ایــران را بــه دیگــر طرف هــای برجام 
ابــاغ کنــم. بــه همیــن دلیــل، طــی هفتــه گذشــته در 
ــا وزرای  ــه ب ــل و جداگان ــی مفص ــای تلفن گفت وگوه
خارجــه 5 کشــور عضــو برجام )چیــن، روســیه، انگلیس، 
آلمــان و فرانســه( بــر چنــد نکتــه تأکیــد کــردم، از جمله 
ایــن کــه دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــا رویکــردی 
عملگرایانــه و نتیجــه محــور وارد گفت وگوهــا می شــود و 
مصمــم بــه دســتیابی بــه یــک »توافــق خــوب« اســت، 
امــا ایــن امــر مســتلزم لغــو موثــر و قابــل راســتی آزمایی 
ــه تعهــدات  ــل ب ــا و بازگشــت طرف هــای مقاب تحریم ه

کامــل اســت.
ــات و  ــه اقدام ــردم ک ــادآوری ک ــا ی ــه داد: ضمن وی ادام
ــازه  ــای ت ــه تحریم ه ــکا از جمل ــکنی های آمری قانون ش
ایــن کشــور ارائــه تضمین هــای عینــی از ســوی آمریــکا 
ــل  ــی تبدی ــل چشم پوش ــرورت غیرقاب ــک ض ــه ی را ب
کــرده اســت. در ایــن راســتا، معاونــم دکتــر باقــری نیــز 
در پایتخــت هــای اروپایــی دیدارهایــی صریــح ، شــفاف و 

مفیــد را انجــام داده اســت.
وزیــر امــور خارجه خاطرنشــان کــرد: جمهوری اســامی 
ایــران قصــد نــدارد در بن بســت های باقی مانــده از 
گفت وگوهــای پیشــین، بمانــد. ضمــن ایــن کــه آنــرا در 
دســترس خــود دارد. معتقــدم اگــر طرف هــای مقابــل بــا 
رویکــردی جــدی و مثبــت وارد وین شــوند، دســتیابی به 
یــک توافــق خــوب آن هــم در کوتــاه مــدت امکان پذیــر 

اســت.
وی یــادآور شــد: همانطــور که بارهــا تاکید کــرده ام، دولت 
جمهوری اســامی ایران سیاســت توســعه روابــط متوازن 
بــا کشــورها بــر اســاس احتــرام متقابل و منافع مشــترک 
را بــا جدیــت تداوم می بخشــد و مصمم اســت گســترش 
ــه موضــوع  ــه ب ــای اقتصــادی دو و چندجانب همکاری ه

برجام گــره زده نشــود.

دستیابی به توافق در وین 
مستلزم لغو مؤثر و قابل 

راستی  آزمایی تحریم هاست

بــه گــزارش خبرنــگار ســامت خبرگــزاری فــارس، 
54 درصــد مــردم اســتان کرمــان کامــل در مقابــل 

ــا واکســینه شــده اند کرون
تــا کنــون یــک میلیــون و 429 هــزار و ۷9 نفــر در 
ــای خــود را  ــان دوز دوم واکســن کرون اســتان کرم
تزریــق کردنــد تــا واکسیناســیون 54 درصــد مــردم 

اســتان کامــل شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان، ســومین 
هفتــه آبــان مــاه در شــرایطی بــه پایــان رســید کــه 
بــا بســتری 62 بیمار قطعــی کرونا، شــمار بیمــاران 
ــه  ــان ب ــتان کرم ــتان های اس ــتری در بیمارس بس
42 هــزار و 439 مــورد رســید و بــه نظــر می رســد 
بــا افزایــش تعــداد بیمــاران بســتری مــوج جدیــد 

بیمــاری در اســتان کرمــان آغــاز شــده اســت.
ــتان  ــا در اس ــیون کرون ــر واکسیناس ــوی دیگ از س
کرمــان نیــز همچنــان ادامــه دارد و طبــق آخریــن 
ــا کنــون واکسیناســیون 54  آمــار منتشــر شــده ت
ــب دو  ــده و قری ــل ش ــان کام ــردم کرم ــد م درص
ــک  ــش از ی ــتان دوز اول و بی ــر در اس ــون نف میلی
میلیــون و 429 کرمانــی دوز دوم واکســن کرونا خود 
را تزریــق کردنــد البتــه هنوز تا واکســینه شــدن 85 
درصــدی جمعیــت اســتان کرمــان  فاصلــه زیــادی 

ــود دارد. وج
براســاس آخریــن آمــار منتشــر شــده منتهــی بــه 
ــتری در  ــی بس ــاران قطع ــداد بیم ــان تع روز 22آب
ــورد  ــه 296 م ــان ب ــتان کرم ــتان های اس بیمارس
رســید و بــا بســتری 62 بیمــار جدید قطعــی کرونا 
ــتان  ــتری در اس ــاران بس ــوع بیم ــتان مجم در اس
کرمــان از ابتــدای همــه گیــری بــه 42 هــزار و 439 

مــورد رســیده اســت.
ســعید صحبتی ســخنگوی دانشــگاه علوم  پزشــکی 
ــه نظــر  ــا وجــودی کــه ب کرمــان اظهــار داشــت: ب
می رســد مــوج پنجم کرونا را پشــت ســر گذاشــتیم 

امــا شــرایط مــا، شــرایط عــادی نیســت.
ــتان  ــر در اس ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
کرمــان دو شهرســتان مــا در وضعیــت قرمــز کرونــا 
هســتند و ســه شهرســتان مــا کــه شهرســتان های 
بــزرگ و پــر جمعیتــی هــم هســتند در وضعیــت 
نارنجــی قــرار دارنــد گفــت: در طــول هفته گذشــته 
ــی داشــتند  ــا کــه وضعیــت آب ســه شهرســتان م
ــش  ــد و افزای ــگ دادن ــر رن ــت زرد تغیی ــه وضعی ب

مختصــری هــم در بیمــاران بســتری داشــتیم.
ســخنگوی دانشــگاه علوم  پزشــکی کرمــان با اشــاره 
بــه آخریــن آمــار اســتان کرمــان از وضعیــت مــوارد 
مثبــت بســتری و مــرگ و میــر ناشــی از بیمــاری 
ــت:  ــار داش ــان اظه ــر روز22آب ــا ظه ــد 19 ت کووی
در حــال حاضــر تعــداد کل مــوارد بســتری مثبــت 
ــا در بیمارســتان های اســتان کرمــان  قطعــی کرون

ــورد اســت. 296 م
وی ادامــه داد: از ایــن تعــداد 154 مــورد در 
ــان، 40  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــوزه دانش ح
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  مــورد در حــوزه 
رفســنجان، 11 مــورد در حــوزه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی جیرفــت، 1۷ مــورد در حــوزه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی بــم و ۷4 مــورد در حــوزه 
دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان تحــت 

ــد. ــرار دارن ــان ق درم
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا 
ــی  ــد قطع ــار جدی ــتری 62 بیم ــه بس ــاره ب اش
کرمــان  اســتان  بیمارســتان های  در  کرونــا 
گفــت: تعــداد کل مــوارد بســتری مثبــت کرونــا 
در اســتان از ابتــدای شــیوع کوویــد 19، تاکنون 

ــورد رســیده اســت. ــه 42 هــزار و 439 م ب
وی بــه فــوت 4 بیمــار کرونایــی دیگــر در 
ــزود: مجمــوع  اســتان کرمــان اشــاره کــرد و اف
ــان از  ــتان کرم ــا در اس ــگان کرون ــان باخت ج
ابتــدا بــه 4 هــزار و 968 مــورد رســیده اســت.

صحبتــی بــا بیــان اینکــه آمــار واکســن تزریــق 
شــده نوبــت اول کرونــا در اســتان کرمــان یــک 
میلیــون و 999 هــزار و ۷43 مــورد عنــوان کــرد 
و گفــت: واکســن تزریــق شــده نوبــت دوم کرونا 
ــزار و ۷9  ــون و 429 ه ــک میلی ــتان را ی در اس

مــورد اســت.

5۴ درصد مردم استان 
کرمان در مقابل کرونا 
واکسینه کامل  شده اند 

دادگاه هــای ویژه تشــکیل دهد و بازرســی 
کل کشــور نیــز بایــد پیگیــری کنــد که 
دســتگاه ها بــه درســتی وظایــف خــود را 
انجــام دهنــد و در صورت اهمــال و قصور 

بایــد بــه آنهــا تذکــر و هشــدار دهــد.
و  دولــت  داد:  ادامــه  اژه ای  محســنی 
همچنیــن وزارتخانه های مختلــف نیز بر 
اســاس قانــون وظایــف مشــخصی دارنــد 
کــه در گام اول بایــد بداننــد وظیفه شــان 
چیســت و در گام دوم آنکــه مــردم 
اطمینــان پیــدا کننــد هــم دســتگاه های 
اجرایــی و هــم دســتگاه های نظارتــی بــه 
وظایــف خــود درســت عمــل می کننــد.

رئیــس قــوه قضاییه گفت: ســتاد مربوطه 
ــارزه  ــون مب ــاده »ف« قان ــاس م ــر اس ب
ــت گذاری و  ــه سیاس ــاق وظیف ــا قاچ ب
نظــارت و اجــرا و هماهنگی  کارهــا را دارد 
کــه بایــد معلــوم شــود تــا کنــون چنــد 
جلســه برگــزار کــرده و آیــا همــه اعضــا 
در جلســات شــرکت کرده انــد و اگــر 
مســئوالن مربوطــه در جلســه شــرکت 

ــه؟ ــا ن ــد گــزارش کــرده ی نکردن
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برنامه های کتابخانه های عمومی استان کرمان در هفته کتاب را تشریح کرد 
مدیــرکل  ایســنا  گــزارش  بــه 
ــتان  ــی اس ــای عموم ــه ه کتابخان
کرمــان از اجــرای برنامــه هــای 
ــای  ــه ه ــوع کتابخان فرهنگــی متن
عمومــی سراســر اســتان کرمــان در 
هفتــه کتــاب ســال 1400 خبــرداد.

احمــد وفایــی بــا اشــاره بــه اقدامات، 
ــای  ــه ه ــم برنام ــا و اه ــت ه فعالی
هفتــه کتــاب ســال 1400 با شــعار 
ــا کتــاب خــوب  ــی را ب »جــای خال
ــزاری  ــر برگ ــزود: ب ــم«، اف ــر کنی پ
کیفــی برنامــه های فرهنگــی هفته 
کتــاب تاکیــد داریــم؛ هفته کتــاب و 
کتابخوانــی فرصــت مناســبی بــرای 
ــی و آگاه  ــج فرهنــگ کتابخوان تروی
ســازی مــردم از خدمــات کتابخانــه 
ــای  ــه ه ــژه برنام ــذا وی ــت ل هاس
ــه  هفتــه کتــاب اســتان در کتابخان
هــای عمومــی از 24 آبــان مــاه 
ــاه   ــم آذرم ــا یک ــاز و ت ــاری آغ ج

ــه دارد. ادام
وی بــا بیــان اینکــه کتابــداران 
مجموعــه کتابخانــه هــای عمومــی 

اســتان کرمــان در زمــان شــیوع بیمــاری 
ــا فعالیــت هــای ترویجــی خــود را  کرون
متوقــف نکردنــد، گفــت: حضور در بســتر 
ــا ایجــاد 130 شــبکه  فضــای مجــازی ب
ــای  ــه ه ــزاری برنام ــرای برگ ــازی ب مج
ــغ و  ــده، تبلی ــورت زن ــه ص ــی ب فرهنگ
معرفــی کتــاب، نشســت هــای مجــازی 
کتابخوانــی، برگزاری مســابقات و فعالیت 
هــای فرهنگــی و ... از مهمتریــن اقدامات 
کتابــداران در ایــن ایــام بــود که همچنان 

ــه دارد. ادام
ــاق«  ــح میث ــای» صب ــه ه ــی برنام وفای
ــد  ــهدا و مرق ــور ش ــازی قب ــارت مج زی
ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، 
محفــل قــرآن و عتــرت  »ترنــم وحــی«، 
برگــزاری اختتامیــه مســابقه کتابخوانــی 
ملــی »طریقــت ســلیمانی«، اجــرای 
ــه  ــاب« کتابخان ــاوران کت ــا ی ــرح »ب ط
گــردی ویژه کــودکان و نوجوانــان، اجرای 
ــه  ــوت ب ــار« دع ــهد گوهرب ــش »ش پوی
کتابخانــه و کتابخوانــی بــا گویــش هــای 
محلــی اســتان کرمــان، محفــل اســتانی 
کــودک و نوجــوان، اجــرای فعالیــت 

های مشترک شهرســتانها و 892 برنامه 
فرهنگــی کتابخانه ای شــامل  نشســت 
ــی،  ــابقات کتاب خوان ــوان، مس کتاب خ
جلســات نقــد و بررســی کتــاب، کارگاه 
ــی، معرفــی  آموزشــی، جلســه مطالعات
ــه  ــازی( ، برنام ــی و مج ــاب )حقیق کت
مناســبتی و ... را از فعالیــت هــای هفتــه 
کتــاب امســال در کتابخانــه هــای 

ــرد. ــام ب عمومــی اســتان ن
مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومــی 
ــرح  ــرد: ط ــار ک ــان اظه ــتان کرم اس
در  رایــگان  عضویــت  سراســری 
ــبت  ــه مناس ــی ب ــای عموم کتابخانه ه
فرارســیدن بیســت و نهمین دوره هفته 
کتــاب جمهــوری اســامی ایــران و روز 
بزرگداشــت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، 
در روز دوشــنبه 24 آبان مــاه در تمامــی 
کتابخانه هــای عمومــی اســتان کرمــان 

انجــام می شــود.
طــرح  ایــن  در  کــرد:  اضافــه  وی 
کتــاب  دوســتداران  و  عاقمنــدان 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه 
کتابخانه هــای  مدیریــت  یکپارچــه 

آدرس  بــه  عمومــی 

www.samanpl.ir 
 و تکمیــل فــرم درخواســت ثبت نــام پــس 
از تاییــد کتابــداران از ایــن طــرح بهــره 

منــد شــوند.
وفایــی بــا اظهــار امیــدواری نســبت بــه 
رونــد کاهشــی مبتایــان بــه بیمــاری 
کرونــا در کشــور گفــت: امیدواریــم بــار 
دیگــر پویایــی و نشــاط گذشــته در 
کتابخانــه هــا را بــا حضــور دوســتداران 

ــیم. ــاهد باش ــی ش ــاب و کتابخوان کت
۱۰۳ میلیارد کاالی قاچاق در طرح 
یک هفته ای پلیس کرمان کشف شد

بــه گــزارش ایســنا فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان 
ــا قاچــاق کاال و  ــارزه ب ــه اجــرای طــرح مب ــا اشــاره ب ب
ارز گفــت: در اجــرای طــرح یــک هفتــه ای انــواع کاالی 

قاچــاق بــه ارزش 103 میلیــارد ریــال کشــف شــد.
ســردارعبدالرضا ناظــری در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: 
در راســتای اجــرای فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
)مدظلــه العالــی( یکــی از اولویت هــای ماموریتــی ناجــا 
در ســال جــاری برخــورد بــا قاچــاق کاال و ارز اســت کــه 
ایــن مهــم طــی اجــرای یــک طــرح یــک هفتــه ای در 
دســتور کار پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان کرمــان 

قــرار گرفــت.
ــی  ــاش ب ــا ت ــن طــرح و ب ــزود: طــی اجــرای ای وی اف
وقفــه مامــوران پلیــس اقتصادی در سراســر اســتان انواع 
لــوازم آشــپزخانه، فــرآورده هــای نفتــی، کاالی دخانــی، 
پوشــاک، دام و برخــی اقــام خوراکــی و مصرفــی دیگــر 
ــان  ــوی کارشناس ــا از س ــوع ارزش آن ه ــه در مجم ک
بیــش از  103 میلیــارد ریــال بــرآورد شــد، کشــف و در 

ایــن رابطــه 125 متهــم دســتگیر شــدند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه توقیــف 
6۷ دســتگاه انــواع خــودروی ســبک و ســنگین و 
تشــکیل 103 فقــره پرونــده در رابطــه با این کشــفیات، 
تصریــح کــرد: اجــرای ایــن گونــه طرح هــا هم راســتا با 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و بــا توجه به شــرایط 
خــاص ناشــی از بیمــاری کرونا بــا جدیت تــداوم خواهد 
ــا  ــهروندان ب ــوب ش ــکاری خ ــا هم ــا ب ــت و قطع داش
پلیــس نتایــج ارزشــمندتری نیــز حاصــل خواهــد شــد.

محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه گفت: 

فرمانده انتظامی استان کرمان:

احمد وفایی مدیرکل کتابخانه های استان کرمان :

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

در صورت تأمین تجهیزات، کمیته امداد کرمان آمادگی ایجاد 5۰۰۰ نیروگاه خورشیدی را دارد
بــه گــزارش ایســنا مدیــرکل 
ــان  ــتان کرم ــداد اس ــه ام کمیت
تأمیــن  صــورت  در  گفــت: 
نیروگاه هــای  تجهیــزات 
ایجــاد  آمادگــی  خورشــیدی، 
5000 نیــروگاه خورشــیدی را در 

داریــم. اســتان  ســطح 
جلســه  در  صادقــی  یحیــی 
ــه  ــه س ــتغال منطق ــروه اش کارگ
شهرســتان های  ویــژه  کرمــان 
و  شــهربابک  رفســنجان، 
انــار اظهــار کــرد: اشــتغال و 
توانمندســازی مددجویــان یکــی 
کمیتــه  مهــم  اولویت هــای  از 
امــداد اســت و در بحــث تحقــق 
میــزان اشــتغال تعهــد شــده 
ــی  ــچ نگران ــاری هی ــال ج در س
میــزان  ان شــاءاهلل  و  نداریــم 
ــتغال  ــه اش ــه درزمین ــدی ک تعه
ــد. ــد ش ــق خواه ــم محق داده ای

از  خیلــی  ابــاغ  افــزود:  وی 
در  اشــتغال  حــوزه  اعتبــارات 

مهرمــاه و افزایــش ســقف تســهیات 
تبصــره 16 از 50 میلیــون تومــان بــه 
100 میلیــون تومــان توســط شــورای 
پــول و اعتبــار از اصلی تریــن دالیلــی 
حــوزه  شــده  باعــث  کــه  بــوده 
ــه  ــتان ب ــداد اس ــه ام ــتغال کمیت اش

ــد. ــود نرس ــر خ ــه مدنظ برنام
صادقــی ادامــه داد: در بحــث صندوق 
ــی  ــز ابهامات ــان نی ــت مددجوی ضمان
ــه بعضــی از  ــود ک در دســتورالعمل ب
بانــک دســتورالعمل را نپذیرفتنــد 
تــا  انجام شــده  رایزنی هــای  بــا  و 
ــن مشــکل  ــز ای ــاه نی ــان م ــان آب پای

ــد. ــد ش ــرف خواه برط
ایــن  مــا  درخواســت  گفــت:  وی 
اســت در راســتای مســئولیت های 
شــرکت های  کــه  اجتماعــی 
صنعتــی و معدنــی دارنــد از ظرفیــت 
ــزات  ــن تجهی ــه تأمی ــا درزمین آن ه
بــرای  خورشــیدی  نیروگاه هــای 
مددجویــان اســتفاده شــود و در حــال 
ــال  ــر در ح ــرکت گل گه ــر ش حاض

ــی  ــئولیت اجتماع ــن مس ــام ای انج
ــت. ــود اس خ

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان 
ــرای  ــا اج ــه ب ــان اینک ــان بابی کرم
خورشــیدی  نیروگاه هــای  طــرح 
بــرای مددجویــان هــر خانــواده 
میانگیــن ماهیانــه ســه میلیــون 
تومــان درآمــد کســب می کنــد، 
اجــرای  آمــار  بیشــترین  افــزود: 
ــیدی در  ــای خورش ــرح نیروگاه ه ط
ــداد سراســر  ــه ام ــن ادارات کمیت بی
ــان  ــه اســتان کرم ــوط ب کشــور مرب

ــت. اس
وی تصریــح کــرد: در صــورت تأمین 
تجهیــزات نیروگاه هــای خورشــیدی 
و  صنعتــی  شــرکت های  توســط 
امــداد  کمیتــه  اســتان،  معدنــی 
نیــروگاه   5000 ایجــاد  آمادگــی 
خورشــیدی بــرای مددجویــان در 

ســطح اســتان را دارد.
صادقــی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه 
ــی و  ــرکت های صنعت ــه ش ــه اینک ب

دارنــد  بازرگانــی  کــد  معدنــی 
ــرای  ــاز ب می تواننــد قطعــات موردنی
ــیدی را  ــای خورش ــاد نیروگاه ه ایج
وارد کننــد کــه اگــر از ایــن ظرفیــت 
اســتفاده شــود و بــا توجــه بــه 
قــرارداد تضمینــی 20 ســاله خریــد 
ــط  ــان توس ــدی مددجوی ــرق تولی ب
دولــت مــا یقیــن داریــم ظــرف یــک 
تــا دو ســال آینــده کل مددجویــان 
امــداد  کمیتــه  حمایــت  تحــت 
اســتان بــه درآمــد باثباتــی خواهنــد 

ــید. رس
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مدیرعامل بیمه سالمت ایران گفت: بیمه سالمت ۹۰ درصد 
هزینه های بستری و ۷۰ درصد هزینه ها سرپایی برای بیماران 
کرونا را پرداخت می کند و تاکنون بیش از ۵ هزار میلیارد 

تومان هزینه کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمدمهدی ناصحی 
مدیرعامل بیمه سالمت ایران در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: استان کرمان در حوزه سالمت در همه برنامه های 

پشتیبانی از نظام سالمت جایگاه باال و ارزشمندی دارد.
وی بیان داشت: در نسخه نویسی الکترونیکی در کشوراز  دو 
سال قبل به طور جد وارد شده ایم و این طرح از کرمان آغاز 

شده است و استان کرمان رتبه برتر کشوری را دارد.
مدیرعامل بیمه سالمت ایران ادامه داد: در پرداخت مطالبات از 
بیمه سالمت استان کرمان نسبت به دوران های قبل وضعیت 
بهتری داریم و بیمه سالمت به روز در پرداخت مطالبات به روز 
است و پرداخت مطالبات در استان کرمان تا مرداد طی هفته 

آینده تکمیل می شود.
ناصحی ابراز داشت: حاشیه نشینان مغفول مانده اند و در 
زمینه های خدماتی و سالمت توجه کمی به آنها می شود و 
رسیدگی به این قشر در استان کرمان آغاز شده است و بیمه 
رایگان این افراد را در دستور کار داریم تا این قشر محروم را 

شناسایی کنیم و امنیت درمانی برای آنها داشته باشیم.
وی عنوان کرد: بیمه سالمت در بخش نازایی نیز هزینه های 
نابارور برای مراحل آزمایشگاهی، تشخیصی و  زوج های 
درمانی را تا سقف ۵۰ میلیون تومان طی سه نوبت پوشش 

می دهد.
ناصحی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد پرداخت ها به نسخ 
الکترونیک است، ابراز داشت: ۴۸۰ میلیارد تومان ماهانه 
نسخه الکترونیک پرداخت می شود و این در حالی ست که 
۶۵ درصد میانگین کشوری در پوشش نسخه الکترونیک را 
داریم و کرمان پوشش باالی ۹۸ درصدی و تهران پوشش 

33 درصدی دارد.
مدیرعامل بیمه سالمت ایران عنوان کرد: بیمه سالمت ۹۰ 
درصد هزینه های بستری و ۷۰ درصد هزینه ها سرپایی برای 
بیماران کرونا را پرداخت می کند و تاکنون بیش از ۵ هزار 

میلیارد تومان هزینه کرده است.
ناصحی از پوشش بیمه ای اتباع خارجی توسط بیمه سالمت 
خبر داد و تصریح کرد: ۱3۰ هزار اتباع خارجی زیرپوشش 
بیمه سالمت هستند و تا یک میلیون نفر هم ظرفیت داریم.

وی خاطرنشان کرد: نسخه نویسی الکترونیک را به عنوان 
سازمان پیشرو آغاز کردیم و روند پیشرفت ما بهتر از دیگر 
سازمان های بیمه گر است و به تدریج استفاده دفترچه را کمتر 
کرده ایم و حذف دفترچه از ابتدای دی ماه یک قانون است اما 
ممکن است بر اساس شرایط زمان را بیشتر در نظر بگیریم، 
اما با اقدامات مطلوبی که بیمه سالمت استان انجام داده است 

مشکلی در این زمینه نداریم.

آگاهــی از تمــام مشــکالت نوجوانــان 
ــده و  ــی پیچی ــروز کم ــای ام در دنی
دشــوار شــده اســت. شــما بــرای حــل 
مشــکالت نوجوانــان خــود بایــد روش 
ــردی را اســتفاده  هایــی مفیــد و کارب

. کنید
یکــی از حســاس تریــن و مهمتریــن 
دوره هــای زندگــی در هــر رشــد فــرد، 
نوجوانــی اســت. این برهه ی حســاس 
زندگــی بــر تمامــی اختــالالت رواني - 
رفتــاري فــرد در آینده تاثیر گــذار بوده 
و بــه همیــن جهــت توجه به مســائل 
و مشــکالت نوجوانان و شــیوه صحیح 
مواجــه بــا آنهــا، همــواره از اهمیــت و 
دقــت فراوانــی برخــوردار بــوده اســت. 
ــا  ــم ت ــد داری ــا قص ــه م ــن مقال در ای
اطالعــات مفیــدی را در بــاب اهمیــت 
ســن نوجوانانــی، انــواع مشــکالت 
نوجوانــان، راهکارهای صحیــح والدین 
بــرای مواجــه بــا آن هــا و ... در اختیــار 
شــما خواننــدگان عزیــز قــرار دهیــم. 
پــس توصیــه مــا بــه شــما این اســت 
ــک از  ــدام ی ــد ک ــه بدانی ــرای اینک ب
مشــکالت نوجوانــان طبیعــی بــوده و 
در مقابــل هــر رفتــار و عمل آنــان باید 
چــه برخــوردی را از خــود نشــان داد؛ 
مــا را تــا پایــان ایــن متــن همراهــی و 

ــال کنید. دنب

ــی در  ــت دوران نوجوان اهمی
ــدان ــی فرزن ــد تربیت رش

یکــی از حائــز اهمیــت تریــن مســائل 
ــدان  ــی فرزن ــوزه تربیت ــود در ح موج
توســط والدیــن توجــه بــه مســائل و 
مشــکالت نوجوانــان خــود اســت. این 
دوره حســاس بــه ســبب آغــاز بلــوغ 
ــی  ــمانی و ذهن ــی، جس ــد روان و رش
کــودکان همــواره با اتفاقــات گوناگونی 
همــراه بــوده و در صــورت عــدم توجه 
ــر  ــائل آن تاثی ــک از مس ــر ی ــه ه ب
جبــران ناپذیــری را در آینــده بــر روی 

فرزنــد شــما خواهــد گذاشــت.
دوران نوجوانــی در واقع آغاز اســتقالل 
کــودکان بــرای اثبــات توانایــی هــای 
ــکالت  ــائل و مش ــل مس ــود در ح خ
مختلــف زندگی اســت؛ این احســاس 
خودبــاوری تــا ایــن انــدازه ای در 
ایــن ســن قــوی بــوده کــه گاه والدین 
تســلط خود را بــر تربیت فرزندانشــان 

از دســت خواهنــد داد. پــرش از موانع و 
خطرهای موجــود بر ســر راه نوجوانان 
همــواره یکــی از دغدغــه هــای اصلــی 
ــس  ــن ح ــوده و ای ــا ب ــدر و مادره پ
ــرای آن هــا  اســتقالل طلبــی کار را ب
دشــوار کــرده اســت. تغییــر خلــق و 
خــو از جملــه پرحرفــی نوجوانــان و یا 
گرایــش بــه انــزوا طلبــی و عــدم ثبات 
رفتــار در ایــن دوران بــه ســبب تغییــر 
هورمــون هــای آنــان نظیــر دوران 
قاعدگــی زنــان امــری طبیعی بــوده و 
بــه صــورت هــای مختلــف خــود را در 
رفتــار فرزنــد شــما نشــان خواهــد داد.
ــت  ــن و مدرســه در تربی نقــش والدی
صحیــح نوجوانــان واهمیــت توجــه به 

مســائل و مشــکالت نوجوانــان
همانطــور کــه در قســمت قبــل نیــز 
بــه آن اشــاره شــد؛ نوجوانــان بــه دلیل 
حــس خودبــاوری و اســتقالل طلبــی 
ایجــاد شــده در درونشــان بــه راحتــی 
دیگــر ماننــد گذشــته هــر مســئله ای 
را کــه شــما بــه او امــر کــرده باشــید، 
نمــی پذیرنــد و بــا انجــام رفتارهایــی 
شــاید ناپســند موجبات حیرت شــما 

را فراهــم کننــد.
در ایــن دوران مشــکالت نوجوانــان 
ــت  ــالش اس ــوده و او در ت ــمار ب بیش
کــه از طریــق راه هــای گوناگون نظیر 
مدرســه، اینترنــت، تلفــن همــراه و ... 
روحیــه اجتماعی خــود را تقویت کند. 
گرچــه ارتبــاط بــا دیگــران و دوســت 
ــایند و پســندیده  ــری خوش ــی ام یاب
بــه حســاب مــی آید ولــی چنانچــه از 
کنترل و نظــارت والدین خارج شــود و 
دیگــر از ضوابــط تعیین شــده توســط 
ــروز  ــد؛ باعــث ب ــروی نکنن ــا پی آن ه
آســیب هــا و مشــکالت جوانان شــما 
خواهــد شــد. بــه طور مثــال اســتفاده 
از تلفن همــراه و یا داشــتن گواهینامه 
بــرای رانندگــی بــه ایــن معنا نیســت 
ــم و  ــور دائ ــه ط ــان ب ــوان ت ــه نوج ک
همیشــگی آن هــا را در اختیــار خــود 
داشــته و حــق خــود بدانــد؛ بلکــه بــا 
اجــازه و نظــارت والدینــش مــی توانــد 
بــرای ســاعاتی در طــول روز یــا هفتــه 

از آن هــا اســتفاده کننــد.
بــا بــزرگ شــدن کــودکان بــر خــالف 
تصــور عمــوم نگــران هــا و اســترس 
هــای والدیــن نیــز همزمــان بــا ایــن 

تغییــر و تحول رابطه مســتقیمی داشــته 
و حــس اســتقالل طلبی نوجوانــان باعث 
دورشــدن آن هــا از والدینشــان خواهــد 
شــد. هــر روز والدیــن تــالش دارنــد تــا 
ــان خــود  ــع مشــکالت نوجوان ــرای رف ب
آن هــا را زیــر نظــر داشــته و در برابــر هــر 
ــی از فرزندشــان مراقبــت  خطــر احتمال
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــا نوجوان ــد؛ ام کنن
ســطح فرهنگــی و اجتماعی خانــواده ای 
کــه در آن تربیــت شــده انــد بــه شــیوه 
هــای گوناگــون والدیــن را از دخالــت در 

