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امام خامنه ای ) مد ظله العالی  ( :

در بعضی از دانشگاهها عناصری هستند 
که جوان نخبه را تشویق میکنند به ترک 
کشور، من صریح میگویم این خیانت است، 
با کشور  این دشمنی  این خیانت است، 

است، دوستی با آن جوان هم نیست.
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سواد رسانه ای در خانواده یکی از معضالت بسیار مهم 
اجتماعی است چرا که کمتر خانواده ایرانی به طور دقیق 
به سواد رسانه ای در خانواده اهمیت می دهد. اما سواد 

رسانه ای چیست؟
هدف اصلي آموزش رسانه، هوشیار کردن و اختیار 
بخشي در مواجهه با رسانه وبرنامه ها و محتواي آن 
است. آموزش رسانه به افراد مي آموزد پیام را تفسیرو 
تولید کنند، مناسب ترین رسانه را انتخاب کنند و نقش 

بیشتري درتاثیرپذیري از آنها به عهده گیرند
آموزش رسانه به افراد مي آموزد پیام را تفسیرو تولید 
کنند، مناسب ترین رسانه را انتخاب کنند و نقش 
بیشتري درتاثیرپذیري از آنها به عهده گیرندنقش 
خانواده در شکل گیري سواد رسانه اي و اطالعاتي نسل 

جدید حائز اهمیت فراوان است
یکی از عواملی که امروزه باعث تحکیم ارتباط خانوادگی 
و پایداری کانون خانواده می شود رسانه ها است و از 
طرفی همین رسانه ها می توانند عاملی برای سست 

کردن بنیان خانواده ها باشند.
سواد رسانه ای در خانواده به طور کلی یکی از مباحث 
مهم پیرامون مهارت های خانواده است. مخاطب این 
امر به طور کلی تمامی اعضای یک خانواده است ولی 
والدین در یک خانواده می توانند به کودکان خود در 
زمینه یادگیری سواد رسانه ای خانواده کمک شایانی 
نمایند. به طور کلی باید گفت این مهارت کمک می 
کند تا والدین و خانواده بتوانند درک عمیق تری از 

رسانه و پیام های رسانه ای داشته باشید.
افراد خانواده می توانند با استفاده صحیح از رسانه ها 
آگاهی هاي خود را افزایش مي دهند ، پیرامون مسائلی 
که شاید در فضای حقیقی یا غیر رسانه ای قابل تجربه 
نباشند تجربه کنند و نیازی به پرداخت هزینه در قبال 
تجربه کردن نیز نداشته باشند به عنوان مثال سفر به 
اعماق دریاها و اقیانوس ها برای همه افراد ممکن نیست 

اما از طریق رسانه ها این تجربه ممکن می شود
همچنین خانواده ها با استفاده درست از رسانه ها می 
توانند مهارت های خود در زندگی را افزایش دهند. 
به عنوان مثال حضور شما در اینترنت واستفاده شما 
از مطالب قرار داده شده در این سایت می تواند باعث 
افزایش اطالعات ،آگاهی ها و مهارت های شما در 
زندگی اجتماعی و خانوادگی تان شوداما از طرف دیگر 

استفاده نادرست                               ادامه صفحه6

پیامبــر خــدا »صلــی اهلل علیــه و آله«مــی فرماید: )بر در دوم بهشــت نوشــته شــده ؛ هر چیــز راهی 
دارد و راه رســیدن بــه شــادمانی در آخــرت ؛ چهــار چیــز اســت : دســت محبــت بــر ســر یتیمــان 
کشــیدن ؛ و بــر بیــوگان مهربانــی کــردن ؛ ودر رفــع نیازهــای مســلمانان کوشــیدن و دل جویی از 

تهیدســتان و مســاکین (                                                                                           » مســتدرک الوســائل، ج ۷«

ضرورت آموزش  سواد رسانه 
ای به خانواده ها

باید به گونه ای حرکت کنیم که در آینده ، ایران منبع 
علم جهانی بشود/ کشور ما از لحاظ استعداد ذهنی 
از متوسط جهان باالتر است/ تشویق جوان نخبه به 

ترک کشور خیانت است

ــده ســپاه اســتان کرمــان گفــت: حــدود ســه  فرمان
هــزار برنامــه بــه مناســبت هفتــه بســیج در اســتان 
کرمــان اجــرا می شــود کــه از ایــن تعــداد ۷6 برنامــه 

محــوری و شــاخص اســت.
ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، ســردار  ب
ــا اصحــاب  ــری ب ــی در نشســت خب حســین معروف
رســانه اســتان کرمــان بــه مناســبت هفتــه بســیج با 
ــهید  ــژه ش ــهدا به وی ــره ش ــاد و خاط گرامیداشــت ی
ســپهبد قاســم ســلیمانی اظهــار داشــت: بنیانگــذار 
واقعــی بســیج، پیامبــر)ص( در مدینــه النبــی بــود و 

توســط مــوال علــی)ع( توســعه پیــدا کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز در عصــر احیای اســالم ناب 
هســتیم و امــام خمینــی)ره( بــه خوبــی بالفاصله بعد 
از پیروزی انقالب فرمان تشــکیل بســیج مستضعفین 
را صــادر کــرد گفــت: پایــه بســیج مکتبــی، انقالبــی 

والیی و عاشــورایی اســت.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه بســیج یــک نیــروی نظامــی نیســت و یــک 
تفکــر و منطــق عاشــورایی اســت افــزود: بســیج بــن 
ــع  ــگاه جام ــوده و ن ــی ب ــت، انقالب ــکن اس بست ش
االطــراف دارد؛ بســیج سیاســی اســت اما سیاســی کار 
ــام  ــه اصــول نظ ــر پای نیســت و سیاســت بســیج ب

اســالمی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بســیج والیــت بــاور اســت و بــا 

میــل ولــی خــود کار می کنــد گفــت: بســیج ذوب 
ــه فرامیــن امــام  ــا معرفــت ب در والیــت اســت و ب
خــود عمــل می کنــد و خروجــی بســیج، شــهید 
ســپهبد قاســم ســلیمانی اســت کــه بــا میــل امام 

ــرد. ــود کار می ک خ
ــیج  ــه بس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــردار معروف س
صاحــب اندیشــه اســت و حــاج قاســم بــه واســطه 
اندیشــه اش زیبــا شــد بیــان کرد: بســیج به واســطه 
زیبــا دیدنــش ســد بــالی مــردم می شــود، بســیج 
ــر خــالف  محاســبه گر نیســت و محاســبه گری ب

ــه بســیج اســت.               ادامــه صفحــه4 روی         صفحه۷

حدود سه هزار برنامه به مناسبت هفته 
بسیج در استان کرمان اجرا می شود 

تجلیل  از مهندس ستوده مدیرعامل شرکت صنایع فوالد مشیزبردسیر 

 دراجالس سراسری مدیران اقتصاد ایران و همایش مسئولیت پذیری اجتماعی

دراجــاس سراســری ســرآمدان اقتصــاد ایــران و همایــش مســئولیت پذیــری اجتماعــی و در اجــاس سراســری تقدیــر از 
واحدهــای پیشــرو در کیفیــت و نــوآوری از مهنــدس ســتوده مدیرعامــل شــرکت صنایــع فوالد مشــیز تقدیرشــد

اجــاس سراســری تجلیــل از ســرآمدان اقتصــاد ایــران بــا رویکــرد اعطــا جایــزه برنــد ملــی در تاریــخ 11 آبــان در مرکــز 
همایــش هــای بیــن المللــی دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران بــا حضــور شــرکت هــا و برندهــای مختلــف و معتبــر در 

اقتصــاد و صنعــت برگــزار شــد.
در ایــن اجــاس از شــرکت صنایــع فوالد مشــیز بردســیر به عنــوان یکــی از برندهــای نمونــه در صنعــت و اقتصاد ایــران و 
همچنیــن مدیــر عامــل مجموعــه جنــاب آقای مهنــدس ســتوده با اهــدا تندیــس تقدیــر به عمــل آمد.همچنیــن همایش 
سراســری کارآفرینــی ســازمانی و مســئولیت پذیــری اجتماعــی در تاریــخ 12آبــان و در مرکــز همایــش هــای بیــن المللی 
دانشــگاه الزهــرا تهــران بــا حضور شــرکت های مختلــف و جمعــی از مدیــران روابــط عمومی در بخــش دولتــی و خصوصی 
برگــزار گردیــد کــه در پایــان از شــرکت صنایع فوالد مشــیز بردســیر و نقــش روابــط عمومی مجموعــه در پیشــبرد اهداف 
حــوزه مســئولیت اجتماعــی ســازمان و همچنیــن مدیــر عامل محتــرم فوالد مشــیز با اهــدا لوح ســپاس و تندیــس تقدیر 

ــل آمد. ــه عم ب
وهمچنیــن  در اجــاس سراســری تقدیــر از واحدهــای پیشــرو در کیفیــت و نــوآوری در تاریــخ 18 آبــان 1400 در ســالن 
همایــش هــای دانشــگاه الزهــرا تهــران و بــا حضــور شــرکت هــای معتبــر در حــوزه هــای مختلــف تولیــد برگــزار گردید.
در ایــن اجــاس از شــرکت صنایــع فــوالد مشــیز بردســیر بــه عنــوان یکــی از واحدهــای صنعتــی پیشــرو در نــوآوری و 
تعالــی کیفیــت و همچنیــن مدیرعامــل محتــرم مجموعــه جنــاب آقــای مهندس ســتوده و نقــش ایشــان در پیشــبرد این 

اهــداف بــا اهــدا تندیــس، نشــان و لــوح ســپاس تقدیــر بــه عمــل آمــد.

رهبر انقالب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی:

بســیج، آمــوزش اســتقامت، رویــش فــداکاری، بســیج درخت پرثمری اســت که شــکوفه های 
شــکوهمند آن رایحــه ایثــار، اخــاص و مقاومــت را در فضــای انســانیت پراکنــده می ســازد. 