کارهایشــان پــس خواهنــد زد.
از جملــه مشــکالت نوجوانــان بــرای 
پــا گذاشــتن بــه ایــن دوران را مــی 
ــی  ــون بی توجه ــواردی چ ــه م ــوان ب ت
و حــرف  ناشــنوی از والدیــن، دعــوا و 
بحــث کــردن یــا گوشــه گیر شــدن و ... 
اشــاره داشــت. درخواســت خواســته های 
ناپســند نوجوانــان از خانــواده خــود برای 
ــتقالل و  ــه اس ــتیابی ب ــکوفایی و دس ش
اثبــات توانایی هــای خــود نیــز از جملــه 
مشــکالت نوجــوان اســت کــه بــا وجــود 
خطرهــای بســیار در مســیر رشــد آنهــا 
والدیــن نمــی داننــد بــه اینگونــه از 
ــد. ــه پاســخ دهن ــا چگون درخواســت ه

دســته بندی مســائل و مشــکالت 
نوجوانان

ــدی  ــته بن ــک دس ــم در ی ــر بخواهی اگ
ــان را از  ــکالت نوجوان ــواع مش ــی ان کل
نظــر عوامــل جســمانی، روانــی، مذهبی، 
عقیدتــی، شــخصیتی و ... برای شــما نام 
ببریــم؛ مــی تــوان آن هــا را در ۷ دســته 
بــه شــرح زیر تقســیم بنــدی کــرد. دقت 
داشــته باشــید کــه هــر یــک از عوامــل 
ــار  ــر روی شــخصیت، رفت ــر شــده ب ذک
نوجــوان در آینــده تاثیــری جــدی و غیر 

قابــل جبرانــی خواهــد داشــت:

مسائل و مشکالت نوجوانان ، راهکارهای مشکالت نوجوانان

ــمی  ــی و جس ــکالت بدن ــته اول: مش دس
نوجوانان نظیر احســاس خســتگی مــداوم، 
ظهــور تمایــالت جنســی و چگونگــی 
ــی  ــدام، ب ــب ان ــدم تناس ــای آن، ع ارض

ــی و ... خواب
دســته دوم: مشــکالت شــخصیتی و روانی 
نوجوانــان نظیــر پرخاشــگری و عصبانیت، 
حقــارت، خجالــت زدگــی، عدم اعتمــاد به 

نفــس، انــرژی و هیجــان افراطــی و ...
خانوادگــی  مشــکالت  ســوم:  دســته 
نوجوانــان نظیــر مشــاجره، بحــث بــا 
ــا  ــواده، فاصلــه زیــاد ســنی ب اعضــای خان
والدیــن، احســاس تنهایــی، عــدم اعتمــاد، 
محدودیت آزادی، تنبیه جســمانی، تحقیر 

و ســرزنش و ...
ــی و  ــکالت اجتماع ــارم: مش ــته چه دس
ــاد  ــدم اعتم ــر ع ــان نظی ــی نوجوان روابط
ــه نفــس، ناشــیگری، احســاس ناکامــی  ب
ــرش  ــرس از پذی ــت، ت ــتای موفقی در راس
مســئولیت هــای جدید، نگرانی و اســترس 

و ...
دســته پنجم: مشــکالت دینــی و اعتقادی 
ــرس از  ــد، شــک، ت ــر تردی ــان نظی نوجوان
مــرگ، بــی رغبتــی در کســب اطالعــات 
دینی، نداشــتن معیــار و راهنمای درســت 

و ...
ــی و  ــکالت تحصیل ــم : مش ــته شش دس
مدرســه ای نوجوانــان نظیــر تنبیــه و آزار 
معلمــان، عــدم تمرکــز، تــرس و اســترس 
امتحان، تنفر از دروس، ســرزنش، مقایســه، 

دعــوا بــا همکالســیان خــود و ...
دســته هفتم: مشــکالت مهارتــی نوجوانان 
نظیــر تــرس و نگرانــی دائمــی بــرای 
موفقیــت شــغلی، ســردرگمی در انتخــاب 
ــرای شــغل  ــی مناســب ب رشــته تحصیل
آینــده، نگرانــی از وضعیــت حقــوق و 
ــه دارد ــی و ...          ادام ــدی زندگ درآم

عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس بــا اشــاره 
بــه اینکــه ۲۵ هــزار میلیــارد تومان بودجــه رتبه بنــدی برای 
یــک ســال اســت، گفــت: بــا مصوبه کمیســیون، معلمــان با 
اســاتید دانشــگاه ســنجیده نمی شــوند و در هــر رتبــه ای که 

قــرار بگیرنــد درصــدی بــه حقــوق آنهــا اضافــه می شــود.
»مهــرداد ویس کرمــی« در گفت وگــو بــا خبرنــگار اجتماعی 
ــار  ــان اظه ــدی معلم ــاره رتبه بن ــنیم درب ــزاری تس خبرگ
ــه  ــدد ب ــات متع ــل ابهام ــه دلی ــدی ب ــرد: الیحــه رتبه بن ک
کمیســیون آمــوزش مجلس بازگشــت و در این کمیســیون 
چندیــن جلســه بــا حضــور کارشناســان دولــت برگزار شــد 
کــه نظــر شــفاف خــود را بیــان کردنــد. آقــای میرکاظمــی 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در ایــن جلســه گفــت که 
بیــش از ۲۰ تــا ۲۵ هــزار میلیــارد تومــان نمی تواننــد بــرای 
رتبه بنــدی پرداخــت کننــد و تلقی کمیســیون آمــوزش این 
بــود کــه ایــن رقــم بــرای ۶ ماهــه دوم امســال اســت امــا در 
جلســات بعــدی ســازمان برنامــه و بودجــه اعــالم کــرد ایــن 

رقــم بــرای یــک ســال اســت.
ــاز  ــورد نی ــار م ــر اعتب ــرد اگ ــالم ک ــت اع ــزود: دول وی اف
ــد آن را  ــد نمی توان ــدار باش ــن مق ــتر از ای ــدی بیش رتبه بن
بپذیریــد و درخواســت دولــت بازگشــت بــه الیحــه اصلــی 
رتبه بنــدی بــود یعنــی همــان الیحــه ای کــه دولــت قبــل 
تدویــن کــرد و آنچــه روز گذشــته در کمیســیون آمــوزش 

مجلــس نهایــی شــد، مشــابه الیحــه اســت.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس بــا اشــاره 
بــه اینکــه در جلســه کمیســیون، تطبیــق حقــوق معلمــان 
بــا اســتادیاران دانشــگاه ها را مطــرح کــردم و بیــش از یــک 
ســاعت بحــث شــد، گفــت: اعــالم کــردم رتبــه معلمــان در 
ــا اســتادیاران دانشــگاه ها تطبیــق داده  ــف ب ضرایــب مختل
شــود امــا رأی نیــاورد. بحــث رئیــس کمیســیون ایــن بــود 
ــد. ــان آن را رد می کن کــه اصــل ۷۵ شــده و شــورای نگهب

ــه  ــدی ک ــه رتبه بن ــاده ۷ الیح ــه داد: م ــی ادام ویس کرم
ابهــام بیــن مــدرک و رتبــه را داشــت، اصــالح شــد و معلمان 
ــا  ــاط ب ــه و ارتب ــرار گرفت ــج ق ــا پن ــک ت ــای ی در رتبه ه
دانشــگاه ها را حــذف کردنــد. برابــر نظــر اعضای کمیســیون 
بــرای معلمــان بــا رتبــه آموزشــیار معلــم ۲۵ درصــد، مربــی 
معلــم ۴۵ درصــد، اســتادیار معلــم ۶۰ درصد، دانشــیار معلم 
۷۰ درصــد و اســتاد معلــم ۷۵ درصــد بــه مجمــوع حقــوق 

فعلــی آنهــا اضافــه می شــود.
ــه جــای ۵  ــرای نخبــگان ب وی گفــت: توقــف در رتبه هــا ب
ســال، 3 ســال و بــرای معلمــان شــاغل در مناطــق محــروم، 
مــرزی و عشــایری ۴ ســال خواهــد بــود. همچنیــن حقــوق 
معلمــان نبایــد از ۸۰ درصــد حداقــل حقــوق آموزشــیاران 

دانشــگاه ها کمتــر باشــد.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس گفــت: دولت 
درآمــد الزم بــرای اجــرای رتبه بنــدی مشــابه دانشــگاهیان را 
نــدارد و دیــوان محاســبات اعــالم کــرده اســت منبــع مالــی 
کــه در بودجــه در نظــر گرفتــه شــده اســت ۴۰۰ میلیــارد 
تومــان درآمــد داشــته و ۲۰ دســتگاه بــه آن وصــل هســتند 
کــه فقــط پــاداش پایــان خدمــت، ۱۵ هــزار میلیــارد تومــان 
نیــاز دارد. بنابرایــن دولــت فعــالً ۲۵ هــزار میلیــارد تومــان را 
پذیرفتــه کــه بــرای ۶ ماه امســال حــدود ۱۲.۵ هــزار میلیارد 

ــود. ــان می ش توم

هم ترازی با اساتید دانشگاه از 
رتبه بندی معلمان حذف شد

ــاره  ــا اش ــان ب ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــام  ــی تم ــده قضای ــزار پرون ــه 33 ه ــه رســیدگی ب ب
الکترونیکــی در ایــن اســتان گفــت: پیشــنهاد شــده 
ــه ای  ــه ای و دو مرحل ــک مرحل پرونده هــای ســبک ی
ــع  ــه ضمــن رف ــا در ادام تمــام الکترونیــک شــوند ت
نواقــص موجــود در ایــن حــوزه، رســیدگی بــه تمامی 
پرونده هــا بــه صــورت تمــام الکترونیــک انجــام شــود.
بــه گــزارش ایرنــا، یــداهلل موحــد در شــورای 
انفورماتیــک دادگســتری کل اســتان کرمــان افــزود: 
بســیاری از پرونــده هــای تامیــن دلیــل، حصــر وراثت، 
تامیــن خواســته و تصادفــات را مــی تــوان بــه صــورت 
الکترونیــک انجــام داد و در صــورت تحقــق ایــن 
امــر، ســاالنه بالــغ بــر ۱۰۰ هــزار پرونــده بــه صــورت 
الکترونیکــی در اســتان کرمان رســیدگی خواهد شــد.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر رونــد رســیدگی تمــام 
الکترونیــک بــه پرونــده هــا در حــال اجرای آزمایشــی 
اســت و پــس از رفــع ایرادات آن، نســبت به رســیدگی 
تمــام الکترونیکــی بــه تمامی پرونــده ها اقــدام خواهد 

. شد
ــا  ــان ب ــه در اســتان کرم ــوه قضایی ــی ق نماینــده عال
اشــاره بــه حمــالت ســایبری معاندین به بخــش های 
مختلــف و تــالش آنها برای ضربــه زدن به زیرســاخت 
هــای الکترونیکــی کشــور، ادامــه داد: در روزهای اخیر 
ــور  ــمند کش ــوخت هوش ــتم س ــک سیس ــاهد ه ش
بــه عنــوان اقدامــی نگــران کننــده بودیــم و از آنجــا 
کــه ممکــن اســت مشــابه آن در ســایر ســازمان هــا 
نیــز اتفــاق افتــد، بایــد مبانــی حفاظــت از داده هــای 
الکترونیکــی به درســتی مــورد توجــه ویژه قــرار گیرد.

۳۳ هزار پرونده قضایی 
در کرمان به صورت تمام 
الکترونیک رسیدگی شد

هزینه کرد ۵ هزار میلیارد تومانی بیمه 
سالمت برای کرونا/هزینه های درمان 
زوج های نابارور را تا ۳ نوبت می دهیم

۲۰ میلیارد ریال طالی سرقتی 
در کرمان کشف شد

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان از کشــف 
ــال  ــارد ری ــه ارزش ۲۰ میلی ــازل ب ــرقتی من ــای س طاله
ــه عنــف در پوشــش  ــد چهــار نفــره ســارقان ب و انهــدام بان

ــر داد. ــس خب ــوران پلی مام
ــس،  ــری پلی ــگاه خب ــل از پای ــه نق ــا و ب ــزارش  ایرن ــه گ ب
ــزود:  ــر اف ــن خب ــه حســن پور در تشــریح ای ســرهنگ یدال
در پــی چنــد فقــره ســرقت طــال از منــازل، تحــت پوشــش 
مامــور در ســطح شــهر کرمــان، کارآگاهــان دایــره عملیــات 
ویــژه پلیــس آگاهــی بــا کار شــبانه روزی بــه ســرنخ هایــی 

دســت یافتنــد.
وی ادامــه داد: کارآگاهــان بــا انجــام اقدامــات اطالعاتی، هویت 
عامــالن ایــن ســرقت هــا را کــه اعضــای یــک بانــد چهــار 
نفــره بودنــد، شناســایی و طــی رصــد اطالعاتی فعالیــت آنها، 

متهمــان را در چنــد عملیــات غافلگیرانه دســتگیر کردند.
ســرهنگ حســن پــور در خصــوص شــگرد ســارقان تصریــح 
کــرد: متهمــان در ســاعات قبــل از ظهر که اطمینــان حاصل 
مــی کردنــد فقــط خانــم خانــواده در منــزل حضــور دارد بــا 
عنــوان مامــور و بــا ادعــای اجــرای حکــم بازرســی وارد منزل 
مــی شــدند و ســپس بــا توســل بــزور و تهدید بــا چاقــو اقدام 
بــه ســرقت طالجــات، زیــور آالت و وســایل گــران قیمــت و 

کــم حجــم و قابــل حمــل مــی کردند.
 وی گفــت: متهمــان در مواجهــه با شــواهد و مــدارک موجود 
بــه هفــت فقــره ســرقت بــه عنــف طــال و وســایل گرانبهای 

منــزل بــه ارزش ۲۰ میلیــارد ریــال اعتــراف کردند.
ــی  ــان معرف ــا بی ــان ب رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرم
متهمــان دســتگیر شــده بــه مراجــع قضائــی، عنــوان کــرد: 
پلیــس بــا تمام تــوان در راســتای تامین نظم و امنیــت و ارتقا 
احســاس امنیــت شــهروندان تالش می کنــد و از شــهروندان 
خواســت از افــرادی کــه تحت پوشــش مامــور بــه درب منزل 
رجــوع مــی کنند حتما کارت شناســایی درخواســت کــرده و 

مــوارد مشــکوک را بــا تلفــن ۱۱۰ در میــان بگذارنــد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان:

محموله میلیاردی باطری های قاچاق در کرمان کشف شد 
رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان کرمــان از کشــف ۱۲ هــزار و ۴۰۰ عــدد 
باطــری کتابــی بــه ارزش ۶ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون ریــال در یــک انبــار در ســطح 

شــهر کرمــان خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایگاه خبری پلیــس، ســرهنگ حمیدرضا میرحبیبی 
در تشــریح ایــن خبــر افــزود: مامــوران ایــن پلیــس بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی از 
وجــود مقادیــر زیــادی کاالی قاچــاق در یــک انبــار در ســطح شــهر کرمــان مطلــع 

شــدند و موضــوع را در دســتور کار قــرار دادنــد.
وی ادامــه داد: مامــوران پلیــس پــس از شناســایی محــل و هماهنگی قضائی بــه انبار 
مــورد نظــر اعــزام و در بازرســی از آنجــا ۱۲ هــزار و ۴۰۰ عــدد باطــری کتابــی )۹ وات( 

و فاقــد هرگونــه مجوز قانونــی را کشــف کردند.
رئیــس پلیــس امنیــت اقتصادی اســتان کرمــان تصریح کــرد: ارزش محموله کشــف 

شــده توســط کارشناســان ۶ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون ریال برآورد شــده اســت.
ســرهنگ میرحبیبــی در پایــان بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک متهــم در ایــن رابطه، 
خاطرنشــان کــرد: قاچــاق کاال یکی از مهمترین عوامل ایجاد مشــکالت اقتصــادی در 
جامعــه محســوب می شــود کــه الزم اســت با مشــارکت عمومــی و مبــارزه هدفمند 
بــا ایــن پدیــده، قــدم های مفیــد و موثــری را در راســتای کاهــش اثرات منفــی آن در 

جامعــه و حمایــت از تولید کننــدگان داخلــی برداریم.

 کشف بیش از ۲۵ تن انواع مواد مخدر در زاهدان
بــه گــزارش حــوزه دولــت خبرگــزاری تســنیم، بــا اقدامــات اطالعاتــی و عملیاتــی 
ســربازان گمنــام امام زمان)عج( در سیســتان و بلوچســتان تعــدادی از باندهای قاچاق 

مــواد مخــدر و محــل اختفــاء آن هــا شناســایی و مــورد ضربــه قــرار گرفــت.
بــا اقدامــات اطالعاتــی و عملیاتی ســربازان گمنــام امام زمــان )عجــل اهلل تعالی فرجه 
الشــریف( در اداره کل اطالعــات سیســتان و بلوچســتان، طــی عملیات هــای جداگانه 
در ۶ ماهــه اول ســال جــاری، تعــدادی از باندهــای قاچــاق مــواد مخــدر و محل اختفاء 

آن هــا شناســایی و مــورد ضربــه قــرار گرفت.
در ایــن عملیات هــا بیــش از ۲۵ تـُـن انــواع مــواد مخــدر ســنتی و صنعتــی، 3 قبضــه 
ســالح جنگــی، مقادیــری مهمــات و 3۶ دســتگاه خــودرو کشــف و ضبــط شــد؛ در 

همیــن راســتا 3۶ نفــر دســتگیر و ۲ نفــر از اشــرار بــه هالکــت رســیدند.

اروپا دوباره به کانون ویروس کرونا تبدیل شد
در حالــی کــه قــاره اروپــا بــار دیگــر به کانــون شــیوع ویــروس کرونا تبدیل شــده 
ــر  ــار دیگ ــی را ب ــای کرونای ــا محدودیت ه ــده اند ت ــور ش ــا مجب ــی دولت ه برخ

ــال کنند. اعم
بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از رویتــرز، قــاره اروپــا 
بــار دیگــر بــه کانــون شــیوع ویــروس کرونــا تبدیــل شــده و ایــن مســاله شــک و 
شــبهه هــای زیــادی را در ایــن خصــوص بــه وجــود آورده اســت کــه آیــا واکســن 

بــه تنهایــی بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس کافــی اســت یــا نه.
بــر اســاس ایــن گــزارش، شــیوع گســترده ویــروس کرونــا در کشــورهای اروپایــی 
موجــب شــده اســت تــا برخــی دولــت هــا بــار دیگــر محدودیــت هــا را اعمــال 

کننــد کــه ایــن اقــدام بــا نارضایتــی گســترده عمومــی روبــرو شــده اســت.
ــا در جهــان طــی ۷ روز  اروپــا بیــش از نیمــی از مــوارد ابتــال بــه ویــروس کرون
گذشــته را در اختیــار داشــته و حــدود نیمــی از مــرگ و میرهــا نیــز مربــوط بــه 
کشــورهای اروپایــی بــوده اســت. ایــن باالتریــن آمارهــا در اروپــا از آوریــل ســال 

گذشــته بــه شــمار مــی رود.
دولــت هــا و شــرکت هــا نگــران آن هســتند کــه شــیوع مجــدد ویــروس کرونــا 
موجــب شــود تــا رشــد و رونــق اقتصــادی بــار دیگــر از مســیر اصلــی خــود خارج 

شود.
کشــورهایی مثــل آلمــان، اتریــش هلنــد و جمهــوری چک بــار دیگــر محدودیت 

هــای کرونایــی را اعمــال کرده انــد.
مــارک روتــه نخســت وزیــر موقــت اتریــش قرنطینــه 3 هفتــه ای سراســری را 

اعــالم کــرده اســت.
حــدود ۶۵ درصــد جمعیــت منطقــه اقتصــادی اروپــا کــه شــامل اتحادیــه اروپــا 

ایســلند و نــروژ اســت تاکنــون دو دوز واکســن دریافــت کرده انــد.

واکسن »رازی کوو پارس« ۹ تا ۱۲ ماه ایمنی زایی دارد
دکتــر رضــا بنــی هاشــمی در گفت و گــو با خبرنــگار گروه علــم و آمــوزش ایرنا در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه مانــدگاری ایمنــی واکســن "رازی کــوو پــارس" چــه مــدت اســت؟ 
افــزود: واکســن کرونــا رازی کووپــارس از واکســن هایــی اســت کــه به علت فعــال کردن 

سیســتم ایمنــی ســلولی، پاســخ ایمنی طوالنــی مــدت ایجاد مــی کند.
وی اظهارداشــت: مانــدگاری ایــن واکســن حــدود یــک ســال بیــن ۹ تــا ۱۲ مــاه اســت به 
عبارتــی ایــن واکســن ایمنــی زایــی و مانــدگاری طوالنــی مــدت بر علیــه ویــروس کرونا 

بــه ویــژه ســویه آلفــا ایجــاد مــی کند.
 مدیــر تحقیقــات و توســعه موسســه تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی رازی به بررســی 
ایمنــی زایــی ایــن واکســن روی حیوانــات اشــاره کــرد و گفــت: ایمنــی زایی این واکســن 
در حیواناتــی ماننــد میمــون بررســی شــد کــه نتایــج آن امیــدوار کننده بــوده اســت.  یک 
ســال پــس از آخریــن تزریــق، دز یــادآور واکســن رازی هــم بــه میمــون هــا زده شــد که ۲ 

هفتــه بعــد از تزریــق ایــن واکســن، ایمنــی زایــی بیــش از ۱۰ برابــری ایجاد شــد.
بنــی هاشــمی تصریــح کــرد: نتایــج بررســی نشــان داد کــه ســلول هــای خاطــره ای در 
سیســتم ایمنــی ایجــاد شــده و حتــی بعــد از یــک ســال از تزریــق دز نهایــی واکســن در 

صــورت مواجهــه بــا ویــروس، مــی تواننــد جلــوی بیمــاری را بگیرنــد.
اولین واکسن کرونا با تزریقی- استنشاقی در دنیا توسط موسسه رازی تولید شد

وی بــا بیــان ایــن کــه اولیــن واکســن تزریقی - استنشــاقی کرونا در دنیا توســط موسســه 
رازی تولیــد شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: ۶ شــرکت در دنیــا مشــغول فعالیــت روی دز 
استنشــاقی واکســن کرونا هســتند. ۲ شــرکت در چین هــم این موضــوع را در دســتور کار 
خــود دارنــد و وارد مرحلــه ســوم کارآزمایــی بالینــی شــده انــد. یــک شــرکت هــم در کوبــا 

هــم در حــال انجــام مطالعــات پژوهشــی اســت و در مرحلــه دوم تســت بالینــی قــرار دارد.مدیر 
تحقیقات و توســعه موسســه تحقیقات واکســن و ســرم ســازی رازی در پاســخ به این ســوال 
کــه آیــا در دنیــا واکســن استنشــاقی وجــود دارد، گفــت: هــم اکنــون در دنیــا واکســن آنفلوآنــزا 

استنشــاقی وجــود دارد کــه ســال هــا اســت مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
جلوگیری از انتشار ویروس کرونا تا حدود ۶ ماه پس از تزریق دز استنشاقی واکسن

بنــی هاشــمی ادامــه داد: دز استنشــاقی واکســن رازی منافــذ بینــی را ایمــن مــی کنــد و با این 
کار حــدود ۶ مــاه جلــوی انتشــار ویــروس کرونــا گرفتــه می شــود.

وی تصریــح کــرد: ایــن واکســن دارای دو نــوع تزریقی اســت. بــا تزریــق ۲ دز عضالنی، ایمنی 
کامــال فعــال مــی شــود بــه عبارتی بــا ایــن کار مــی توان جلــوی ابتــال بــه بیمــاری را گرفت 
امــا تــا ایــن مرحلــه از انتشــار بیمــاری جلوگیــری نمــی شــود، بــا فاصلــه زمانــی یــک مــاه دز 

ســوم بــه صــورت استنشــاقی زده شــود  کــه از انتشــار ویــروس جلوگیــری می شــود.
مدیــر تحقیقــات و توســعه موسســه تحقیقات واکســن و ســرم ســازی رازی یــادآور شــد: هیچ 
واکســن تزریــق عضالنی کرونــا، توانایی جلوگیــری از انتشــار ویــروس را ندارنــد. اگر بخواهیم 
از انتشــار ویــروس جلوگیــری کنیــم بایــد محــل ورود ویــروس را طــوری تقویــت کنیــم تــا از 

ــود ورود آن جلوگیری ش



www.sepehrbrd. i r

7 هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان       سال سیزدهم         شماره 505          دوشنبه  بیست و چهارم  آبان  ماه 1400

کاهــش شــهرهای آبــی کرونایــی 
ــرق و  ــیون در ش در کرمان/واکسیناس
جنــوب کرمــان پاییــن اســت/ تزریــق  

دز اول واکســن ۷۹ درصــد 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان 
بــا اشــاره بــه واکسیناســیون کرونــا در 
اســتان کرمــان گفــت: شــمال و مرکز 
ــل  ــا قاب ــیون آنه ــتان واکسیناس اس
قبــول و معــادل متوســط کشــوری و 
حتــی کمی بهتــر اســت، اما قســمت 
ــوب،  ــی از جن ــدوده کم ــرق و مح ش

ــت. ــر اس پایین ت
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از 
شــمس الدینی  حمیــد  کرمــان، 
مدیرکل امنیتی و انتظامی اســتانداری 
کرمان در جلســه ســتاد کرونا اســتان 
اظهار داشــت: در ســطح استان کرمان 
دو شــهر ســتان زرنــد و شــهربابک در 
ــتان  ــار شهرس ــز، چه ــت قرم وضعی
و  رفســنجان  ســیرجان،  کرمــان، 
ــی و ۱۶  ــت نارنج ــیر در وضعی نرماش
شهرســتان دیگــر اســتان در وضعیت 
زرد و  شهرســتان فاریــاب در وضعیــت 

ــد. ــرار دارن ــی ق آب
وی افــزود: هفته گذشــته شهرســتان 
ــود، امــا ایــن هفتــه  ــی ب نرماشــیر آب
ــت و  ــرار گرف ــت نارنجــی ق در وضعی
ــوج،  ــتان های کهن ــن شهرس همچنی
منوجــان و عنبرآبــاد از وضعیــت آبــی 

تبدیــل بــه زرد شــدند.
رئیــس  رشــیدی نژاد  حمیدرضــا 
ــان در  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــرد: از  ــان ک ــه  بی ــن جلس ــه ای ادام
ابتــدای کرونــا تا کنــون بیــش از ۱۰۴ 
هــزار نفــر بیمــار مشــکوک بــه کرونــا 
ــتری  ــتان بس ــتان های اس در بیمارس
شــدند و نزدیــک بــه ۵۵ هــزار نفــر از 
ایــن افــراد بــه لحــاظ آزمایــش، کرونــا 
ــت و ۴  ــده اس ــی ش ــراد قطع ــن اف ای
هــزار و ۹۶۷ نفــر فوتــی ناشــی از کرونا 

ــته ایم. ــتان داش ــطح اس در س
ــه ۵۰۰  ــک ب ــرد: نزدی ــوان ک وی عن
هــزار تســت پی ســی آر در ســطح 
اســتان انجــام شــده کــه نزدیــک بــه 
ــوده اســت. ــت ب ۲۰۰ تســت آن مثب

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کرمــان ابــراز داشــت: در حــال حاضــر 
ــا  ــا ت ــه کرون ۶۸۹ بیمــار مشــکوک ب
ــته بســتری  ــاعت ۲۱ شــب گذش س
شــدند کــه ۲۷۱ نفــر از ایــن بیمــاران 
تســت پی ســی آر آنهــا مثبــت شــده 
اســت و مابقــی هــم بــا عالئــم بالینی 

بســتری هســتند.
وی گفــت: در حــال حاضــر در ســطح 
بیمارســتان های اســتان کرمــان ۱۴۰ 
ــا در آی ســی یو  ــاران کرون ــر از بیم نف
و ۴۸ بیمــار بــه ونتیالتــور وصــل 

. هستند

ــا بیــان اینکــه هفتــه  رشــیدی نژاد ب
گذشــته تعداد بیماران بســتری ما در 
ســطح اســتان نســبت بــه هفته های 
قبل بیشــتر شــده اســت، افــزود: اکثر 
اســتان های کشــور رونــد ثابــت دارند 
و به طــور کلــی رو بــه ثابــت و اندکــی 
نــزول بیمــاری قــرار دارند، اما اســتان 
ــاخص  ــتان های ش ــزو اس ــان ج کرم
در زمینــه افزایــش بســتری مبتــال به 

کرونــا در کشــور اســت.
رشــیدی نژاد ادامــه داد: وضعیــت 
واکسیناســیون اســتان کرمــان خوب 
ــون و  ــوع یک میلی ــت و در مجم اس
۹۹هــزار و ۷۴۲ دز اول واکســن در 
اســتان تزریــق شــده کــه نســبت بــه 
جمعیــت هــدف ۷۹ درصد واکســینه 

شــده اند.
ــتان  ــز اس ــمال و مرک ــت: ش وی گف
واکسیناســیون آنها قابل قبول اســت 
و معــادل متوســط کشــوری و حتــی 
کمــی بهتر اســت، اما قســمت شــرق 
و محــدوده کمــی از جنــوب پایین تــر 

ست. ا
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کــرد:  خاطرنشــان  کرمــان 
واکسیناســیون دز ســوم افــراد بــاالی 
۶۰ ســال در ســطح  اســتان شــروع 
ــم  ــت داری ــردم درخواس ــده و از م ش
بــرای زدن دز ســوم بــه مراکــز تزریق 

فریدون فرخ و خیمه پادشاهی
فریــدون شــاه باســتانی کــه بر ضحــاک ســتمگر پیروز 
شــد و خــود بــه جــای او نشســت؛ دســتور داد خیمــه 
ــرای او در زمینــی وســیع ســاختند.  بــزرگ شــاهی ب
پــس از آنکــه آن ســراپرده زیبــا و عالــی تکمیــل شــد، 
بــه نقاشــان دســتور داد تــا ایــن را در اطــراف آن خیمه 
ــگ  ــن بنویســند و رن ــا و درشــت چنی ــا خــط زیب ب
ــا بــدکاران بــه نیکــی  آمیــزی کننــد: ای خردمنــد! ب
رفتــار کــن، تا بــه پیــروی از تــو راه نیــکان را برگزینند.