روابط عمومی شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر هفتــه بســیج گرامــی باد.

فرمانده سپاه استان کرمان گفت: 
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ــده مبهــم  ــادن پرون ــان افت ــه جری ب
ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــا و اعالم 
رســمی ســازمان اداری و اســتخدامی 
ــی  ــان برخ ــه همچن ــان داد ک نش
دســتگاه ها کــه تعدادشــان کــم هــم 
ــه  ــه ورود ب نیســت حتــی حاضــر ب
ســامانه نشــده و هیــچ اقدامی جهت 
ــد.  شفاف ســازی پرداخت هــا نکرده ان
در کنــار آن دســتگاه هایی ماننــد 
ــه  ــس ک ــبات و مجل ــوان محاس دی
مکلــف بــه نظــارت بــر ایــن جریــان 
ــی  ــم اطالع ــان ه ــتند، خودش هس
ــه  ــان ارائ ــت پرداخت هایش از وضعی

نداده انــد.
بــه گــزارش ایســنا، راه انــدازی 
ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــا و ایجاد 
شــفافیت در پرداخت هــا، زمانــی بــه 
برنامه ششــم توســعه آمــد و در ماده 
۲۹ بــه تکلیفــی بــرای دســتگاه های 
مشــمول تبدیــل شــد کــه قبــل از 
آن ماجــرای فیش هــای نجومــی 
ــی  ــش و حواش ــده و چال ــش آم پی
بســیاری ایجــاد کــرده بــود؛ از این رو 
قــرار شــد بــا راه انــدازی ایــن ســامانه 
بــه ســمت شــفاف  دســتگاه ها 
ســازی پیش برونــد ولــی آنچــه کــه 
در ایــن ســال ها اتفــاق افتــاد نشــانی 
از عملکــرد مثبــت و دقیــق در ایــن 

رابطــه نداشــت.
اما اخیرا ســازمان اداری و اســتخدامی 
از برخــورد بــا دســتگاه هایی کــه 
بــرای ثبــت اطالعــات ورود نکرده انــد 
خبــر داد و اعــالم کــرد کــه در 

راســتای اجــرای قانــون بودجــه، پرداخت 
ــام  ــاه انج ــان م ــان در آب ــوق کارکن حق
نخواهــد شــد؛ مگــر دســتگاههایی که به 
طــور کامــل اطالعــات خــود را وارد کــرده 

باشند.
ــت  ــر درخواس ــال های اخی ــه در س گرچ
و  اداری  ســازمان  از  عمومــی  افــکار 
اســتخدامی در رابطــه بــا اعــالم گزارشــی 
ــا و  ــوق و مزای ــامانه حق ــت س از وضعی
بــود  مانــده  بی نتیجــه  پرداخت هــا 
ولــی لطیفی-رئیــس ســازمان اداری و 
اظهــارات  تازه تریــن  اســتخدامی- در 
خــود  از آمــاری جدیــد رونمایــی کــرده 
ــد  ــان می ده ــی نش ــه نوع ــه ب ــت ک اس
دســتگاه هایی کــه در چنــد ســال اخیــر 
ــه ســامانه مــورد  ــد ورود آنهــا ب هــم رون
نقــد بــود، همچنــان زیر بــار ایــن تکلیف 

ــد. ــی نرفته ان قانون
1۷  دســتگاه مــادر از ورود اطالعات 

ــودداری کردند خ
ــر گــزارش معــاون رئیــس جمهــور،  بناب
ــه در  ــادر ک ــی و م ــتگاه اصل از۱۵۰ دس
ــک  ــا احصــا شــده اند، نزدی ســامانه پاکن
بــه ۳۰ دســتگاه بــه طــور تقریبــا کامــل 
و ۴۰ دســتگاه بیــش از ۸۰درصــد از 
اطالعاتشــان را وارد کرده انــد ولــی ۱۷ 
ــامانه  ــی را در س ــچ اطالعات ــتگاه هی دس

ــد. ــت نکرده ان ثب
کــم کاری گمــرک، بانــک مرکــزی، 

وزارت ورزش و...
واســتخدامی  اداری  ســازمان  رئیــس 
ــت دســتگاه ها  ــه وضعی ــم ب ــاره ای ه اش
داشــته کــه قابــل تامــل اســت. وی 

گفتــه کــه نهــاد ریاســت جمهــوری 
تــا حــدودی وضعیــت خوبــی در 
ورود اطالعــات دارد ولــی از آنچــه 
ــه دارد.  ــت فاصل ــر اس ــد نظ ــه م ک
ــه  ــده ب ــاره ش ــا اش ــن دولتی ه در بی
اینکــه دســتگاه هایی ماننــد گمــرک 
اطالعــات کمــی ارائــه کــرده و از بانک 
مرکــزی هم اطــالع چندانی در دســت 
نیســت. همچنیــن بیــن صندوق هــا و 
یــا شــرکت ها اوضاع مناســب نیســت. 
بــه عنــوان مثــال صنــدوق کار آفرینی 
امیــد هیــچ اطالعــی از حقــوق هــای 
ــی  ــازمان خصوص ــداده و س ــود ن خ
ســازی و ســازمان غــذا و دارو یــا 
وزارت ورزش، پارک هــای فــن آوری 
ــن  ــم چنی ــی ه ــگاه های دولت و دانش

ــد. ــی دارن وضع
 نظارتی ها نظارت نشدند!

امــا در اظهــارات رئیس ســازمان اداری 
واســتخدامی، کــم کاری دســتگاه های 
ــون  ــف قان ــرای تکلی ــی در اج نظارت
ــه وی  ــه گفت ــت . ب ــه اس ــورد توج م
دیــوان محاســبات، مجلس و ســازمان 
حسابرســی در ایــن رابطــه وضــع 
مناســبی نداشــته و اطالعــات حقوقی 

ــد. ــذاری نکرده ان ــود را بارگ خ
ایــن در حالــی اســت کــه دیــوان 
محاســبات کــه خــود بــازوی نظارتــی 
بــه شــمار مــی رود در حالــی در ســال 
پایانــی برنامــه ششــم توســعه یعنــی 
ــوز  ــال هن ــار س ــت چه ــد از گذش بع
ــوق  ــازی حق ــفاف س ــه ش ــر ب حاض
هــای خــود نشــده کــه چنــدی پیش 

حقوق های مه آلود در دستگاه های نظارتی، مالی و ورزشی  /۱۷ دستگاه مادر از 
ورود اطالعات خود خودداری کردند

حجــت االســام والمســلمين حــاج علــی اکبــر کرمانــی در 
خطبه هــای نمــاز جمعه ایــن هفته بــه فــرازی از دعــای مکارم 
اخــاق از امــام ســجاد عليه الســام بيــان داشــت :امام ســجاد 
عليــه الســام چند درخواســت از خداوند داشــتند و فرمــود: خدایا 
مــا بــا کســانی رابطه دوســتی داشــته باشــيم کــه با تو هســتند 
و کســانی کــه از تــو بریــده انــد و کاری بــا تــو ندارنــد نداشــته 
باشــم و جــدا کــن راه کســانی کــه در رابطــه بــا تــو هســتند 
از کســانی کــه کاری بــه تــو ندارنــد و یکــی از مســائل اصلــی 
بحــث دوســتی و دشــمنی اســت کــه امــام فرمــود: با دوســتی 
و دشــمنی نمــی تــوان زندگــی کــرد و انســانی کــه زنده اســت 
باید یکســری را دوســت داشــته باشــد و یکسری را دشــمن. لذا 
در روایــت داریــم خــدا بــه حضرت موســی عليه الســام فرمود: 
بــرای مــن چــه کار خوبــی انجــام دادی حضــرت فرمــود نمــاز 
خوانــدم روزه گرفتــم و صدقــه دادم خداونــد متعــال بــه حضرت 
موســی فرمــود: اگــر نمــاز خوانــدی بــرای نجــات قيامــت و 
روزه گرفتــی ســپری از آتــش جهنــم و صدقــه ســایه ای بــرای 
قيامــت هــر کاری را انجــام دادی نتيجــه اش را خواهــی گرفت. 
در اینجــا حضــرت موســی فرمــود: خدایا خــودت مــرا راهنمایی 
کــن چــه کاری بــرای توســت خداونــد فرمــود: اینکــه بــرای 
خــدا کســی را دوســت داشــته باشــی و یــا بــرای خــدا کســی 

را دشــمن داشــته باشــی 
خطيــب جمعــه افــزود: اگــر کســی بخواهــد مســلمان واقعــی 
باشــد ایــن وظائــف مثبــت و منفــی را قبــول داشــته باشــد من 
جملــه مــا کــه مومــن هســتيم و ادعــای مســلمانی داریــم باید 
بــا مؤمنيــن بــا گرمــی و محبــت رفتــار کنيــم و بــا منکریــن 
پيمــان برقــرار نکنيــم و بــا دوســتان خدا دوســتی و با دشــمنان 
خــدا دشــمنی کنيــم و دوســت داشــتن بــرای خــدا و دشــمن 
داشــتن بــرای خــدا باشــد دیــن چيــزی جز دوســتی و دشــمنی 
نيســت. لــذا انســان نبایــد بــی تفــاوت باشــد و بــی تفاوتــی در 
دنيــا باعــث مــی شــود چوبــش را بخوریــم. و روایــت داریــم 
حتــی در مــورد پــدران و برادرانــت اگــر بــرای خودشــان رفتــه 
انــد و آدم هــای خوبــی نيســتند خــدا ایــن بــی تفاوتی نســبت 
بــه آنهــا را دوســت نــدارد و خداونــد بــه شــعيب امــر کــرد مــن 
از امــت تــو صــد هــزار نفــر را عــذاب مــی کنــم شــصت هــزار 
نفــر از خوبــان و چهــل هــزار نفــر از بدان را، پرســيد چــرا خداوند 
خوبــان را بيشــتر عــذاب مــی کنــی فرمــود: علتــش این اســت 
آنهــا ســخت نمــی گيرنــد و ارتباطــی کــه بــا خوبــان دارد بــا 
بــدان نيــز دارد و ایــن بــی تفاوتــی دامــن خوبــان را می گيــرد و 
بترســيد از گرفتــاری فقــط مخصوص بــدان و ظالمان نيســت 