فریدون گفت نقاشان چین را
که پیرامون خرگاهش بدوزند

بدان را نیک دار، ای مرد هشیار
که نیکان خود بزرگ و نیک روزند

سقراط و همسرش
ــت.  ــالق داش ــی بداخ ــان زن ــای یون ــقراط از حکم س
ــی مشــغول  ــت بدخوی ــا نهای روزی آن زن نشســته ب
لبــاس شســتن بــود و در حیــن کار به ســقراط دشــنام 
مــی داد. حکیــم از طریــق حکمــت، مــروت و بردبــاری 

دم برنمــی آورد و ســکوت اختیــار کــرده بــود.
آرامــش ســقراط خشــم همســرش را بیشــتر می کــرد 
بــه حــدی کــه تشــت را کــه پــر از کــف صابــون بــود 
بــر ســر و روی ســقراط ریخــت. ولی ســقراط همچنان 
خونســرد بــود. حاضــران بــه حکیــم اعتــراض کردنــد 
کــه ایــن مقــدار تحمــل بی موقــع از شــما پســندیده 
نیســت. ســقراط بــا لبخنــد گفــت: حــق با شماســت. 
امــا اثــر غــرش رعــد و جهیــدن بــرق، آمــدن بــرف و 

بــاران اســت.

جواب لطیف
امیــر نصــر احمــد ســامانی را، معلمــی بــود کــه در آن 
وقــت کــه او خــرد )کوچــک( بــود، او را قــرآن تعلیــم 
کــردی، چــوب بســیار زدی و امیر نصر پیوســته گفتی 
کــه هــر گاه بــه پادشــاهی رســم، ســزای ایــن معلــم 
بکنم.چــون امیــر نصــر بــه پادشــاهی رســید، شــبی 
تفکــر مــی کــرد، از آن معلــم خــودش یــاد آمــد. همــه 
شــب در اندیشــه انتقــام او مــی بــود. خادمــی را بفرمود 
کــه از بســتان ده چــوب آبــی )چــوب درخــت بــه( بیار.

خادمی دیگر را فرمود: استاد را حاضر کن.
خادم برفت و معلم را بطلبید.

معلــم از وی پرســید کــه ســلطان چــه مــی کــرد و از 
منــش چــون یــاد آمــد؟ ) چــه شــده کــه یــاد مــن 

افتــاده؟(
خــادم گفــت: غالمــی را فرمود کــه از بســتان ده چوب 
آبــی بیارنــد، و مــرا گفــت: تــو بــرو و معلــم را حاضــر 

کن.معلــم دانســت کــه دربنــد انتقــام وی اســت.
در راه کــه مــی آمــد به دکان میوه فروشــی برگذشــت، 
درســتی )ســکه ای از زر ( بــداد و از وی آبــی )میــوه به( 

خــوب بســتد و در آســتین کرد.
چــون پیــش امیــر نصــر آمــد از آن چــوب آبــی یکــی 
ــت(،  ــت گرف ــه دس ــی ب ــر چوب ــر نص ــت ) امی برگرف

بجنبانیــد و گفــت: در ایــن چــه مــی گویــی؟
معلــم دســت در آســتین کــرد و آن آبی بیرون کشــید 
ــوه  ــن می ــاد، ای ــاه دراز ب ــی پادش ــواب داد: زندگان و ج

بدیــن لطیفــی از وی زاده اســت؟
ــت  ــه غای ــد، ب ــن لطــف از وی بدی ســلطان چــون ای
خوشــش آمــد، او را تشــریف ) جامــه نو ( فاخــر فرمود. 
ــات وی  ــدت حی ــرد و در م ــن ک ــاهره معی و او را مش

زندگانــی در فراغــت و خوشــدلی گذرانیــد.

جعبه كفش
زن و شــوهری بیــش از ۶۰ ســال بــا همدیگــه زندگــی 
مشــترک داشــتند.آنها همــه چیــز را بــه طور مســاوی 
بیــن خــود تقســیم کــرده بودنــد. در مــورد همــه چیز 
باهــم صحبت مــی کردنــد وهیــچ چیــز رو از همدیگه 

پنهان نمــی کردنــد....
ــاالی کمــد  ــز: یــک جعبــه کفــش ب مگــر یــک چی
پیــرزن بود که از شــوهرش خواســته بــود هرگــز اون را 

بــاز نکنــه و در مــورد آن هــم چیــزی نپرســه.
در همــه ایــن ســالها، پیرمــرد اون رو نادیــده گرفته بود 
امــا باالخــره یــک روز پیــرزن به بســتر بیماری افتــاد و 

پزشــکان از او قطــع امیــد کردند.
در حالــی کــه بــا یکدیگــر امــور باقــی را رفــع ورجــوع 
مــی کردنــد پیــر مــرد جعبــه کفــش را آورد و پیــش 

همســرش بــرد.
پیــرزن تصدیــق کــرد کــه وقــت اون رســیده کــه همه 

چیــز رو در مــورد جعبــه بــه شــوهرش بگه.
پس از او خواست تا در جعبه را باز کند.

ــک  ــرد دو عروس ــاز ک ــه را ب ــرد در جعب ــی پیرم وقت
بافتنــی و مقــداری پــول بــه مبلــغ ۹۵ هــزار دالر پیــدا 
کــرد. پیرمــرد درایــن بــاره از همســرش ســوال کــرد.
ــرار ازدواج  ــول وق ــا ق ــه م ــی ک ــرزن گفــت: هنگام پی
ــه راز  ــت ک ــن گف ــه م ــم ب ــادر بزرگ ــتیم، م گذاش
خوشــبختی زندگــی مشــترک در ایــن اســت که هیچ 
وقــت مشــاجره نکنیــد.او بــه مــن گفــت کــه هروقــت 
ــم ویــک  ــی شــدم، ســاکت بمان ــو عصبان از دســت ت
عروســک ببافم.پیرمــرد بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار 
گرفــت و ســعی کــرد اشــک هایــش ســرازیر نشــود.
ــس همســرش  ــود پ ــه ب ــط دو عروســک در جعب فق
فقــط دو بــار در طــول زندگی مشترکشــان از دســت او 
رنجیــده بــود، از ایــن بابــت در دلش شــادمان شــد.پس 
ــول  ــه پ ــن هم ــت ای ــرد و گف ــرش ک ــه همس رو ب

چطور؟پــس اینهــا از کجــا آمــده؟
ــی اســت کــه از  ــن پول ــزم ای در پاســخ گفــت: آه عزی

ــت آورده ام. ــه دس ــا ب ــک ه ــروش عروس ف

داستانهای آموزنده
كاهش شهرهای آبی كرونایی در كرمان/واكسیناسیون در شرق و 

جنوب كرمان پایین است/ تزریق  دز اول واكسن 7۹ درصد 

ــد. ــه کنن ــا مراجع ــن کرون واکس
علــی زینی ونــد اســتاندار کرمــان هــم در 
ایــن جلســه اظهــار کــرد: طــرح مدیریــت 
هوشــمند محدودیت هــای کرونایــی از 
هفتــه آینــده مبنای عمل همــه افــراد قرار 
می گیــرد و ایــن یــک طــرح جامــع اســت.
وی بــا بیــان اینکــه قــرار اســت ۸۰ درصــد 
جمعیــت اســتان واکســینه شــوند، امــا در 
حــال حاضر تنها نســبت بــه کل جمعیت 
ــد،  ــت کرده ان ــن دریاف ــد واکس ۵۷ درص
افــزود: در برخــی از شــهرهای اســتان 
میزان واکسیناســیون از میانگین کشــوری 

بیشــتر اســت.
زینی ونــد تصریــح کــرد: اگــر پیک ششــم 
ــن  ــا ای ــد، ب ــاق بیفت ــا در کشــور اتف کرون
وضعیــت اســتان کرمان جــزء اســتان های 

رتبــه اول خواهــد بــود.

اینترنــت و شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد بســیاری از پدیده 
هــای دیگــر دارای پیامدهــای مثبــت و منفــی مــی باشــد 
کــه بــا برنامــه ریــزی و بــاال بــردن ســطح آگاهــی عمومــی 
مــی تــوان از آثــار و دســتاوردهای مثبــت آن بهــره گرفــت و 

پیامدهــای منفــی را بــه حداقــل رســاند.
 بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم متــن یادداشــت عشــرت 
شــایق نویســنده و مــدرس جنــگ نرم بــا عنوان » آســیبها و 

مزایــای فضــای مجــازی« بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
رشــد ســریع تکنولــوژی و بویژه پیشــرفت روزافــزون در حوزه 
هــای ارتباطــی، ماهــواره هــا و اینترنــت باعــث تحــوالت 
پرشــتاب در جوامــع بشــری گردیــده و آثــار مثبــت و منفــی 

فراوانــی در پــی داشــته اســت.
در ایــن میــان، آثــار اینترنــت و فضــای مجــازی در روابــط 
ــرات و  ــوده و تغیی ــا ب ــوزه ه ــایر ح ــش از س ــی بی اجتماع

ــت. ــود آورده اس ــادی را بوج ــای زی ــی ه دگرگون
اینترنــت کــه ابتــدا بــرای اهــداف نظامــی و امنیتــی طراحی 
شــده بــود، بمــرور وارد دیگــر بخــش هــا اجتماعــی از جمله 
تجــارت، تفریــح و ســرگرمی و …گردیــد و ایــن امــر چنــان 
پررنــگ و گســترده بــود که کارکــرد آن را تغییــر داد بطوریکه 
ایــن تکنولــوژی نوظهــور، امــروزه بــه یک صنعــت و عرصه 
ی تاثیرگــذار جهانــی تبدیــل شــده اســت و کمتــر موضــوع 
اجتماعــی را مــی تــوان یافــت کــه متاثــر از اینترنت نباشــد.

اینترنــت ابتــدا در کشــورهای غربــی بــه عنــوان رســانه ای 
ــز  ــورها را نی ــر کش ــج دیگ ــت و بتدری ــی رواج یاف همگان
ــر در انتقــال و ترویــج  ــزاری موث ــه اب ــه مثاب دربرگرفــت و ب
ــرد. ــدا ک ــرد پی ــاد و … کارب ــگ، اقتص ــت ها، فرهن سیاس

ــه  ــه جانب ــش هم ــی و گرای ــر و تحــوالت جهان ــن تغیی ای
ــیاری در  ــرات بس ــات و تاثی ــت، تبع ــتفاده از اینترن ــه اس ب
ــه »انفجــار  ــی کــه از آن ب ــا جای جوامــع بشــری داشــت ت
ــم  ــرد در عل ــر کارب ــر میشــود و مفهومــی پ اطالعات«تعبی

ــت. ــی اس ــه شناس ــات و جامع ارتباط
فــرا مــکان و فرازمــان بودن اینترنت و در دســترس بــودن آن، 
موجــب شــکل گیری شــیوه جدیــدی از تعامــالت اجتماعی 
ــی شــگرف در ســبک  ــه گذشــته شــد و تغییرات نســبت ب
زندگــی، تعامــالت اجتماعــی و حتــی مشــارکت سیاســی 
و نحــوه آن بــه وجــود آورد تــا جایــی کــه امــروزه اینترنــت 
بیشــترین نقــش را در اطــالع رســانی و تبلیغات بــرای عموم 
دارد و بــه عنــوان اصلــی تریــن کانال ارتباطی محســوب می 

شــود.
در ســال هــای اخیــر شــبکه هــای اجتماعــی بــه عنــوان 
بزرگتریــن دســتاورد اینترنــت و فضــای مجــازی بــه دالیــل 
مختلــف از جملــه نامحــدود بــودن ارتباطــات، بــی هویــت 
بــودن، آزادی بســیار زیــاد، بــی مکانــی و بــی زمانــی کاربران 
و … بــا اقبــال عمومــی مواجــه شــده و هرکــدام بــه تناســب 

اهــداف خــود، فعالیــت هایشــان را گســترش داده انــد.
اینترنــت و شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد بســیاری از پدیده 
هــای دیگــر دارای پیامدهــای مثبــت و منفــی مــی باشــد 
کــه بــا برنامــه ریــزی و بــاال بــردن ســطح آگاهــی عمومــی 
مــی تــوان از آثــار و دســتاوردهای مثبــت آن بهــره گرفــت و 

پیامدهــای منفــی را بــه حداقــل رســاند.
از جملــه مــواردی کــه می تــوان از آن هــا بــه عنــوان فرصت  
و بــه تعبیــری، نقــاط قــوت اســتفاده از فضــای مجــازی نــام 

ــد از: برد عبارتن
1 - عمومــی بــودن فضــای مجــازی کــه بــه هــر فــردی در 
هــر نقطــه از جهــان امــکان میدهــد از طریــق ایــن فنــاوری 
بــه آســان تریــن وجــه، جدیدتریــن اطالعــات مــورد عالقــه 
ــی  ــا سیاس ــی ی ــای جغرافیای ــت آورد و مرزه ــود را بدس خ
ــازی و  ــای مج ــتفاده از فض ــوی اس ــته جل ــون نتوانس تا کن

گســترش روزافــزون آن را بگیــرد.
ــا  ــی و …ب ــادی، اجتماع ــای اقتص ــش هزینه ه 2 - کاه
ــه در  ــازی، ک ــای مج ــود در فض ــات موج ــتفاده از امکان اس
بســیاری از روابــط اقتصــادی و اجتماعــی دیگــر نیــازی بــه 
مراجعــه ی حضــوری بــرای خریــد کاال یــا خدمات نیســت و 
طبیعــی اســت کــه ایــن امــر باعــث کاهــش قابــل توجهی 
از هزینه هــای اقتصــادی می شــود. کاهــش رفــت  و آمدهای 
غیــر ضــروری درون  شــهری و در نتیجــه کاهــش مصــرف 
انــرژی و کاهــش آلودگــی هــوا. همچنیــن کاهــش مصرف 
کاغــذ و هزینه هــای چــاپ و نشــر و ســایر هزینــه هــا بــا 

اســتفاده از امکانــات موجــود در فضــای مجــازی
3 - دســتیابی آســان بــه آخریــن اطالعــات تخصصــی در 
زمینــه های مختلــف اعتقــادی، اجتماعی، اقتصــادی، هنری 
و … کــه در ســطح جهــان بصــورت مقاله، کتــاب، نــرم افزار 

و … در ســطح جهان منتشــر شــده و میشــود.
4 - تبــادل اطالعــات و تاملــی بــودن روابــط و ارتباطــات در 
ــر دیگــر  ــدون محدویت هــای حاکــم ب فضــای مجــازی ب
رســانه ها کــه معمــوال در آن هــا عــده ای گوینده و نویســنده 

هســتند و جمــع دیگــری صرفــا شــنونده و خواننده
5 - جذابیــت و تنــوع در فضــای مجــازی و مخاطــب محــور 
بــودن اغلــب داده هــا در آن، بطوریکــه امــکان نظر ســنجی و 
ارزیابــی در ایــن فضــا برقــرار و بــه روزتــر اســت و این توانایــی را 
بــه داده پــردازان می دهــد کــه از آخریــن خواســته های مخاطبان 
خــود مطلــع گردنــد کــه ایــن امــر در کنــار تنــوع و جذابیــت 

فضــای ســایبری تأثیــر بســزایی در جــذب مخاطــب دارد.
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عملکرد اقتصادی ۱۰۰ روزه دولت؛كارنامه ۱۰۰روزه دولت 
در نفت؛از افزایش صادرات تاخنثی كردن توطئه بنزینی

وی هفتــه گذشــته در مــورد افزایش صــادرات نفت 
ایــران گفــت: در دولــت ســیزدهم توفیقــات خوبــی 
در صــادرات نفــت و میعانــات نفتــی رقم خــورد که 
بــا اســتفاده از ظرفیت هــا و پتانســیل های داخلــی و 

خارجــی صــادرات رو بــه بهبــود رفته اســت.
ــکا در  ــه آمری ــدام کودکان ــرد: اق ــد ک ــی تاکی اوج
آب هــای دریــای عمــان نیــز نشــان دهنده موفقیت 
ــش صــادرات نفــت خــام  ــران در افزای دســتاورد ای

ــران اســت. ای
اشــاره وزیــر نفــت بــه مصــادره محموله نفــت ایران 
توســط آمریــکا و انتقــال محمولــه نفــت آن به یک 
نفتکــش دیگــر بــود کــه همزمــان نیــروی دریایــی 
ســپاه بــا اجــرای عملیــات هلی برن بــر روی عرشــه 
نفتکــش، آن را بــه تصــرف خــود درآوردنــد و آن را 
بســوی آب هــای ســرزمینی ایــران هدایــت کردند.