ممکــن اســت دامــن خوبــان را بگيــرد. 
حجــت االســام کرمانــی در ادامه گفــت: رســول اهلل)صلی اهلل 
عليــه وآله(امــر کــرد: بــا بــدان بــا چهــره هــای عبــوس برخورد 
کنيــد چــون اهــل گناه هســتند و تحویلشــان نگيــرد. ومــا باید 
ایــن دعــای امام ســجاد عليــه الســام را در زندگی پيــاده کنيم 
و خداونــد بــه مــا توفيــق دهــد کــه بــا کســانی کــه کاری بــا 
خــدا ندارنــد بــا آنها کاری نداشــته باشــيم و با کســانی کــه اهل 
دیــن هســتند و بــا خدا هســتند ارتبــاط برقــرار کنيــم. و این دعا 

را در قالــب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اجــرا کنيم.                                             
  حجــت االســام علــی اکبــر کرمانــی امــام جمعــه بردســير 
بــی عدالتــی اجتماعــی و عــدم رعایــت تقــوای الهــی را ســبب 
بســته شــدن درهــای رحمــت الهــی دانســت و گفت: هــدف از 
ارســال انبيــا و کتــب الهی اجــرای عدالــت در جامعه بوده اســت 
و انقــاب اســامی نيــز در راســتای تحقــق عدالــت اجتماعــی 

ــکل گرفت.  ش
ــام معظــم  ــای مق ــه ه ــت را یکــی از دغدغ وی بحــث عدال
رهبــری دانســت و افــزود: نشــر رحمت الهــی، آبادانی ســرزمين 
هــا، رفــاه اجتماعــی، اصــاح کار و امــور مــردم و بــی نيــازی از 
آثــار شــگفت انگيــز اجــرای عدالــت در زندگــی اســت و ثمــره 

بــی عدالتــی دامنگيــر همــه ی افــراد جامعــه خواهــد شــد.
امــام جمعــه بردســير گفــت: رویکــرد دولــت در ایــن صــد روز، 
رویکــردی جهــادی اســت و در جنبه عملکــردی اتفاقات خوبی 
رخ داده اســت امــا در بحــث معيشــت مــردم و رفــع گرانی های 
بــی رویــه و بــی منطــق دولــت بایــد اقــدام فــوری در کنتــرل 

قيمــت ها داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه دیــدار مقــام معظم  رهبــری با نخبــگان بيان 
کــرد: احســاس نــا اميــدی، احســاس ناتوانــی و بی آینــده بودن 
از موانــع فرهنگــی اســت کــه مانــع امــر توليــد در کشــور مــی 

. شود
حجــت االســام کرمانــی گفت: بســيج بــه تعبير مقــام معظم 
رهبــری یــک نعمــت الهــی اســت کــه ایــن شــجره طيبــه، 
باقيــات صالحــات و یــادگار امــام راحــل اســت و اختصــاص به 
دوران جنــگ نــدارد بلکــه بســيج در همــه ی حــوزه هــا و امــور 

زندگــی مــردم جــاری و پــای کار اســت.

رویکرد دولت قابل قبول 
است/ برای رفع تنگناهای 
معیشتی چاره اندیشی شود

بــه گــزارش روابط عمومی فرمانداری بردســیر جلســه برنامه 
ریــزی برنامــه هــای بزرگداشــت هفتــه بســیج بــه ریاســت 
مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار بردســیر و باحضــور حجــت 
االســالم والمســلمین کرمانی امــام جمعه ،ســرهنگ امیری 
فرمانــده ناحیــه مقاومت و ســایر اعضــا در ســالن اجتماعات 

فرمانداری تشــکیل شــد
ــدار بردســیر ضمــن تســلیت  مهنــدس میرصادقــی فرمان
وفــات حضــرت معصومــه)س( فرارســیدن هفتــه بســیج را 

تبریــک گفــت. 
ایشــان بســیج را بعنــوان یــک واقعیــت اجتماعــی که نقش 
موثــری در تغییر و تحــوالت اجتماعی ، سیاســی، اجتماعی 
، نظامــی، عقیدتــی ،فرهنگــی و .... دانســت و افــزود  این نهاد 
نقــش بــه ســزایی درجهــت اشــاعه فرهنــگ اســالمی ،ارتقا 
بینــش و بصیــرت در جامعــه و ترویــج فرهنــگ وحــدت و 

ــهادت طلبی دارد . ش
حجــت االســالم والمســلمین کرمانــی نیــز ضمــن عــرض 
تســلیت کریمــه اهــل بیت فاطمــه معصومه)س( ســخنانی 
ــکاری  ــودن بســیج و ضــرورت هم ــی ب درخصــوص مردم
مردم درجهت احیا فرهنگ بســیجی و احســاس مســئولیت 
مــردم درتمامــی عرصــه هایــی مختلــف جامعه، بیــان نمود 
و ســپس فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرســتان بردسیر 
بــه بعضــی از برنامــه هــای قابــل اجــرا دراین هفتــه از جمله 
ارســال اکیــپ دندانپزشــکی بــه منطقــه شــیرینک ،دیــدار 
ــهدا،آذین  ــواده معظــم ش ــای بســیجی و خان ــواده ه باخان
ــن  ــای صالحی ــه ه ــع حلق ــط ،تجم ــدی ادارات و محی بن
وشــرکت در نماز جمعه اشــاره وازمســئولین ادارات خواســت 
ــا بابســیج  ــه ه ــن برنام ــه درجهــت بهتربرگزارشــدن ای ک

ــکاری نمایند. هم

شورای پشتیبانی بزرگداشت 
هفته بسیج تشکیل شد

جلســه ســتاد تنظیم بازار به ریاست 
معــاون اول رئیس جمهور تشــکیل و 
بــر ضرورت نظــارت جامــع بر قیمت 

کاالهای اساســی تاکید شــد.
بــه گــزارش برنــا، محمــد مخبــر در 
این جلســه بر ضــرورت برنامــه ریزی 
و انجــام اقدامــات اساســی و بنیادیــن 
بــرای حل ریشــه ای مشــکالت بــازار 
تاکیــد کــرد و گفــت: نبایــد هــر روز 
بازار دچار تالطم و نابســامانی باشــد و 
حــل این مشــکالت نیازمند آســیب 
شناســی، برنامــه ریــزی منســجم و 
نظــارت دقیــق اســت تــا مــردم هــر 
روز بــا مشــکل کمبــود و یــا گرانــی 

برخــی کاالهــا مواجه نشــوند.
ــام  ــات انج ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
شــده بــرای توزیــع فــراوان کاالهــا بــا 
قیمت مصــوب اظهار داشــت: نظارت 
مســتمر بر نحوه توزیــع کاالهایی که 
تعیین قیمــت شــده ضروری اســت 
و بازرســین وزارت جهــاد کشــاورزی، 
ســازمان تعزیرات و نیروهــای مردمی 
ســازماندهی شــده باید با جدیــت در 

ایــن زمینــه عمــل کنند.
معــاون اول رئیس جمهور اســتفاده از 

جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد؛

ــه ۱۳۹۹ از  ــغ بودج ــزارش تفری در گ
وضــع نامطلوب ســامانه حقــوق و مزایا 
ــرده  ــاد ک ــون انتق ــرای قان ــدم اج و ع
بــود و در ایــن گــزارش تاکیــد داشــت 
ــه در ســال گذشــته ۲۳۲ دســتگاه  ک
اجرایــی اطالعــات خــود را در ســامانه 
ــی  ــد ول ــران« ثبــت کردن ــد ای »کارمن
در رابطــه بــا ســامانه ثبــت و حقــوق و 
مزایــا ۶۳۲ دســتگاه اجرایــی اطالعــات 
خــود را هنــوز در ایــن ســامانه ثبــت و 

ــه روزرســانی نکــرده انــد. ب
ــرط  ــه ش ــه ب ــا توج ــال ب ــر ح ــه ه ب
تعییــن شــده بــرای پرداخــت حقــوق 
آبــان مــاه، ایــن انتظــار وجــود دارد کــه 
بــرای ایــن دســتگاه هــا هــم پرداخــت 
حقــوق انجــام نشــود، مگــر اینکــه بــه 
الــزام ســازمان اداری و اســتخدامی 
عمــل کننــد کــه بــر اســاس آن بایــد 
هــر دســتگاه  بــه ایــن ســازمان تعهــد 
کتبــی بدهــد کــه اطالعــات را هرچــه 
ســریع تر در ســامانه وارد کنــد تــا  
مجــوز پرداخت حقــوق کارکنــان برای 

ــود. ــادر ش آن ص

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

نظارت جامع بر قیمت کاالهای اساسی گسترش می یابد/ تاکید 
بر افزایش عرضه کاالها توسط سامانه های اینترنتی

ســامانه هــای اینترنتی بــرای عرضه 
مــرغ ، تخــم مــرغ و دیگــر کاالهــا را 
بــا قیمــت مصــوب، اقدامــی مثبت 
ارزیابــی و بــر ضــرورت توســعه ایــن 
خدمــات و عرضــه کاالهای اساســی 

از ایــن طریــق تاکیــد کــرد.
در ایــن جلســه کــه وزرای کشــور، 
جهاد کشــاورزی، صمــت، ارتباطات، 
دادگستری، اقتصاد ، راه و شهرسازی، 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی رئیس 
ــت و  ــانی دول ــالع رس ــورای اط ش
جمعــی از مســئوالن دســتگاههای 
اجرایــی حضــور داشــتند، بــر 
ضــرورت نظــارت جامــع بــر قیمت 
ــاز  ــورد نی ــالم م ــا و اق ــه کااله هم
مــردم بــا محوریــت ۲۱ قلــم کاالی 
اعالمــی تاکیــد و مقــرر شــد وزارت 
ــرات  ــازمان تعزی ــتری و س دادگس
طرحــی بــرای اقدامــات ضــروری در 
جهــت بازدارندگــی بیشــتر جرائــم 

ارائــه دهنــد.
همچنیــن در ایــن جلســه بــا توجه 
بــه تجربیــات موفق پیشــین، مقرر 
شــد تــا از ظرفیت توزیــع کنندگان 
عمده بــرای توزیع کاالهای اساســی 

 ایجاد 2۰۰۰ شغل در سیرجان و بردسیر در دستور کار است
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر 
ــا بیــان اینکــه زنجیــره  در مجلــس ب
تولیــد کلیــد واژه ایجــاد اشــتغال برای 
مددجویــان و قشــر وســیعی از جامعه 
اســت، گفــت: ایجــاد ۲۰۰۰ شــغل در 
ــتور کار  ــیر در دس ــیرجان و بردس س

اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت، 
ــردم  ــده م ــن پور نماین ــهباز حس ش
سیرجان و بردســیر در مجلس شورای 
اســالمی بــا حضــور در دفتــر مرکــزی 
ــا  کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(، ب
دکتــر روح اهلل رحیمــی معــاون کمیته 

امــداد کشــور دیــدار کــرد.
و  اشــتغال  فراکســیون  رییــس   
مســکن در ایــن جلســه بــا تأکیــد بــر 
ضــرورت توجــه ویژه به توانمندســازی 
ــه  ــان تحــت پوشــش کمیت مددجوی
ــتان  ــی)ره( در اس ــام خمین ــداد ام ام
کرمــان اظهــار کــرد: بایــد بــا توجه به 
ــود  ــیل های موج ــا و پتانس ظرفیت ه
شهرســتان های  از  یــک  هــر  در 
ــر  ــه تدبی ــبت ب ــان، نس ــتان کرم اس

ــازوکارهایی مناســب در راســتای  س
ــرای  ــتغال ب ــای اش ــاد زمینه ه ایج
عزیــزان تحــت پوشــش ایــن کمیته 

ــرد. ــدام ک ــان اق ــتان کرم در اس
ــا  ــیر ب ــیرجان و بردس ــده س نماین
ــادآوری اینکــه مــردم همیشــه در  ی
ــان  ــتان کرم ــی اس ــه و انقالب صحن
ــار  ــاس، ی ــع حس ــواره در مقاط هم
ــد،  ــالمی بوده ان ــالب اس ــاور انق و ی
افــزود: شایســته اســت در شــرایطی 
کــه تحریم هــای ظالمانه معیشــت و 
اقتصــاد خانواده هــای ایرانــی را هدف 
ــرای  ــتای اج ــد و در راس ــرار داده ان ق
منویــات مقــام معظــم رهبــری 
در ســال »تولیــد؛ پشــتیبانی ها، 
ــاد  ــه ایج ــبت ب ــا«، نس مانع زدایی ه
زنجیــره تولیــد در حــوزه محصوالت 
اســتان اهتمــام ویــژه به خــرج دهیم 
تــا بــرای اقشــار وســیعی از جامعــه از 
ــان  ــریف مددجوی ــر ش ــه قش جمل
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی)ره( زمینه اشــتغال را فراهم 

کنیــم.

دستگیری ۳ شکارچی متخلف 
در بردسیر

ضیاءالدیــن ســلجوقی، سرپرســت اداره حفاظــت محیط 
ــگان  ــوران ی ــت: مام ــیر گف ــتان بردس ــت شهرس زیس
حفاظــت محیط زیســت شهرســتان طی  انجام گشــت 
و پایــش مناطــق حــوزه اســتحفاظی به ۲ گروه تقســیم 
شــدند کــه گــروه اول پــس از ۴ســاعت پیــاده روی در 
منطقــه حفاظــت شــده بیدوئیــه، موفــق به دســتگیری 
یــک نفــر شــکارچی غیرمجاز شــد کــه از ایــن متخلف، 
یــک قبضــه ســالح ســاچمه زنــی غیرمجــاز بــه همــراه 

الشــه یــک قطعــه کبــک کشــف و ضبــط شــد.
ــدون دره  ــه زار و بی ــه الل ــروه دوم در منطق ــزود: گ او اف
ــه  ــوه الل ــات ک ــاده روی در ارتفاع ــس از ۵ ســاعت پی پ
زار، متوجــه حضــور ۲ نفــر متخلــف شــده و بــدون فوت 
وقــت بــا انســداد مســیر های خروجــی و اقــدام بــه موقع 

موفــق بــه دســتگیری متخلفــان می شــود.
ــف  ــر متخل ــه دســتگیری ۳ نف ــاره ب ــا اش ــلجوقی ب س
طــی ایــن ماموریــت ۲۴ ســاعته تصریــح کــرد: از ایــن 
متخلفــان، ۳ قبضــه اســلحه شــکاری غیرمجــاز، یــک 
دســتگاه موتورســیکلت، ۲ دســتگاه دوربیــن چشــمی، 
تعــدادی فشــنگ و یــک قطعــه کبــک کشــف و ضبــط 
و متهمــان به همــراه پرونــده برای ســیر مراحــل قانونی، 

تحویــل مرجــع قضایــی شــدند.
او عنــوان کــرد: پایــش مناطــق و زیســتگاه های تحــت 
مدیریــت بــه صــورت شــبانه روزی بــا کمــک مامــوران 
ــام  ــتان انج ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ی
می شــود و در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف برابــر 
ضوابــط و مقــررات زیســت محیطی با متخلفــان برخورد 

قانونــی خواهــد شــد.

نایــب رییــس کمیســیون اقتصادی 
مجلــس افــزود: بــرای مثــال در 
گل  پــرورش  و  کشــت  بحــث 
محمــدی که از پتانســیل و ظرفیت 
فراوانــی در شهرســتان های مختلف 
اســتان کرمان برخــوردار اســت؛ باید 
بــا ایجــاد زنجیــره تولیــد، فــرآوری و 
بازاریابــی ایــن محصــول بــاارزش در 
ــای خارجــی  ــی و بازاره ــازار داخل ب
نســبت به برندســازی آن اقدام کنیم 
و بــا ایجــاد صنایــع جانبــی وابســته 
و باالدســتی نظیــر بســته بندی، 
ــازی،  ــتی و عطرس ــی، بهداش آرایش
ــب و کار و  ــی از کس ــم عظیم حج
اشــتغال را در اســتان کرمــان فراهم 

ــم. آوری
 نماینــده مــردم ســیرجان و 
بردســیر در مجلس شــورای اسالمی 
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
در جلســه بــا معــاون کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی)ره( در رابطه بــا ایجاد 
۲۰۰۰ شــغل در سیرجان و بردسیر 
بــرای مددجویان تحت پوشــش این 

کمیته خاطرنشــان کرد: با احــداث کارخانه 
تولید پوشــاک در شهرســتان های سیرجان 
و بردســیر می توانیــم زمینــه اشــتغال 
ــه را  ــن کمیت ــش ای ــت پوش ــزان تح عزی
فراهــم آوریــم. از ســوی دیگــر بایــد اقدامات 
جــدی در جهــت توســعه فعالیت هــای 
»گلیــم شــیرکی پیــچ« انجــام دهیــم و بــا 
ــه،  ــواد اولی ــار گذاشــتن م ــه و در اختی تهی
ــادرات  ــی و ص ــازی و بازاریاب ــه برندس زمین
محصــوالت آن را فراهــم کنیــم تــا حاصــل 
ــه  ــداد ب ــه ام ــان کمیت ــات مددجوی زحم
خودشــان برگــردد و دســت واســطه ها را از 

دســترنج آنهــا کوتــاه کنیــم.

بیشتر استفاده شود. ســازمان تعزیرات 
نیــز مکلــف شــد تــا موضــوع احتــکار 
ایــن گونــه کاالهــا را بــا جدیــت دنبال 

. کند
گفتنی اســت وزیــر صمت نیــز در این 
جلسه گزارشــی از وضعیت بازار خودرو 
ارائــه داد و مقــرر شــد در جلســات آتی 
ــوق  ــت حق ــر اســاس رعای طرحــی ب
ــد  ــدگان و تولی ــرف کنن ــان مص توام

کننــدگان ارائــه شــود.

عملکرد موفق دولت در واکسیناسیون 
عمومی و اقدام برای رفع مشکالت معیشتی

ــک در  ــردم نائیــن و خــور و بیابان ــده م الهــام آزاد نماین
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــالمی در گفت وگ ــورای اس ــس ش مجل
ــرد  ــه عملک ــاره ب ــا اش ــارس، ب ــزاری ف ــی خبرگ پارلمان
ــار داشــت:  ــت ســیزدهم در ۱۰۰ روز گذشــته، اظه دول
حرکــت جهــادی و حضــور آقــای رئیســی و همکارانــش 
در میــان مــردم نشــان دهنده یــک شــروع خــوب کاری 
از ســوی دولــت ســیزدهم اســت و امیدواریــم کــه ایــن 

ــی شــود. ــی منته ــای خوب ــه خروجی ه ــا ب حضوره
وی افــزود: هنــوز بــرای قضــاوت دربــاره عملکــرد رئیــس 
و اعضــای دولــت ســیزدهم زود اســت امــا شــروع آنهــا 
بــرای انجــام امــور و رفع مشــکالت شــروع خوبی بــوده و 
امیدواریــم کــه در ادامــه کار نیــز همیــن رونــد بــا همین 

شــتاب ادامــه پیــدا کند.
ــود مجلــس  عضــو هیــات رئیســه کمیســیون اصــل ن
اظهــار داشــت: اگرچــه بــرای رفع مشــکالت مــا نیازمند 
تخصیــص اعتبــارات هســتیم امــا در بســیاری از مــوارد 
ــای  ــچ و خم ه ــع بروکراســی و پی ــد رف ــا نیازمن ــم م ه
اداری هســتیم و هماهنگــی بین دســتگاه ها نیــز یکی از 
الزامــات بــرای رفــع مشــکالت و بــاز کــردن گره هاســت.
آزاد خاطرنشــان کرد: آقای رئیســی گفته بــود که اولویت 
اول دولــت واکسیناســیون مــردم در برابر کروناســت و در 
مرحله دوم رفع مشــکالت معیشــتی مردم در دســتورکار 

ــد بود. خواه
وی افــزود: دولــت آقای رئیســی در بحث واکسیناســیون 
موفــق بــود و امیــدوارم کــه همــان طــور کــه در اولویــت 
اول یعنــی واکسیناســیون موفــق بودنــد، در اولویــت  دوم 
هــم کــه رفــع مشــکالت معیشــتی مــردم اســت، موفق 

باشند.