در ادامــه نیروهــای آمریــکا بــا اســتفاده از چندیــن 
فرونــد بالگــرد و نــاو جنگــی بــه تعقیــب نفتکــش 
پرداختنــد امــا بــا ورود قاطعانه و مقتدرانــه نیروهای 
ســپاه نــاکام ماندنــد. نیروهــای آمریکایــی دوبــاره با 
امکانــات بســیار و بــا اســتفاده از چنــد نــاو جنگــی 
ــد مســیر حرکــت نفتکــش  ــالش کردن بیشــتر ت
ــاز هــم موفــق نشــدند.  ایــن  را ســد کننــد کــه ب

نفتکــش بــه آب هــا ایــران هدایــت شــد.
وزیــر نفــت البته تاکیــد کــرده کــه وزارت نفت خود 
را معطــل تحریــم هــا نمی کنــد و تــالش می کنیــم 
ــف  ــای مختل ــا و روش ه ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ب

فــروش، توفیقــات بیشــتری حاصــل شــود.
موفقیــت ایــران در فــروش و صــادرات نفــت آنچنان 
چشــمگیر بوده که رئیس جمهــوری آمریــکا را وادار 

بــه واکنــش کرد.
رییــس جمهــوری آمریــکا بــه تازگــی در ســخنانی 
ــرای  ــفید ب ــای کاخ س ــالف وعده ه ــال خ ــه عم ک
لغــو تحریــم  هــای ظالمانــه علیه ایــران و بازگشــت 
واشــنگتن بــه برجام اســت، خواســتار کاهش خرید 
نفــت ایــران از ســوی کشــورهای وارد کننــده شــد.

بایــدن کــه از یــک ســو از آمادگــی آمریکا بــرای لغو 
تحریم هــا علیــه ایــران ســخن مــی  گویــد و ایــن 
وعــده را بارهــا نیــز تکــرار کــرده و از ســوی دیگــر، 
ــای  ــن تحریم ه ــرای تشــدید ای ــو ب عمــال در تکاپ
ــا  ــازی ب ــدار مج ــتانه دی ــت، در آس ــه اس ظالمان
ــن  ــوان اصلی تری ــه عن ــن ب رئیــس جمهــوری چی
خریــدار نفــت ایــران گفــت: عرضــه نفــت از ســوی 
کشــورهای تولیــد کننــده بــه میــزان کافــی وجــود 
ــا کشــورهای متقاضــی نفــت و محصــوالت  دارد ت
نفتــی، میــزان واردات خــود از ایــران را بطــور قابــل 

توجهــی کاهــش دهنــد.
ایــن اظهــار نظرهــا نشــان می دهــد کــه ایــران در 
ــتی  ــیر درس ــود مس ــت خ ــادرات نف ــروش و ص ف
ــان  ــز نش ــادی نی ــای اقتص ــت. آماره ــه اس را رفت
ــت  ــا نف ــور ب ــادی کش ــد اقتص ــه رش ــد ک می ده
بیشــتر از رشــد اقتصــادی بــدون نفــت اســت کــه 
حکایــت از افزایــش درآمدهــای نفتــی ایــران دارد.

عبور از زمستان بدون قطعی گاز
روی کار آمــدن کابینــه دولــت ســیزدهم همزمــان 
بــا شــروع فصــل ســرما در کشــور بــود. فصلــی کــه 
بیــش از هــر بخــش دیگــری، وزارت نفــت را درگیر 
می کنــد تــا ســوخت مــورد نیــاز زمســتان بــدون 

قطعــی و پایــدار تامیــن شــود.
در ایــن میــان همزمــان بــا ورود اولیــن موج ســرما 
بــه کشــور بر اســاس آمار شــرکت ملــی گاز ایــران، 

مصــرف گاز ۱۰۰ درصــد افزایــش پیــدا کرد.
ــرای  ــا ب ــا نگرانی ه ــد ت ــث ش ــوع باع ــن موض ای
تامیــن ســوخت زمســتانی بخش خانگــی، صنایع 
ــن حــال وزارت  ــا ای ــا بیشــتر شــود. ب و نیروگاه ه
نفــت دولــت ســیزدهم اعــالم کــرد کــه اولویــت 
تامیــن گاز در زمســتان، بخــش خانگــی اســت و 
بــرای جبــران کمبــود گاز در کشــور تــالش شــده 
ــی  ــزان کاف ــه می ــا ب ــع نیروگاه ه ــا ســوخت مای ت

تامیــن شــود.
و  ناتــرازی  پــی  در  بخشــی  اولویــت  ایــن 
خاموشــی های زمســتان ســال گذشــته رقم خورد، 
ــه گــوش می رســد کــه از  امــا حــاال خبرهایــی ب
موفقیــت وزارت نفــت در برنامه ریــزی بــرای ایــن 
مســأله خبــر می دهــد، بــرای مثــال میــدان گازی 
پــارس جنوبی کــه حــدود ۷۰ درصــد گاز مصرفی 
ایــران را در برمی گیــرد،  اکنــون بــا حداکثــر تــوان 
ــی کشــور را  ــه گاز مصرف ــاده اســت ک ــد آم تولی

تأمیــن کنــد.
مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز پــارس نیــز اعــالم 
کــرد کــه عملیــات تعمیــرات اساســی ســکوهای 
پــارس جنوبــی تمــام شــده اســت و بــرای تولیــد 
ــون مترمکعــب  ــزان ۷۰۰ میلی ــه می ــه گاز ب روزان
ــن  ــی وجــود دارد و ای در زمســتان امســال آمادگ
تولیــد از ۳۷ ســکوی دریایــی پارس جنوبــی انجام 

خواهــد شــد.
افزایــش مصــرف گاز بخــش خانگــی کــه حــاال به 
ــر مکعــب در روز رســیده  ــون مت ــرز ۵۰۰ میلی م
اســتفاده از ســوخت مایــع در نیروگاه هــای کشــور 

را ناگزیــر کــرده اســت.
ــر نفــت در روزهــای گذشــته از  ــه  کــه وزی آنگون
ذخیره ســازی بیــش از ۲.۸ میلیــارد لیتــر ســوخت 
مایــع در مخــازن نیروگاه هــا و صنایــع عمــده خبر 
داد و اعــالم کــرد کــه در زمینــه فــروش و صــادرات 
فرآورده هــای نفتــی کــه درایــن مــدت بــه دلیــل 
تأمیــن ذخایــر و مصــارف داخلــی محدودیت هایی 
وجود داشــته اســت، امــا از دو هفته آینــده صادرات 

فرآورده هــا از ســرگرفته خواهــد شــد.
بررســی هــا نشــان می دهــد کــه اکنــون نــه تنهــا 
ــه  ــم شــده، بلک ــاز فراه ــورد نی ــع م ســوخت مای
مــازاد تولیــد نســبت بــه مصــرف نیــز وجــود دارد 
کــه امــکان صــادرات فرآورده هــای نفتــی را بــرای 

کشــور فراهــم کــرده اســت.
توجه ویژه به میادین مشترک نفت و گاز

ــت و  ــادرات نف ــت ص ــاماندهی وضعی ــار س در کن
تامیــن ســوخت زمســتانی، وزیــر نفت بــه مناطق 
عملیاتــی نفت نیز ســفرهای مســتمری داشــته تا 
از وضعیــت تولیــد نفت و گاز کشــور با خبر باشــد.

از آنجــا کــه توســعه میادیــن مشــترک نفــت و گاز 
همــواره از ســوی دولت  ســیزدهم اهمیــت ویژه ای 
داشــته و تعلــل در برداشــت از ایــن منابع به معنای 
ایجــاد فرصت بــرای همســایگان برای بهره بــرداری 
بیشــتر اســت، وزیــر نفــت دولت ســیزهم دو ســفر 
اول خــود را بــه بوشــهر و خوزســتان انجــام داد کــه 
بزرگتریــن میادیــن مشــترک نفتــی و گازی ایران 

در آنهــا قــرار دارد.
افزایش نقش آفرینی ایران در تجارت گاز جهان

ایــران بــه عنــوان دومین دارنــده منابــع گازی و ســومین تولید 
کننــده گاز طبیعی جهــان، به دنبــال افزایــش نقش آفرینی در 
تجــارت گاز اســت.در ایــن میــان، عــالوه بــر افزایــش صــادرات 
گاز بــه ترکیــه و عــراق و همچنیــن ایجــاد بازارهــای جدیــد 
صادراتــی، ایــن فرصــت فراهــم اســت تــا با اتصــال شــبکه گاز 
ایــران بــه ترکمنســتان، از ایــن فرصــت بــرای تبدیل شــدن به 

هــاب گازی منطقــه نیز اســتفاده شــود.
در ســال هــای گذشــته، عــدم پرداخــت بدهی به ترکمنســتان 

باعــث شــده بــود تــا واردات گاز از ایــن کشــور متوقف شــود.
حــاال و بــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم، وزیــر نفــت تاکید 
کــرده کــه ایــران بــه دنبــال پرداخــت بدهــی گازی خــود بــه 
ترکمنســتان اســت تــا از ایــن فرصــت در توســعه روابــط گازی 
بــا کشــورهای دیگــر و همچنیــن پایــداری شــبکه گاز خــود 

ــتفاده کند. اس
وزیــر نفــت در دیــدار بــا هیــات ترکمنســتانی بــا اشــاره بــه 
اینکــه احیــای صــادرات گاز ترکمنســتان بــه ایــران می توانــد 
گام نخســت بــرای ارتقــای روابــط همه جانبه دو کشــور باشــد، 
یــادآوری کــرد: سیاســت دولــت ســیزدهم گســترش ســطح 
روابــط دوجانبــه بــا همســایگان از جملــه ترکمنســتان اســت.

ــی و  ــه اجتماع ــدون هزین ــی، ب ــه بنزین ــردن توطئ خنثی ک
سیاســی

امــا شــاید مهمترین دســتاورد وزارت نفــت در دولت ســیزدهم 
را بتــوان خنثــی کــردن توطئــه بنزینــی دانســت کــه بــدون 

هزینــه اجتماعــی و سیاســی بــه انجام رســید.
حملــه ســایبری بــه ســامانه هوشــمند ســوخت در حالی طی 
هشــت روز خنثــی شــد کــه حمله کننــدگان در تــالش بودنــد 
بــا توجــه بــه اتفاقــات گذشــته، بهره برداری هــای سیاســی از 
ایــن موضــوع داشــته باشــند امــا این موضــوع در یــک عملیات 

۴۰ هــزار نفــری و طــی ۸ روز نــاکام مانــد.
ظهــر سه شــنبه )چهــارم آبــان مــاه(، افــرادی کــه بــه 
ــی  ــا دســت خال ــد ب ــه کردن ــور مراجع ــای کش پمپ بنزین ه
ــه  ــه ک ــود و آن گون ــاده ب ــا از کار افت برگشــتند. پمپ بنزین ه
ــه ســامانه  ســاعاتی بعــد مشــخص شــد، حملــه ســایبری ب

ــود. ــالل ب ــن اخت ــل ای هوشــمند ســوخت دلی
حملــه ای کــه ابعــاد وســیعی داشــت و حتــی عرضــه بنزین به 
قیمــت آزاد را نیــز دچار چالش کــرد. البته با اعزام کارشناســان 
فنــی بــه سراســر کشــور، عصــر ســه شــنبه، عرضــه بنزیــن با 

قیمــت آزاد در برخــی جایگاه هــای ســوخت آغــاز شــد.
ــاره  ــرای اتصــال دوب ــز راهــکاری ب ــر از ۱۲ ســاعت نی در کمت
پمپ بنزین هــا بــه ســامانه هوشــمند ســوخت از ســوی 
کارشناســان صنعــت نفــت مطــرح شــد کــه بــا موفــق بــودن 
آن، اتصــال بــه ســامانه هوشــمند ســوخت نیــز در دســتور کار 

قــرار گرفــت.

آسیب ها و مزایای 
فضای مجازی)۱(
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ســال هــزار و ســیصد و چهــل و پنــج در شــهر بردســیر متولــد شــد. پنــج 
ســاله بــود کــه مــادر در حیــن زایمــان، بخاطــر کمبــود امکانــات از دنیــا رفــت. 
عبدالحســین بــا کارگــری در کارخانــه قنــد از عهــده مخــارج خانــه برمــی آمد 
امــا بچــه هــای قــد و نیــم قــد خانــه بــه وجــود مــادر نیــاز داشــتند، از همیــن 
رو بــا ازدواج مجــدد ســعی کــرد تــا حــدی محیــط خانــه را مثل ســابق گــرم و 

آرام نگــه دارد.
 غالمرضــا مثــل دیگــر بچــه هــا بــه مدرســه مــی رفــت و درس مــی خوانــد، تا 
توانســت در رشــته فنــی دیپلــم بگیــرد؛ امــا همــواره ســعی مــی کــرد در ایــام 
تابســتان بــرای کمــک بــه پــدر در تأمیــن مایحتاج خانــه بــا کار در کــوره های 
آجرپــزی، کمــک نمایــد. روزگار ســپری مــی شــد و دســت و پــای زخمــی و 
خســته از کار روزانــه از غالمرضــا مــردی ســاخته بود که دیگر توانســته بــود در 
برابــر ســختی هــای زندگــی کمــر راســت کنــد و بازویــی بــرای خانواده باشــد.
 قبــل از موعــد ســربازی حدود دو ســال در قســمت آزمایشــگاه کارخانه قند به 
کار مشــغول شــد تــا اینکــه با شــروع جنگ تحمیلی، بــرای دفــاع و ســربازی از 
آییــن اســالمی و میهــن پاکــش، آمــاده خدمــت شــد. پــس از ســپری نمــودن 
دوره آموزشــی در شــهر مرودشــت شــیراز، بــه جبهــه اعــزام شــد و ســرانجام 
پــس از مــاه ها پیــکار با دشــمن، در تاریــخ 6۵/۱۰/2۰ در عملیات کربــالی۵ در 
ســرزمین شــلمچه به خیل شــهیدان پیوســت و پیکر مطهــرش بعــد از حدود 
ســیزده ســال بــه زادگاهــش بازگشــت و پــس از تشــییع در گلــزار شــهدای 

شهرســتان بردســیر بــه خاک ســپرده شــد.

شهید  معظم  غالمرضا رنجرب

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

تنش زدایی دولت رئیسی با غرب بیش از دوره روحانی بوده است

اشعار کتا بخوانی 
بمناسبت هفته کتاب 

در لوح و قلم شاهد آثار کتاب است
رس منزل و مقصود گهربار کتاب است

تاریخ اگر ثبت شده در صف ایام
تصویر رخش در خور گفتار کتاب است

رب ازلی نور جلی بر قلم آموخت
بنویس که این دفرت پر بار کتاب است

در عرش قلم قامت خود تا که بیاراست
بر سجده رس آورد که دلدار کتاب است

هر نکته که بر چهره آثار نشسته
در سینه لوح همدم و معیار کتاب است

اعجاز حقیقت بطریقت دو رقم زد
اول به قلم بعد به رخسار کتاب است

در حرکت هر ذره چه در عرش و چه در فرش
منقوش سخن سینه پر کار کتاب است

هر نکته بداند و هر آن نغمه براند
در عامل هستی رس و رسدار کتاب است

هر کس بشناسد سخن خالق سبحان
آن نور که نازل شده بسیار کتاب است
خالق نشناخت دیده آدم مگر آن دم

کو جانب دل شد که جهان دار کتاب است
ای دانش عامل همه در سینه تو ضبط
دانند همگان شهد گهربار کتاب است

هر دیده بینا دل روشن چو ترا دید
فهمید که رسچشمه ارسار کتاب است

هر کس به تو آویخت دل و دیده و جان را
آراست قدش این همه انوار کتاب است

از دانش روی تو فروزان دل انسان
مسکین  به غنا  می رسد تا یار کتاب است

ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: 

تحلیلگــر مســائل سیاســی گفــت: پیــش از ایــن 
تصــور می شــد اگــر آقــای رئیســی روی کار بیایــد، 
مــا دچار درگیری رســانه ای و دیپلماتیــک با جهان 
غــرب خواهیــم شــد اما نه تنهــا ایــن اتفــاق نیفتاد، 
ــا غــرب بیــش از دوره آقــای  حتــی تنش زدایــی ب

روحانــی صــورت گرفتــه اســت.
ــه گــزارش گــروه دیگــر رســانه های خبرگــزاری  ب
فــارس، ناصــر ایمانــی، تحلیلگــر مســائل سیاســی 
ــازی ۳/۵  ــر آزادس ــی ب ــری مبن ــل خب ــه تحلی ب
میلیــارد دالر از امــوال مســدود شــده ایــران و 
ســایر گشــایش های اقتصــادی در ۱۰۰ روز اخیــر 
ــوان  ــه عن ــی را ب ــات مختلف ــت و موضوع پرداخ
دالیــل ایــن اتفاقــات عنــوان کــرد کــه بخش هــای 

ــت: ــه اس ــو در ادام ــن گفت و گ ــم ای مه
مجموعــه ای از عوامــل در گشــایش های اقتصــادی 

ــر موثر اســت اخی
- مجموعــه ای از عوامــل می تواند در گشــایش های 
اقتصــادی اخیــر ازجملــه آزاد شــدن ۳/۵ میلیــارد 
دالر از امــوال بلوکه شــده ایــران در دولــت ســیزدهم 
و اتفاقــات دیگــر همچون تســهیل فــروش نفت در 
۱۰۰ روز اخیــر  موثــر باشــد و نمی تــوان آن را بــه 

یــک موضوع خاصــی نســبت داد.
- از یکســو می تــوان آن را بــه جلســه آینــده ویــن 
مرتبــط دانســت کــه غربی هــا می خواهنــد فضــا 
ــا آزاد کــردن بخشــی از پول هــای بلوکه کــرده  را ب
ایــران تــا حــدودی نــرم کننــد و بــه توافق برســند، 
از طــرف دیگــر ایــن موضــوع می توانــد بــه دولــت 
جدیــد مرتبــط باشــد، چــرا کــه دولت جدیــد برای 
ــد راهــی  غربی هــا ناآشناســت و آنهــا تمایــل دارن
را بــاز کننــد کــه بتواننــد بــا دولــت جدیــد تعامــل 
کننــد، قاعدتــا احســاس می کننــد دولت فعلــی دو 

دوره بــر مســند کار خواهــد بــود.
ــرای  ــا ب ــرای غربی ه ــوذ ب ــای نف راه ه

ــاف  ــاد اخت ــا ایج ــداف ب ــه اه ــیدن ب رس
بیــن قــوا وجــود نــدارد 

- نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه در حــال حاضــر راه هــای 
نفــوذ بــرای غربی هــا کــه بتواننــد بــا اختــالف بیــن قوا 
ــدارد و همــه  ــد، وجــود ن مقاصــد خــود را پیــش ببرن
ــگ  ــا هماهن ــران تقریب ــط در ای ــازمان های ذی رب س
هســتند و راه شکســت دادن ایــران از داخــل بــرای آنهــا 

کمتــر شــده اســت.
- بنابرایــن چــاره ای ندارنــد کــه بــا این دولــت -هرچند 
در الفــاظ رســانه ای خــود آن را تنــدرو می نامنــد- کنــار 
بیاینــد. لــذا شــاید بتــوان آزاد کــردن ایــن امــوال را نیــز 
بــه ایــن موضــوع مرتبــط دانســت کــه آنهــا بــه نوعــی 
بــا دولــت جدیــد همراهــی می کننــد تــا دولــت آقــای 

رئیســی هــم بــا آنهــا همراهــی کند.
تنش زدایــی دولــت رئیســی بــا غــرب بیش 

ــت از دوره روحانی بوده اس
- برخــالف آن چیــزی کــه پیــش از انتخابــات تصــور 
ــی  ــطح جهان ــی در س ــای رئیس ــت آق ــد، دول می ش
تنش زایــی نکــرده اســت. در حالــی کــه پیــش از ایــن 
تصــور می شــد اگــر آقــای رئیســی روی کار بیایــد، مــا 
دچــار درگیــری رســانه ای و دیپلماتیک با جهــان غرب 
خواهیــم شــد امــا نه تنهــا ایــن اتفــاق نیفتــاد، حتــی 
ــی  ــای روحان ــش از دوره آق ــرب بی ــا غ ــی ب تنش زدای

صــورت گرفتــه اســت.
ــای  ــه آق ــخصی دارد، البت ــام مش ــت پی ــن وضعی - ای
رئیســی در داخــل هــم همیــن اقدامــات را انجــام داد 
و کال مشــغول تنش زدایــی در سیاســت داخلــی و 

سیاســت خارجــی کشــور اســت.
ــور از  ــدن کش ــت در اشباع ش ــر دول تغیی

ــود ــر ب ــیار موث ــن بس واکس
- مســاله واکســن در اواخــر دولت گذشــته هم پیگیری 
شــد امــا ایــن دولــت حقیقتــا اهتمــام جــدی داشــت و 

مــردم هــم کامــال متوجه این مســأله شــدند.

ــن  ــض ای ــود و به مح ــر ب ــیار موث ــت بس ــر دول - تغیی
ــه کشــور  ــاه ب ــی، ســیل واکســن ظــرف دو م جابه جای
آمــد، تــا حــدی کــه کشــور از بُعــد واکســن بــه اشــباع 
رســیده اســت و ایــن موضوعات بــه تغییر دولــت و تغییر 

عملکــرد آنهــا مربــوط اســت.

دالیل افزایش فروش نفت در دولت فعلی
- در چنــد مــاه اخیــر فــروش نفت کشــورمان بهتر شــده 
ــل  ــتگاه های داخ ــددی دارد؛ اوال دس ــل متع ــه دالی ک
ــه در  ــی ک ــد، در حال ــل می کنن ــگ عم ــور هماهن کش
دولــت قبــل برخــی از مســؤوالن ذی ربــط وزارت نفــت 
نمی خواســتند مســؤولیت ایــن کار را بپذیرنــد و میــزان 

صــادرات نفــت کشــورمان بســیار کاهــش پیــدا کــرد.
- موضــوع دیگــر بحــث خریــداران خارجــی اســت کــه 
در ایــن دوران عمــده خریــداران نفــت ایــران کشــورهای 
ــل  ــه دالی ــت ب ــن دول ــش از ای ــا پی ــد؛  آنه شــرقی بودن
ــران نفــت  ــه از ای ــل نداشــتند ک ــی تمای سیاســی خیل
ــا  ــی ت ــائل سیاس ــت آن مس ــن دول ــا در ای ــد ام بخرن
حــدودی تعدیــل شــد و بــه همیــن دلیــل حجــم خرید 

ــد ــاال بردن ــران را ب نفــت خــود از ای

وزیر ارتباطات سه ماموریت ویژه به رییس جدید رگوالتوری داد/ 
ارتقاء کیفیت اینترنت و توسعه زیرساخت در اولویت

ــد  ــه رییــس جدی ــژه ب ــت وی ــر ارتباطــات ســه ماموری وزی
رگوالتــوری داد/ ارتقاء کیفیت اینترنت و توســعه زیرســاخت 

در اولویــت
عیســی زارع پــور، وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در حکم 
انتصــاب صــادق عباســی شــاهکوه بــه ســمت »معــاون وزیر 
و رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی« 
ضمــن توصیــه بــه انجــام وظایــف منــدرج در اساســنامه این 
ســازمان ســه ماموریــت ویــژه را بــه رئیــس جدیــد ســازمان 

تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی واگــذار کــرد.
ــد  ــه رییــس جدی ــژه ب ــت وی ــر ارتباطــات ســه ماموری وزی
رگوالتــوری داد/ ارتقاء کیفیت اینترنت و توســعه زیرســاخت 

در اولویــت
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه علــم و پیشــرفت خبرگــزاری 
ــانی  ــی و اطالع رس ــز روابط عموم ــل از مرک ــه نق ــارس ب ف
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، عیســی زارع پــور، وزیر 
ــات در حکــم انتصــاب صــادق  ــاوری اطالع ارتباطــات و فن
عباســی شــاهکوه به ســمت »معاون وزیــر و رئیس ســازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی« ضمــن توصیــه بــه 
ــه  ــازمان س ــن س ــنامه ای ــدرج در اساس ــف من ــام وظای انج
ــم  ــازمان تنظی ــد س ــس جدی ــه رئی ــژه را ب ــت وی ماموری

مقــررات و ارتباطــات رادیویــی واگــذار کــرد.
»ارتقــاء جایــگاه ســازمان در تنظیم گــری ارتباطــات و 
فنــاوری اطالعــات«، برنامه ریــزی و پیگیــری تحقــق 
سیاســت »توســعه زیرســاخت های ارتباطی ثابت پرســرعت 
و بــا کیفیــت در اقصــی نقــاط کشــور بــا تاکیــد بــر توســعه 
فیبرنــوری« و »ارتقــاء کیفیــت ارتباطــات ســیار بــا تاکید بر 
ــه از ســوی  ــی اســت ک ــن« ســه ماموریت ــای نوی فناوری ه
ــد  ــس جدی ــه رئی ــات ب ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی

ــذار شــده اســت. ــوری واگ رگوالت
همچنیــن وزیــر ارتباطــات در پیوســت حکــم خــود خطاب 
ــعه  ــری توس ــزی و راهب ــاهکوه، »برنامه ری ــی ش ــه عباس ب
زیرســاخت های ارتباطــی فراگیــر، پایــدار، پرســرعت و 

ــای  ــیر از فعالیته ــهم ورزش بردس ــالم س ــا س *ب
فرهنگــی و اجتماعــی شــرکتهای فــوالدی چیســت 
ــف  ــای مختل ــل ســیرجان تیمه ــیر مث ــرا بردس چ

ــدارد ؟   ــا ن ــت فوالده ــا حمای ــی ب ورزش
۰9۱۳۳----7۱                                               

*ســالم چــاره عــدم جاری شــدن روان ابها و مســیلها 
در ســطح شــهر ، احــداث فاضالب شهریســت گرچه 
کارهایــی شــهرداری بــرای عــدم شــکل گیــری روان 
ابهــا کــرده امــا کافــی نیســت گذشــته از ایــن ابهــای 
ســطحی و فاضــالب مــی توانــد بخــش عظیمــی از 
نیازشــرکتهای فــوالدی بــه اب را تامیــن کند و کمتر 

از ابهــای زیر ســطحی اســتفاده شــود.    
 9۱۳2----4۰                                                   

*کســانی کــه ایــراد میگرفتنــد بــر بازیهــای فوتبــال 
بــا عــدم حضــور تماشــاگر و مــی گفتنــد در انگلیس 
ــدون  و بعضــی از کشــورهای اروپایــی تماشــاگران ب
مــا ســک وبــا دریافــت واکســن حضــور دارنــد یــک 
نگاهــی بــه آمارهــای مبتــال وفوتــی ایــن کشــورها 
بیندازیــد وکمترایــراد بگیریــد و هرچه زودتــر انهایی 
ــروس  ــن وی ــد ای ــد واکســن بزنن ــه واکســن نزدن ک
منحــوس هنــوز هــم دارای ابعاد ناشــناخته ای اســت 
کــه اینده ای نامعلــوم دارد باتشــکر      99----9۳62

ــا  ــت ب ــادف اس ــی مص ــع الثان ــم ربی ــالم پنج *س
انتشــاراولین روزنامــه درزمــان امیــر کبیر بنــام وقایع 
اتفاقیــه کــه قیمــت فــروش آن ۱۰شــاهی معــادل 
قیمــت یــک مــرغ زنــده بــوده اســت ایــن ســالگرد را 

بــه شــما ســپهریان تبریــک عــرض میکنــم
9226---۰۱                                                       

*امــروزه اکثریــت مــردم وقــت زیــادی را بــه خواندن 
پیامهــا و ســرگرمیها درفضای مجــازی مــی گذرانند 
ــی دارنداگــردر  ــه مطالعــه وکتابخوان و کمترتوجــه ب
ــاعتی را  ــود و س ــازی ش ــگ س ــا فرهن ــواده ه خان
بــرای مطالعــه اختصــاص دهنــد بــه مرورزمــان ایــن 
فرهنــگ بــه یک ســنت حســنه تبدیل خواهد شــد 
و عــادت بــه مطالعــه ایجــاد میشــود ولــی متاســفانه 
درکارزارامــروز همــه اقشــارجامعه در ســنین مختلف 
ــه  ــازی میگذرانندک ــای مج ــادی را درفض ــت زی وق
جــای کتابخوانــی را گرفتــه اســت      ۱۵----9۱69

*باســالم بعــد از عبــور از ســه راهــی دشــتکار به 
ســمت بردســیر  تنــگ شــدن جــاده و رســیدن 
بــه پــل ورودی ضمــن اینکــه روشــنایی وســط 
بلــوار خامــوش اســت هیچگونــه تابلوی هشــدار 
و شــب نمــا کــه جــاده تنــگ و بــه پــل میرســد 
وجــود نــدارد تــا چنــد ماشــین بــه پــل نخــورده 
وبــه تــه رودخانــه نیفتادنــد  لطفا مســئولین امر 
رفــع مشــکل کننــد باتشــکر       47----9۳89

*خــط کشــی خیابــان ومخصوصــا محــل عابــر 
ــور  ــرای عب ــم ب ــپ ه ــت و رم ــاده الزم اس پی
معلــوالن در اتصال خیابان به پیــاده رو و بالعکس 
ــرعتگیرنزدیک  ــه س ــدار ب ــرای هش ــت ب نیس
میشــوید وجــود چــراغ چشــمک زن الزمه لطفا 
اقــدام نماییــد                               6۰----9۰۳۳
ــهر و  ــطح ش ــرد درس ــگهای ولگ ــور س * حض
تقریبــا همــه محــالت شــهر مخصوصــا در بلوار 
شــهید ملــک قاســمی بــرای مــردم وبچــه هــا 
ــرای  ــری ب ــرده فک ــاد ک ــت ایج ــرس ووحش ت
ــد.           6۵----9۱۳۱ ــا بکنی ــاماندهی انه س

میاد یازدهمین حجت خداوند، پیام آور آیینه و روشنی، 
بر رهروان صدیقش مبارک باد!