   حسن پور مناینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس گفت:

تزریق حدود ۲ میلیون دوز واکسن کرونا به اتباع خارجی ساکن کشور
مرکــز فنــاوری اطالعــات وزارت بهداشــت از تزریــق بیــش از ۱.۹ میلیــون دوز 

واکســن کرونــا بــه اتبــاع خارجــی خــر داد.
بــه گــزارش گــروه اجتامعــی باشــگاه خرنــگاران پویــا؛ مرکــز فنــاوری اطالعــات 
وزارت بهداشــت از تزریــق بیــش از 1.9 میلیــون دوز واکســن کرونــا بــه اتبــاع 

خارجــی خــر داد.
تاکنــون یــک میلیــون و 971 هــزار و 806 نفــر از اتبــاع کشــورهای دیگــر که در 
ایــران زندگــی می کننــد فــارغ از آن کــه مجــوز اقامــت دارنــد یــا خیــر، واکســن 

کرونــا دریافــت کرده انــد.
پیــش از ایــن نیــز دفــر ســازمان ملل متحــد در ایــران گــزارش داده بود کــه ایران 
به عنوان بخشــی از برنامه ملی واکسیناســیون کرونا، پناهندگان ســاکن در این 

کشــور را "همزمان با شــهروندان خود" واکســینه می کند.
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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 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 )علیه السالم( عن قول اهلل )عزَّ وجلَّ
فال اقسم بالخنس 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( پیرامون فرموده ی خداوند )عزَّ وجلَّ
که می فرماید: 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 ۱8۵ سوره آل عمران:
5- منظور از تعبیر  »زحزح« و  »فاز« چیست؟

کلمه  »زحزح« در اصل به معنی این است که انسان خود را از 
تحت تاثیر جاذبه و کشش چیزی تدریجاً خارج و دور سازد و  
»فاز« در اصل به معنی نجات از هالکت و رسیدن به محبوب 
است.جمله فوق می گوید: کسانی که از جاذبه آتش دوزخ 
دور شوند و داخل در بهشت گردند، نجات یافته و محبوب و 

مطلوب خود را پیدا کرده اند.
گویا دوزخ با تمام قدرتش انسان ها را به سوی خود جذب 
می کند. به راستی عواملی که انسان را به سوی آتش دوزخ 
می کشاند، جاذبه عجیبی دارند. آیا هوس های زودگذر، لذات 
جنسی نامشروع، مقام ها و ثروت های غیر مباح، برای هر 
انسانی جاذبه ندارد؟!ضمنا از این تعبیر استفاده می شود که اگر 
مردم نکوشند و خود را از تحت جاذبه این عوامل فریبنده دور 

نکنند، تدریجاً به سوی آن جذب خواهند شد.
6- چرا زندگی دنیا فریبنده است؟

این زندگی و عوامل سرگرم کننده دنیا، از دور فریبندگی 
خاصی دارد، اما به هنگامی که انسان به آن نائل می گردد و از 
نزدیک آن را لمس می کند، معموال چیزی تو خالی به نظر می 

رسد و معنی  »متاع غرور« نیز چیزی جز این نیست.
به عالوه لذات مادی از دور، خالص به نظر می رسند اما به 
هنگامی که انسان به آن نزدیک می شود، می بیند آلوده با انواع 
ناراحتی هاست و این یکی دیگر از فریبندگی های جهان ماده 
است.همچنین انسان غالباً به فناپذیری آنها توجه ندارد، اما به 
زودی متوجه می شود که چقدر آنها سریع الزوال و فنا پذیرند.
البته این تعبیر در قرآن و اخبار، مکرر آمده است و هدف همه 
آنها یک چیز است و آن این است که انسان، جهان ماده و لذات 
آن را، هدف نهایی خود قرار ندهد که نتیجه اش غرق شدن 
در انواع جنایات و دور شدن از حقیقت و تکامل انسانی است، 
ولی استفاده از جهان ماده و مواهب آن به عنوان یک وسیله 
برای نیل به تکامل انسانی، نه تنها نکوهیده نیست، بلکه الزم 

و ضروری می باشد.
7- این آیه شریفه چگونه روحیه صبر و مقاومت به 
انسان می بخشد؟این آیه به انبیاء و مصلحان که مورد آزار و 
اذیت و تکذیب کفار قرار گرفته اند، روحیه صبر و مقاومت می 
بخشد. زیرا می فرماید : ۱- همه می میرند و لجاجت ها موقت 
هستند. ۲- روز قیامت پاداش تحمل این مشکالت را خداوند 
بی کم و کاست عطا خواهد کرد. 3- دنیا وسیله فریب است. 

4- باید خود را از عوامل جاذبه دار دوزخ رهانید.
8- چرا در خصوص مرگ تعبیر  »چشیدن« آمده 
است؟مرگ یک امر وجودی است که قابل چشیدن است. 

مرگ انتقال و ورود است.
9- دنیا در چه صورتی فریب و غرور است؟

دنیا برای دنیا، فریب و غرور است. اما دنیا برای رسیدن به 
آخرت غرور نیست.

 آیه ۱8۶ سوره آل عمران :
قطعاً در مال ها و جان هایتان آزموده خواهید شد و از کسانی 
که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و )نیز( از کسانی که 
به شرک گراییده اند )سخنان دل( آزار بسیاری خواهید شنید 
و)لی( اگر صبر کنید و پرهیزکاری نمایید این )ایستادگي( 

حاکی از عزم استوار )شما( در کارهاست.
1-شأن نزول آیه شریفه چیست؟

هنگامی که مسلمانان، از مکه به مدینه مهاجرت نمودند و از 
خانه و زندگی خود دور شدند، مشرکان دست تجاوز به اموال 
آنها دراز کرده به تصرف خود در آوردند و به هر کس دست 

می یافتند، از اذیت و آزار زبانی و بدنی فروگذار نمی کردند.
هنگامی که مسلمانان به مدینه آمدند، در آنجا گرفتار بدگویی 
و آزار یهودیان مدینه شدند. مخصوصا یکی از یهودیان به نام  
»کعب بن اشرف« شاعری بد زبان و کینه توز بود که پیوسته 
پیامبر )ص( و مسلمانان را به وسیله اشعار خود، هجو می کرد 
و مشرکان را بر ضد آنها تشویق می نمود. حتی زنان و دختران 
مسلمان را موضوع غزل سرایی و عشق بازی خود قرار می داد 
خالصه کار وقاحت را به جایی رسانید که پیامبر )ص( ناچار 

دستور قتل او را صادر کرد و به دست مسلمانان کشته شد.
آیه فوق طبق روایاتی که از مفسران نقل شده، اشاره به این 
موضوعات می کند و مسلمانان را به ادامه مقاومت تشویق 

می نماید.
2- موارد امتحان الهی چیست؟

 »شما در جان و مال، مورد آزمایش قرار خواهید گرفت.« 
اصوالً این جهان صحنه آزمایش است و ناگزیر باید خود را 
آماده مقابله با حوادث و رویدادهای سخت و ناگوار کنید. این در 
حقیقت هشدار و آماده باشی است به همه مسلمانان که گمان 
نکنند حوادث سخت زندگی آنها، پایان یافته و یا مثال با کشته 
شدن  »کعب بن اشرف«،شاعر بدزبان پرخاشگر و آشوب 

طلب، دیگر ناراحتی و زخم زبان از دشمن نخواهند دید.
3- چرا شنیدن سخنان ناسزا از دشمن سخت ترین 

آزمایش الهی است؟
مسئله شنیدن سخنان ناسزا از دشمن با اینکه جزء آزمایش 
هایی است که در آغاز آیه آمده، ولی به خصوص در اینجا به 
آن تصریح شده و این به خاطر اهمیت فوق العاده ای است که 
این موضوع، در روح انسان های حساس و با شرف دارد. چه 
اینکه طبق جمله مشهور  »زخم های شمشیر التیام پذیرند، 

اما زخم زبان التیام نمی یابد.«
4- وظیفه مسلمانان در برابر حوادث سخت و دردناک 
چیست؟آیه شریفه وظیفه مسلمانان در برابر اینگونه حوادث 
سخت و دردناک را بیان می کند و می فرماید : »اگر استقامت 
به خرج دهید، شکیبا باشید و تقوی و پرهیزکاری پیشه کنید، 
این از کارهایی است که نتیجه آن روشن است لذا هر انسان 

عاقلی باید تصمیم انجام آن را بگیرد.«
5- منظور از  »عزم« چیست؟

 »عزم« در لغت، به معنی  »تصمیم محکم« است و گاهی به 
هر چیز محکم نیز گفته می شود بنابراین  »من عزم االمور« به 
معنی کارهای شایسته ای است که انسان باید روی آن تصمیم 

بگیرد یا به معنی هر گونه کار محکم و قابل اطمینانی است.
6- چرا صبر همراه با تقوی ذکر شده است؟

تقارن  »صبر« و  »تقوی« در آیه، گویا اشاره به این است که 
بعضی از افراد در عین استقامت و شکیبایی، زبان به ناشکری 
و شکایت باز می کنند ولی مؤمنان واقعی صبر و استقامت را 

همواره با تقوی می آمیزند.
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ــت:  ــس گف ــه مجل ــات رئیس ــو هی عض
برگــزاری مجمــع نماینــدگان اســتان 
ــررات  ــط و مق ــاس ضواب ــر اس ــان ب کرم
ــر  ــس و م ــی مجل ــه ای قانون ــن نام آیی

ــت. ــده اس ــام ش ــون انج قان
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، علــی کریمی 
فیروزجایــی در جمــع خبرنــگاران اعــالم 
ــدگان  ــت نماین ــور اکثری ــا حض ــرد: ب ک
اســتان کرمان و اینجانب نشســت مجمع 
ایــن نشســت گــزارش  برگــزار و در 
عملکــرد دوره هــای قبل توســط تعدادی 

ــه شــد. از اعضــای ارائ
وی ادامــه داد: پــس از آن، برگــزاری 
ــتان  ــدگان اس ــع نماین ــات مجم انتخاب
کرمــان در دســتور کار قــرار گرفــت.