امــام حســن عســکري علیــه الصــاله و الســالم، یازدهمیــن امــام شــیعیان و والــد ماجد 
امــام عصر)ارواحنــا فــداه( مــي باشــد. ایشــان در روز هشــتم ربیــع الثانــي ســال 2۳2 
هجــري قمــري بــه دنیــا آمدنــد. کنیــه آن حضــرت ابــو محمــد و القــاب آن حضــرت، 
صامــت، هــادي، ســراج، رفیــع ، زکــي، نقــي و عســکري مــي باشــد. در طــول عمــر 
شریفشــان از ناحیــه حکومــت بنــي العبــاس فشــارها و آســیب هــاي زیــادي را تحمــل 
کردنــد تــا آنجــا کــه مــکان زندگــي آن حضــرت در شــهر ســامرا، و در کنــار لشــکریان 

حکومــت عباســي بــود .
کرامــات و مناقــب آن حضــرت باالتــر از آن اســت کــه در این مختصر بگنجــد و از جمله 
آن مــکارم ایــن اســت کــه چنــد نفــر از عباســیون بــر صالح بــن وصیــف وارد شــدند واز 
او کــه امــام عســکري علیــه الســالم در زنــدان او گرفتــار بودنــد خواســتند تــا مــي تواند 
بــر آن حضــرت ســخت بگیــرد و مضیقــه ایجــاد کنــد. صالــح بــه آنــان چنیــن گفــت: 
بــا او چــه کنــم در حالــي کــه مــن دو مــرد کــه آن دو بدتریــن کســاني بودنــد کــه مــي 
شــناختم را بــر او مامــور ســاختم و هــر دو آنــان بــه افــرادي اهــل عبــادت و نمــاز و روزه 

تبدیــل شــدند و در ایــن امــور کارشــان بــاال گرفتــه اســت!
ــر شــما!  ــت: واي ب ــه آن دو گف ــد ، ب ــان را حاضــر کردن ــرد زندانب دســتور داد آن دو م
در مــورد ایــن مــرد چــه حالتــي پیــدا کردیــد؟ آن دو زندانبــان بــه صالــح گفتنــد: چــه 
بگوییــم دربــاره مــردي کــه روزهــا روزه مــي گیــرد، تمــام شــب عبــادت مــي نمایــد، 
ســخني نمــي گویــد، و کاري بجــز عبــادت نــدارد. زمانــي کــه بــه مــا نــگاه مــي کنــد 
بدنمــان بــه لــرزه مــي افتــد و حالتــي بــر مــا پدیــدار مــي گــردد کــه اختیــار خویــش 
را از دســت مــي دهیــم! عباســیون وقتــي ایــن مطالــب را شــنیدند، ســرافکنده و ناامیــد 

بازگشتند.
آنحضــرت بعــد از گذشــت 28 ســال از عمــر مبارکشــان در ســال 26۰ هجــري قمــري 
در اثــر زهــري کــه خلیفــه وقــت بــه ایشــان داد، بــه شــهادت رســیدند و گــرد یتیمي بر 

رخســار امــام زمــان علیه الســالم نشســت.

تأثیرات فرهنگ کتاب خوانی 
بر فرهنگ جامعه

نخستین پارکینگ طبقاتی بافت قدیم شهر کرمان افتتاح شد
بزرگتریــن پارکینگ هوشــمند منطقه جنوب شــر ق 
کشــور بــا ظرفیــت یکهــزار و ۲۰۰ واحــد بــه عنــوان 
ــهر  ــز ش ــارس در مرک ــروژه صــاروج پ بخشــی از پ

کرمــان افتتــاح شــد.
بــه گــزارش ایرنــا، اجرای پــروژه بزرگتریــن پارکینگ 
هوشــمند منطقــه جنــوب شــرق کشــور با تاســیس 
بخش هــای اقتصــادی، تفریحــی، رفاهــی، تجــاری 
و فرهنگــی متناســب بــا بافــت تاریخــی کرمــان بــا 
ســرمایه گــذاری خارجــی در نزدیکــی بــازار بــزرگ 
کرمــان به عنــوان طوالنی تریــن راســته بــازار کشــور 
می توانــد زیرســاخت الزم بــرای جــذب گردشــگران 
داخلــی و خارجــی را بــه پایتخــت جهــان مقاومــت 

فراهــم آورد.
ــن  ــه زیرزمی ــروژه در طبق ــن پ ــون پارکینــگ ای اکن
ــان، شــهردار، رئیــس کل  ــا حضــور اســتاندار کرم ب
دادگســتری اســتان، رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
ــئوالن در  ــایر مس ــامی و س ــورای اس ــس ش مجل
بافــت تاریخــی کرمــان بــه بهــره بــرداری رســید و 
طبقــات باالیــی ایــن پــروژه نیــز مراحــل اجرایــی را 

می گذرانــد.
ــان  ــران و عم ــی ای ــترک بازرگان ــاق مش ــس ات رئی
گفــت: ایــن پــروژه حاصــل ۶۵ ســال انتظــار مــردم 
کرمــان اســت بــه طــوری کــه اولیــن مکاتبــه بــرای 
ــروژه در ســال ۳۵ انجــام شــد و طــی آن  اجــرای پ
مــردم از مســئوالن خواســتند گــودال خشــت مــال 

هــای کرمــان ســاماندهی شــود.
ــال ۵۱ و ۵۹  ــردم در س ــزود: م ــی اف ــن ضراب محس
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عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

ــر  ــعه فیب ــر توس ــد ب ــا تاکی ــت ب ــد ثاب ــت پهن بان ــا کیفی ب
ــت و  ــاء کیفی ــری ارتق ــزی و راهب ــوری)FTTX(؛ برنامه ری ن
گــذار شــبکه ارتباطــی ســیار کشــور بــه ســمت فناوری های 
ارتباطــی نســل پنجــم و ششــم و بازنگــری در ســازوکارهای 
نظارتــی و ایجــاد ضمانــت اجــرای قدرتمنــد و کارآمــد بــرای 
ــم  ــیون تنظی ــات کمیس ــرای مصوب ــداف و اج ــق اه تحق
ــا بکارگیــری  مقــررات ارتباطــات و ارتقــای تــوان نظارتــی ب
فناوری هــای تنظیم یــار، ابزارهــا و شــیوه های نویــن« را 

ــرار داد. ــد ق مــورد تاکی
عیســی زارع پــور در ادامــه خواســتار »افزایــش کارایی، چابکی 
و پاســخگویی بــا رویکــرد شــفافیت در تصمیــم گیری هــا و 
ــا  ــالت ب ــردن تعام ــد ک ــز نظام من ــاد و نی ــا فس ــارزه ب مب
اپراتورهــا و رعایــت اخــالق حرفــه ای از طریــق ارتقــای 
قابلیت هــای ســازمانی و نیــروی انســانی؛ برنامه ریــزی و 
اصــالح ســازوکارها بــه منظــور افزایــش رضایــت مشــتریان با 
در نظــر گرفتــن کیفیــت خدمــات، قیمــت و حــق انتخــاب 
خدمــات و ارتقــاء ســامانه ها و ابزارهــای پایــش برخــط 
کیفیــت خدمــات ارتباطاتی و اطالعاتی در کشــور و تســهیل 
دسترســی عمــوم مــردم بــه آنهــا« در دوره جدیــد ســازمان 

تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی شــد.
ــم  ــه »تنظی ــات در ادام ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــق  ــازی از طری ــای مج ــکوهای فض ــات و س ــررات خدم مق
نهادهــای  بــا  همــکاری  و  تنظیم گــری  برنامه ریــزی، 
باالدســتی ماننــد شــورای عالــی فضــای مجــازی و نهادهــای 
ــاوری  ــازمان فن ــی و س ــن بخش ــا بی ــی ی ــر بخش تنظیم گ
اطالعــات ایــران؛ مدیریــت کارآمــد منابــع فرکانســی جهــت 
بــه حداکثــر رســاندن بهــره وری و منافــع اقتصــادی آن بــرای 
بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطالعات کشــور و بهبــود فضای 
کســب و کار، توســعه و تضمیــن رقابت ســالم میــان اپراتورها 
و ارائــه دهنــدگان خدمــات ارتباطــی و اطالعاتــی« را از دیگــر 
انتظــارات خــود از رئیــس جدیــد ســازمان تنظیم مقــررات و 

ارتباطــات رادیویــی برشــمرد.

ــه »اصــالح  ــور در خاتم عیســی زارع پ
خدمــات  در  تعرفه گــذاری  نظــام 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا 
محوریــت افزایش مطلوبیــت اقتصادی 
ــک و  ــرف ترافی ــع و مص ــد، توزی تولی
ــک  ــر ترافی ــی در براب ــوای داخل محت
ــای  ــظ و ارتق ــن حف ــل ضم بین المل
ســرمایه گذاری پایدار و ایفــای تعهدات 
ــتگذاری  ــا؛ سیاس ــعه ای اپراتوره توس
بــرای اســتفاده حداکثــری از تــوان 
داخلــی و بومی ســازی در زیرســاختها، 
ارتباطــی  خدمــات  و  شــبکه ها 
بــر اســاس قوانیــن و سیاســتهای 
باالدســتی؛ شناســایی و رفــع تعــارض 
ــازمان  ــف س ــع در ســطوح مختل مناف
ــران متخصــص،  ــری مدی ــه کارگی و ب
ــا  ــی ب ــادی، فســاد ســتیز و انقالب جه
رویکــرد شایسته ســاالری و الویــت 
ــوع« در  ــازمان و وزارت متب از درون س
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 

ــد. ــتار ش ــی را خواس رادیوی

نامــه ای بــه شــهردار و اســتاندار کرمــان دادنــد و از 
مشــکات گــود خشــت مــال هــا شــکایت کردند 
لــذا ســرمایه گــذاران مختلفــی پــای کار آمدنــد اما 

پــروژه نــاکام مانــد.
ــال  ــودال خشــت م ــرد: محــل گ ــح ک وی تصری
ها)محــل اجــرای پــروژه ســاروج پــارس( در خرابــه 
ــادان و  ــود کــه محــل معت ــی ب ــه های هــا و ویران
بزهــکاران، بــاال آمــدن فاضــاب شــهری و محل 
شــیوع بیمــاری ها و انباشــت زباله شــد لــذا در دی 
مــاه ۸۹ قــرارداد اجــرای پروژه ســاروج پــارس امضا 

شــد.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عمــان 
گفــت: از ابتــدا مقامات اســتان و شــهرداری کرمان 
ایــن موضــوع کــه محــل اجــرای پــروژه، محلــی 
ویــژه اســت و بایــد مطالبه میراثی شــود را داشــتند 
ــای الزم را از  ــد مجوزه ــد ش ــهرداری متعه و ش

میــراث فرهنگــی دریافــت کنــد.
وی یــادآور شــد: در ســال ۹۱ مصوبه هیــات وزیران 
را داشــتیم کــه بــه اســتانداران تفویــض کردنــد که 
اختیــارات اســتاندار وقــت بــه عنوان مصوبــه هیات 

وزیــران باشــد کــه اباغ شــد.
ضرابــی افــزود: طــی توافــق شــورای عالــی فنــی 
ــر  ــم مت ــروژه ۲۵ و نی ــاع پ ــراث فرهنگــی ارتف می
در نظــر گرفتــه و پــروژه مــا ۲۴ متــر تعریــف شــد 
و طــرح نمــا برگرفتــه از نقــوش مســجد جامــع و 

کلــوت هــای شــهداد اســت.
وی بیــان داشــت: موقعیــت اســتراتژیک پــروژه نه 

تنهــا تنــه بــه بــازار کرمــان نمــی زنــد، بلکــه هــم افزایــی ایجــاد مــی کنــد 
و راه هــای دسترســی بــه بــازار میــدان قلعــه، میــدان ارگ و طالقانــی داده و 

نیازمندی هــای کرمــان را جبــران مــی کنــد.
رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عمــان گفــت: متــراژ فروشــگاه ها 
در ایــن پــروژه بســیار انــدک اســت، ۲۲۴ پــاک و ۳۰۰ ســند در اجــرای طرح 
تملــک شــد کــه نخســتین ســند در ســال ۹۵ و در ایــن ســال اجــازه ســاخت 

به ســرمایه گــذار داده شــد.
وی ادامــه داد: پنــج هــزار متــر مربــع از پــروژه پارکینــگ در فــاز یــک امــروز 
افتتــاح شــد کــه یکــی از معضــات ترافیکــی را رفــع مــی کنــد و ایــن فــاز 
فقــط ۲۱ هــزار مترمربــع فضــای تجــاری دارد.ضرابی تصریح کرد: شــهربازی 
مســقف در ۷۰۰ مترمربــع، پنــج هــزار و ۷۰۰ متــر مربــع کافــی شــاپ و چهار 
هــزار و ۷۰۰ متــر مربــع فضــای اداری دارد کــه در روبــروی دادگســتری مــی 

توانــد بــه مــردم و مراجعــان کمــک کند.

ادامــه ســرمقاله ...  در ایــن مســیر برنامه ریــزی صحیــح فرهنگــی 
ــه  ــه منجــر ب ــی اســت ک ــی عامل ــی و قوم ــت مل ــظ هوی ــر حف ــالوه ب ع
خودشناســی و ایســتادگی در مقابــل هجــوم فرهنگ هــای دیگــر می شــود 

ــه حفــظ فرهنــگ خــودی می انجامــد. و ب
گســترش فرهنــگ کتابخوانــی در هــر جامعــه، نمــودی از احتــرام و ارجــی 
اســت کــه آن جامعــه بــرای کتــاب و کتابخوانــی و حتــی باالتــر از آن برای 
ــدان و اســتفاده کننــدگان از  اقشــار و گــروه هــای تحصیــل کــرده و مول
کتــاب قائــل اســت. توســعه کتــاب و کتابخانــه در هــر جامعــه، اقدامــی 
ــه  ــادرت ب ــر اهتمــام کســانی کــه مب اســت کــه در جهــت ارج نهــادن ب
تولیــد کتــاب مــی نماینــد. پیــاده ســازی فرهنــگ مطالعــه و کتابخوانــی و 
جــا افتــادن آن در بیــن مــردم ماننــد ســایر کارهــای روزانــه ای کــه انجــام 
مــی دهنــد، چــراغ روشــنی اســت در مســیر ســخت و طوالنــی توســعه 
همــه جانبــه آحــاد جامعــه بســوی رشــد وتعالــی در عرصــه هــای مختلف 
و طــی طریــق بــه کمــال و رســیدن بــه جایــگاه واقعــی بشــریت و ســعات 

و رســتگاری !
لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش کلیــدی مطالعــه و کتــاب خوانــی در 
توســعه ی جوامــع ، هــر گونــه کــم توجهــی بــه ایــن موضــوع ، توســعه و 
تعالــی جامعــه را بــا موانــع جــدی مواجــه خواهــد ســاخت .پدیــده ی فقــر 
مطالعــه و کتــاب خوانــی از جملــه معضــالت و مشــکالتی اســت کــه در 
اکثــر کشــورها و شهرســتان هــای در حــال توســعه ، وجــود دارد و ایــن 
امــر مــی توانــد در دراز مــدت تاثیــرات زیانبــری بــرای ایــن جوامــع بــه 
حســاب آیــد .کشــور مــا بــا وجــود داشــتن پیشــینه فرهنگــی بســیار غنی 
و بــا تاکیــد دیــن مبیــن اســالم بــر امــر مطالعــه ، بــه ایــن موضــوع کمتــر 
پرداختــه اســت بــه طــوری کــه مــردم بیشــتر اوقــات و فراغــت خــود را 
بــه ســرگرمی هــا صــرف مــی کننــد و بــه مطالعــه و کتــاب خوانــی کمتــر 
توجــه دارنــدو یکــی از راهکارهــای ترویــج کتابخوانــی ،ترویــج کتابخوانــی 
درخانــواده اســت کــه خانــواده هــا ســاعتی را بــرای مطالعــه بــا اهــل خانــه 

اختصــاص دهنــد 