ــر  ــرد: ب ــد ک ــی تاکی ــی فیروزجای کریم
اســاس ایــن انتخابــات کــه بــا حضــور و 
ــب انجــام شــد، »شــهباز  نظــارت اینجان
ــور« نماینــده مــردم ســیرجان  حســن پ
و بردســیر در مجلــس شــورای اســالمی 
بــا احــراز اکثریــت آرا بــه عنــوان رئیــس، 
اعظمــی نماینــده مــردم جیرفــت و 

عنبرآبــاد در مجلــس شــورای اســالمی بــه 
عنــوان نایــب رئیــس، محمــدی بــه عنــوان 
ــر  ــوان دبی ــه عن ــکرالهی ب ــخنگو و ش س

مجمــع انتخــاب شــدند.
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در 
مــورد دبیــری مجمــع نماینــدگان اســتان 
ــه  ــا از جمل ــن اعض ــی بی ــان تعارفات کرم
شــکرالهی یــا عفــت شــریعتی مطرح شــده 
ــرار شــد  ــه پیشــنهاد و رای اعضــا ق ــود ب ب

ــرد. ــن مســئولیت را بپذی شــکرالهی ای
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس و نماینــده 
ــه  ــس شــورای اســالمی ادام ــل در مجل باب
داد: در ایــن جلســه مقــرر شــد تاریــخ ایــن 
انتخابــات بــه دلیل تاخیــری کــه در ابتدای 
ــیه دوم  ــان اجالس ــا پای ــت ت ــال داش امس
مبنــای تصمیــم قــرار گیــرد و ابتــدای 

ــود. ــزار ش ــدد برگ ــوم مج ــیه س اجالس
ــدگان  ــع نماین ــات مجم ــزود: انتخاب وی اف
ــر  ــوب و م ــز در چارچ ــان نی ــتان کرم اس
قانــون هماننــد ســایر مجامــع برگزار شــده 
و تمامــی وظایــف، اختیــارات و تصمیمــات 
ــت  ــد هیئ ــورد تایی ــن م ــاس همی ــر اس ب

ــس شــورای اســالمی اســت. رئیســه مجل
وی اظهــار داشــت: صورتجلســه انتخابــات بــه امضــا هفــت نفــر از ۱۰ 
نفــر نماینــدگان اســتان کرمــان در مجلــس شــورای اســالمی برابــر 
۷۰ درصــد جمعیــت و در نهایــت بــه امضــای اینجانــب رســیده و بــه 

هیئــت رئیســه مجلــس نیــز ارســال شــده اســت.
شــهباز حســن پــور نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــی ب ــال پیاپ ــن س ــرای دومی ــالمی ب ــورای اس ش

مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان انتخــاب شــد.

عضو هیات رئیسه مجلس:برگزاری مجمع نمایندگان کرمان طبق 
مقررات انجام شد / حسن پور رئیس مجمع شد

رییــس اداره بیماریهــای قابل پیشــگیری با واکســن وزارت 
بهداشــت ضمــن تشــریح آمــار واکســنهای کرونــا کــه تــا 
کنــون به وزارت بهداشــت تحویل داده شــده اســت، گفت: 
واکســن ســهم و حــق مــردم اســت و اگــر کســی تزریــق 
نکنــد از ســهم خــود گذشــته اســت و ایــن درحالی اســت 

کــه ۱۵ درصــد جامعــه هــدف، هنــوز واکســن نزدند.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر محســن زهرایــی رییــس اداره 
بیماری هــای قابل پیشــگیری با واکســن وزارت بهداشــت 
در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران، گفــت: فــرض کنیــد 
۲۵۰ ســال پیــش وقتــی آبلــه، طاعــون یــا وبــا می آمــد، 
کاری نمیتوانســتند انجام دهند.  ولی این بیماری ها نســل 
بشــر را منقــرض نکــرد بلکــه آنقدر افــراد مبتال شــدند که 
ــورد  ــد. در م ــی در می آم ــه شــکل بوم دیگــر بیمــاری ب
کرونــا هــم ایــن اتفــاق می تواند بیفتــد و اگــر کاری نکنیم 
همــان اتفــاق می افتــد امــا بــا دسترســی بــه واکســن یک 

ابــزار بــرای جلوگیــری از شــرایط ســخت داریــم.
وی گفــت: مــا بایــد تعــداد افــراد آســیب دیــده را کاهــش 
دهیــم. واکسیناســیون در ســالمندان کــه مــرگ و میــر 
بیشــتری داشــتند و سیســتم ایمنــی ضعیــف تــری هم 
ــر واقــع شــد؛ البتــه از ابتــدا عنــوان نشــد  داشــتند، موث
ــر  ــرش صف ــرگ و می ــد م ــن بزن ــه واکس ــی ک هرکس
ــر واکسیناســیون انجــام نمی شــد شــرایط  می شــود. اگ
ــد واکســن در  ــا نشــان می ده ــود و مجموع ســخت تر ب
ســالمت جامعــه موثــر اســت. بحــث چرخــش ویــروس 
ــر  ــرده اســت و اگ ــر ک ــش واکسیناســیون تغیی ــا افزای ب
ــد بیمــاری افزایــش  واکسیناســیون انجــام نمی شــد رون

می یافــت.
او گفــت: واکســن ســهم و حــق مــردم اســت و اگــر تزریق 
نکننــد از ســهم خــود گذشــتند. بایــد اثرگــذاری تزریــق 
واکســن را بــه مــردم نشــان دهیــم. هنــوز ۱۵ درصــد افراد 
را بایــد تشــویق کنیــم بــرای واکســن بیاینــد و بایــد همه 
مــردم جامعــه را پوشــش دهیــم. ممکــن اســت برخــی 
بگویند تنها راه مقابله با بیماری واکســن نیســت، درســت 
اســت اگــر خــود را در خانــه قرنطینــه کامــل کنند مبتال 
ــود  ــت؟ نمی ش ــر اس ــن کار میس ــا ای ــا آی ــوند ام نمی ش
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احتمال تزریق دز یادآور واکسن کرونا برای همه در ۱۴۰۱ / ۱۵ درصد مردم هنوز واکسن نزدند
جامعــه را تعطیــل کــرد و واکسیناســیون انجام نــداد.

وی افــزود: تقریبــا ۸۵ درصــد مــردم واکســن زدنــد و ۱۵ 
درصــد واکســن نزدنــد امــا در حال پیشــرفت هســتیم 
و اگــر مــوج دیگــری، بیایــد مابقــی بــه ســرعت مراجعه 
می کننــد. وزن موافقــان و مخالفــان را درنظــر بگیریــم. 
اینکــه بگوییــم موافقــان تزریق واکســن کــه ۹۵ درصد 
هســتند را یــک ســو و مخالفــان ۵ درصدی را یک ســو 
قــرار دهیــم و مناظــره شــکل گیــرد، هویت بخشــی به 
مخالفــان واکســن اســت کــه ســبب گمراهی بیننــده و 

شــنونده می شــود.
او در پاســخ بــه ســوال ایســنا، درباره میزان واکســنی که 
تاکنــون در اختیــار وزارت بهداشــت قــرار گرفتــه اســت، 
گفت: برنامه ریزی وزارت بهداشــت برای واکسیناســیون 
جمعیــت هــدف یعنــی ۱۰۰ درصد گــروه هدف اســت 
کــه فعــال بــاالی ۱۲ ســال اســت. بــر ایــن مبنــا میــزان 
واکســن مــورد نیــاز تــا پایان ســال تامین شــده  اســت. 
ــون دز، اســپوتنیک 4  ــروز ســینوفارم ۱3۱ میلی ــا ام ت
میلیــون دز، واکســن کووکســین بهــارات یــک میلیون 
و ۱۲۵ هــزار دز، آســترازنکا ۱۲ میلیــون دز، برکــت 
۱۱.۵ میلیــون دز و پاســتوکووک یــک میلیــون و ۷۰۰ 
هــزار دز و پاســتوکووک پــالس ۲۰۰ هــزار دز دریافــت 
کردیم. واکســن اســپایکوژن هــم در دو محموله نزدیک 
۶ میلیــون واحــد مصــرف دریافــت کردیــم. از واکســن 

فخــراوَک و کووپــارس هنــوز چیــزی تحویــل ندادنــد.
او در پاســخ بــه ســوال دیگــر ایســنا دربــاره سرنوشــت 
ســایر واکســن های تولیــد داخــل کــه در حــال ورود بــه 
مراحــل کارآزمایــی بالینــی هســتند، اظهار کــرد:  تولید 
داخلــی نقطــه قوتــی اســت ولــی اگــر قــرار باشــد همه 
چیــز بــه ایــن امــر گــره بخــورد بــا توجــه بــه زمــان بــر 
بــودن مســئله ممکــن اســت خیلــی زمــان از دســت 
ــه  دهیــم . جمــع واکســن های داخلــی کــه تاکنــون ب
مــا تحویــل شــده اســت حــدود ۱۷ میلیــون دز اســت 
کــه کفــاف نیاز مــا را نمــی داد و نیاز بــه واردات داشــتیم. 
بــرای ادامــه کار، واکســن داخلی اســتفاده می شــود ولی 
نمیتوانســتیم صبــر کنیــم. واکســن هایی کــه هنــوز به 

کارآزمایی بالینی نرسیدند سرمایه تولید کنندگان 
اســت و اگــر خــط تولیــد را برای بلندمــدت در نظر 

بگیرنــد ســوددهی خواهد داشــت.
ــرای  ــت: ب ــز گف ــادآور نی ــق دز ی ــاره تزری وی درب
کارکنــان نظام ســالمت، کارکنان مراکــز نگهداری 
معلولیــن جســمی و ذهنــی، جانبــازان بــاالی ۵۰ 
ــق دز دوم  ــاه از تزری ــد از ۶ م ــد بع ــد و... بای درص
واکســن یــادآور دریافــت کنند همچنین کســانی 
ــل ســینوفارم،  ــال مث ــر فع ــه واکســن های غی ک
ــوم  ــت س ــد نوب ــت کردن ــارات دریاف ــت و به برک
را پــس از 4 مــاه تزریــق کننــد. بــر مبنــای ایــن 
نیــاز در مجمــوع نزدیــک ۱۶۷ میلیــون دز تامیــن 
شــده کــه پاســخگوی نیــاز بــرآورد شــده فعلی ما 
اســت. بــرای ۱4۰۱ هــم احتمــاال نیــاز باشــد همه 
مــردم را یــک نوبــت دز یــادآور تزریــق کنیم کــه با 
ظرفیــت تولیــد داخل پیش بینی میکنیــم نیازی 

بــه واردات نباشــد.
ــی  ــاره آمبول ــوالی درب ــه س ــخ ب ــی در پاس زهرای
یــا ســکته پــس از دریافــت واکســن نیــز گفــت: 
ــس  ــزی پ ــا ســکته مغ ــه ی ــی ری ــورد آمبول درم
از دریافــت واکســن بایــد دیــد بــا چــه شــرایطی 
مواجــه هســتیم.  در ۲۰ درصــد مبتالیــان کرونــا 
ــزارش شــده اســت.  ــی گ ــا آمبول ــوادث تروم ح

خط تولید واگن های ریلی باری 
در استان کرمان افتتاح شد 

ــتان  ــاری در اس ــای ب ــد واگن ه ــط تولی ــاح خ ــن افتت آیی
ــن  ــاوگان راه آه ــاون ن ــر مع ــا حضــور ضیائی مه ــان ب کرم

ــزار شــد. ــران برگ ــوری اســالمی ای جمه
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از زرنــد، آیین افتتــاح خط 
ــه  ــای نمون ــی از واگن ه ــاری و رونمای ــای ب ــد واگن ه تولی
ــور  ــا حض ــد ب ــازی زرن ــرکت واگن س ــده در ش ــد ش تولی
ــاوگان راه آهــن جمهــوری اســالمی  ضیائی مهــر معــاون ن
ایــران، علــی زینی ونــد اســتاندار کرمــان، عفــت شــریعتی 
نماینــده مــردم زرنــد و کوهبنــان در مجلــس و مســئوالن 

اســتانی و محلــی برگــزار شــد.
ــل  ــری مدیرعام ــیخ پورطاه ــا ش ــن علیرض ــن آیی در ای
گــروه صنعتــی پلــور ســبز بــا بیــان اینکــه حاصــل تــالش 
شــبانه روزی خانواده گروه صنعتی پلور ســبز در ســال تولید 
ــه ایجــاد خــط تولیــد واگن هــای  و پشــتیبانی ها منجــر ب
بــاری شــده اســت اظهار داشــت: ایــن گــروه از ســال ۸۲ کار 
خــود را بــا ظرفیت تولیــد ۵۰۰ واگن مســافربری آغــاز کرد.

وی بــا بیــان اینکــه امــروز موفــق شــدیم از تــک محصولــی 
ــه  ــدات کارخان ــروز تولی ــه داد: ام ــودن خــارج شــویم ادام ب
واگنســازی متناســب بــا نیــاز صنعــت ریلی کشــور اســت و 
بــه دانــش طراحــی و تولیــد واگــن حمــل غــالت و واگــن 

حمــل مــواد معدنــی نیــز رســیده ایم.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی پلور ســبز با اشــاره به اینکــه این 
دو نــوع واگــن، از واگن هــای پرمصــرف در کشــور هســتند 
گفــت: راه انــدازی ایــن خــط پیــام امیــد و اشــتغال در شــهر 
ــال  ــا ده س ــل ت ــود حداق ــی می ش ــد دارد و پیش بین زرن

آینــده در ایــن کارخانــه تولیــد داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز خــط تولیــد ســاالنه ۲۵۰ واگــن 
بــاری در کارخانــه واگن ســازی زرنــد افتتــاح می شــود کــه 
جــدای از خــط تولیــد واگن مســافربری اســت افــزود: بخش 
حمــل و نقــل ریلــی در کشــور مظلــوم اســت و حــدود ۱۲ 
درصــد حمــل بــار کشــور از طریــق خطــوط ریلــی انجــام 

می شــود.

رییس اداره بیامری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت:

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: 

۱۶۹۷ واحد مسکن مهر کرمان مشکل قضایی دارد
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
چهــار هــزار و ۵۷3 واحــد مســکونی از طــرح مســکن 
مهــر در ایــن اســتان باقــی مانــده کــه یکهــزار و ۶۹۷ 

واحــد از ایــن تعــداد مشــکل قضایــی دارد.
ــا  ــو ب ــت و گ ــه در گف ــی زاده روز جمع ــی حاج عل
خبرنــگار ایرنــا افــزود: مشــکل ۲ هــزار و ۱۹۶ واحــد 
ــب  ــک و ۶۸۰ واحــد در قال ــر خــود مال مســکن مه
ــکن در  ــای مس ــه جانبه و تعاونی ه ــای س ــروژه ه پ
مراحــل اتمــام کار اســت کــه تــا پایــان ســال جــاری 

ــود. ــان می ش ــل متقاضی تحوی
وی اظهــار داشــت: ۲۸ هــزار و ۲۶۱ واحــد از مجمــوع 
3۲ هــزار و ۸34 واحــد طــرح مســکن مهــر اســتان 

کرمــان تاکنــون تحویــل متقاضیان شــده اســت.
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
بــه منظــور تکمیــل محوطــه ســازی و آمــاده ســازی 
پــروژه هــای باقی مانــده مســکن مهــر ایــن اســتان، 
هــم اکنــون تعــداد ۱۰ پــروژه بــا مســاحت ۵۶ هکتار 
و اعتبــار ۱۶۰ میلیــارد ریــال بــا متوســط پیشــرفت 
فیزیکــی ۵۵ درصــد مراحــل اجرایــی را می گذراننــد.

وی تصریــح کــرد: همچنیــن تاکنــون بــرای خدمات 
روبنایــی مســکن های مهــر ۶ مدرســه بــا ۶۷ کالس 
بــا اعتبــار 3۰ میلیــارد ریــال، 4۹ بــاب واحــد تجــاری 
ــا  ــت مســجد ب ــال، هف ــارد ری ــار ۲۰۰ میلی ــا اعتب ب
اعتبــار ۲۰ میلیــارد ریــال و ســه کالنتــری بــا اعتبار ۹ 
میلیــارد ریــال اجــرا شــده و یــا در حــال انجام اســت.
ــه  ــکونی ب ــد مس ــزار واح ــداث ۱۲۰ ه ــهمیه اح س

ــت  ــاص یاف ــان اختص کرم
حاجــی زاده در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت: 

طبــق ســهمیه ابالغــی وزارت راه و شهرســازی احــداث 
چهــار میلیــون واحــد مســکونی طــی چهــار ســال برای 
کشــور و ۱۲۸ هــزار و ۷33 واحــد بــرای شــمال اســتان 

کرمــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــد  ــزار و ۱۸3 واح ــزان 3۲ ه ــه می ــان اینک ــا بی وی ب
مســکونی طــی ســال جــاری در دســتور کار اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان کرمــان قــرار گرفتــه اســت اظهــار 
داشــت: در همیــن راســتا تاکنــون ۶۰ هــزار و 4۸۷ نفــر 
در ۵۷ شــهر طــی مراحــل قبلــی )فازهــای یــک تــا پنج( 
و 4۱ هــزار و ۷۲۸ نفــر اخیــرا و در مجمــوع ۱۰۲ هــزار 
ــه  ــد ک ــرده ان ــام ک ــت ن ــرح ثب ــن ط ــر در ای و ۲۱۵ نف
درمراحــل پاالیــش و معرفــی بــه پروژه هــا قــرار دارنــد.

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان عنــوان کــرد: 
ثبــت نــام طــی دوره اخیــر در 4۸ شــهر کشــور انجــام 
شــده و بــرای ۹ شــهر باقی مانــده در این اســتان بالفاصله 

ــام انجــام می شــود. پــس از تامیــن زمیــن ثبت ن
ــی  ــدام مل ــاز ۱۵ هــزار واحــد طــرح اق زمیــن مــورد نی

مســکن در کرمــان تامیــن شــد
وی افــزود: همچنیــن از پــروژه هــای طــرح اقــدام ملــی 
ــتان  ــمال اس ــهرهای ش ــه ش ــون در هم ــکن تاکن مس
ــزار  4۸۷  ــوع ۶۰ ه ــر از مجم ــزار و ۸3۲ نف ــان ۹ ه کرم
نفــر ثبــت نامــی، واجــد شــرایط نهایــی بــوده انــد کــه از 
ایــن میــزان هفــت هــزار و ۲4۵ نفــر نســبت بــه تکمیل 
مــدارک در ســامانه اقــدام ملــی معرفــی بــه بانــک شــده 

انــد.
ــزار و ۶۹4  ــزان ۶ ه ــن می ــه داد: از ای ــی زاده ادام حاج
نفــر واریــز وجــه اولیــه کــرده کــه بــه غیــر از متقاضیــان 
ــر  ــزار و ۹۷۰ نف ــج ه ــزی پن ــرورش واری ــوزش و پ آم

بــاالی 4۰ میلیــون تومــان بــوده کــه بــه پــروژه 
تخصیــص داده شــدند کــه از این میــزان یکهزار 
و ۱۱۶ واحــد افتتــاح شــده و ۲4۸ واحــد آمــاده 

افتتــاح اســت.
وی ادامــه داد: باقی مانــده پــروژه هــای عمرانــی 
طــرح اقــدام ملی مســکن در اســتان کرمــان 44 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و هــم اکنون 

نیــز در حــال اجــرا اســت.
دبیــر شــورای مســکن اســتان کرمــان گفــت: 
ــداث ۱۵  ــرای اح ــن ب ــون زمی ــن تاکن همچنی
هــزار و ۵۸۱ واحــد مســکونی در اســتان کرمــان 

تامیــن شــده اســت.
وی اضافــه کــرد: تاکنون ۱۱ ســایت با مســاحت 
۱۸۹ هکتــار و اعتبــار ۱۵۰ میلیــارد ریــال بــرای 
آمــاده ســازی پــروژه هــای اقــدام ملی مســکن و 
پیشــرفت فیزیکــی بیــش از 4۰ درصــد در حال 

ــت اجرا اس
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ادامه از صفحه اول ...
وی بــا بیــان اینکــه بســیج به منافــع خود 
نــگاه نمی کنــد و بــه منافــع دیــن و مردم 
ــب  ــزود: بســیج فرصــت طل ــگاه دارد اف ن
ــردم را  ــب نیســت، نوکــری م و جــاه طل
ــرای  ــد و ب فلســفه وجــودی خــود می دان
خدمــت بــه دیــن و مــردم مــکان، زمــان و 

لبــاس نمی شناســد.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه بســیج در بحران هــا در 
کنــار مــردم اســت و در ســیل و زلزلــه و 
ــه  ــم کــه چگون ــه آن را دیدی ــا نمون کرون
ــد  ــتگیری کردن ــردم دس بســیجیان از م
گفــت: تفکــر بســیج ســاح دفاعــی مــا 
ــم  ــمنان قس ــده دش ــث ش ــت و باع اس
ــه خــاک مــا را  خــورده، جــرات تجــاوز ب

نداشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه درب بســیج بــر روی 
همــه عاشــقان انقــاب و عاشــقان ایــران 
ــه  ــه هم ــق ب ــوده و متعل ــاز ب اســامی ب
مــردم اســت ادامــه داد: ما خروجی بســیج 
را معــراج می دانیــم نــه ورودی آن را، زیــرا 
بســیج کارخانــه انسان ســازی اســت و هر 
کــه در آن ورود کنــد حججــی، جمالــی، 
ــود؛  ــم می ش ــاج قاس ــا، اهلل دادی و ح بادپ

ــود. ــهید می ش ش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــردار معروف س
اقداماتــی کــه در اســتان کرمــان توســط 
ــود  ــالت خ ــده را رس ــام ش ــیج انج بس
از  نمی توانیــم  کــه  چــرا  می بینیــم 
ــزود:  ــم اف ــردم بگذری ــار مشــکات م کن
ــه صراحــت می گوییــم هــر مســئول و  ب
فرمانــده ای کــه از کنــار مشــکات مــردم 
بــه ســادگی بگذرد انقابی نیســت، شــعار 

ندهیــد.
ــت اول بســیج  ــه اولوی ــان اینک ــا بی وی ب
ــانی شــرب و در  ــان آبرس ــتان کرم در اس

مرحلــه بعــد آب کشــاورزی بــه مناطقــی 
اســت که مشــکل دارنــد گفــت: خیرین و 
ســپاه پــای کار آمدنــد و تاکنون آبرســانی 
بــه حــدود 300 روســتا در برنامــه اســت 
که 36 روســتا در ســال گذشــته آبرســانی 
شــده اســت و در هفته بســیج امســال 63 
روســتا، در دومیــن ســالگرد شــهادت حاج 
قاســم 63 روســتا و در روز پاســدار نیــز 63 
روســتا بــه تعــداد ســال های عمــر بابرکت 
شــهید ســلیمانی آبرســانی خواهد شــد.

ــان  ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
بــا اشــاره بــه اینکــه آبرســانی بــه مــردم 
ایــن مناطــق بــا روحیــه جهــادی انجــام 
می شــود امــا بعضی هــا مشــکل آفرینــی 
می کننــد بیــان کــرد: بارهــا گفته ایــم بــه 
دنبــال جاه طلبــی و وکیــل شــدن مــردم 
ــردم را  ــه م ــت ب ــط خدم ــتیم و فق نیس

ــم. ــال می کنی دنب
ــا در  ــت دوم م ــه اولوی ــان اینک ــا بی وی ب
بســیج، مســائل بهداشتی اســت و اشتغال 
اولویــت ســوم مــا در بســیج اســت گفــت: 
اشــتغال خــرد و خانگــی را بــا جدیــت در 
ــاخت  ــم و س ــری می کنی ــتان پیگی اس
مســکن بــرای محرومــان اولویــت چهــارم 

بســیج در اســتان کرمــان اســت.
ســردار معروفــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه 
فرماندهــان اعام شــده نیازمندتریــن افراد 
را در دورتریــن نقــاط اســتان پیــدا کــرده و 
بــه او کمــک کنیــد عنــوان کــرد: خدمات 

اجتماعــی اولویــت پنجم بســیج اســت.
ــز  ــش از 90 مرک ــه بی ــان اینک ــا بی وی ب
ــا در ســطح اســتان  واکسیناســیون کرون
راه انــدازی شــده و 520 هــزار بســته 
کمــک مؤمنانــه و توزیع بســته معیشــتی 
ــت:  ــت گف ــده اس ــام ش ــتان انج در اس
آزادی زندانیــان، تــرک اعتیــاد معتــادان و 
ــی  ــات اجتماع ــا از خدم ــری آنه به کارگی

بســیج اســت.
فرمانــده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمان با اشــاره 
بــه اینکــه ترویــج گفتمــان انقاب اســامی 
و مکتــب شــهید ســلیمانی اولویــت بســیج 
در اســتان کرمــان اســت بیــان کــرد: مکتب 
حــاج قاســم انسان ســاز بــوده و ایــن مکتب 

ــت. مصونیت آور اس
وی بــا بیــان اینکــه ســه هــزار و 200 
گــروه جهــادی در ســامانه اطلــس جهــادی 
ــادی  ــروه جه ــزار گ ــده و ه ــاماندهی ش س
ــزود:  ــتند اف ــنامه هس ــت و دارای شناس ثب
ــی اشــتغالزا  در یکســال گذشــته 39 تعاون
در اســتان کرمــان توســط بســیج تاســیس 

ــد. ــارکت دارن ــردم مش ــده و م ش
ــه 520  ــوان اینک ــا عن ــی ب ــردار معروف س
هزار بســته معیشــتی بیــن آســیب دیدگان 
ــاب  ــع شــده و هــزار و 800 ب ــا توزی از کرون
واحد مســکونی ســاخت، تکمیل و بازسازی 
شــده اســت ادامــه داد: 197 روســتا تــا پایان 
ســالگرد حــاج قاســم آبرســانی شــده و 142 
مدرســه در اســتان احیــا و بازســازی شــده 

اســت.
وی بــه ســاخت 28 خانــه عالــم و 12 
ســوله ورزشــی در اســتان اشــاره کــرد 
ــی و  ــروژه عمران ــزار و 560 پ ــزود: 5 ه و اف
ــی در مجمــوع در یک ســال  محرومیت زدای
گذشــته ســاخته و مــورد بهره بــرداری قــرار 

ــه اســت. گرفت
ــا  ــان ب ــاراهلل اســتان کرم ــده ســپاه ث فرمان
بیــان اینکــه 2 هــزار و 800 ســری جهیزیه 
بــا مشــارکت کمیتــه امــداد بیــن زوج هــای 
جــوان نیازمنــد توزیــع شــده اســت گفــت: 
امســال حــدود ســه هــزار برنامــه بــه 
مناســبت هفتــه بســیج در ســطح اســتان 
ــن تعــداد  ــان اجــرا می شــود کــه از ای کرم

ــت. ــاخص اس ــوری و ش ــه مح 76 برنام
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 63 پــروژه آبرســانی 

ــه  ــه مرحل ــیر ب ــون بردس ــی کان ــروی مرب ــزه خس ــر فائ اث
ــی بخــش پادکســت بیست وســومین جشــنواره  ــه نهای  نیم
ــودکان و  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــی کان ــی قصه گوی بین الملل

ــید. ــان رس نوجوان
ــان،  ــتان کرم ــون اس ــی اداره کل کان ــزارش روابط عموم ــه گ ب
پادکســت قصه گویــی فائــزه خســروی مربــی مســئول 
فرهنگــی کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان شــماره 
یــک بردســیر بــا قصــه »مــرد جــوان و خیــاط حیله گــر« در 
بیست وســومین جشــنواره بین المللــی قصه گویــی بــه مرحله 

ــدا کــرد. ــی راه پی نیمه نهای
پادکســت مــرد جــوان و خیــاط حیله گــر در ارتبــاط بــا مــرد 
جوانی اســت کــه وارد شــهری می شــود و  ناخــودآگاه از حضــور 
ــم  ــردد. او تصمی ــهر  آگاه می گ ــری در آن ش ــاط حیله گ خی
می گیــرد تــا ایــن خیــاط  دزد را رســوا کنــد و... . کتــاب مــرد 
جــوان و خیــاط حیله گــر کــه از کتاب هــای موجــود در مراکــز 
کانــون پــرورش فکــر کــودکان و نوجوانان اســت؛ این داســتان 
کوتــاه را بــه زبــان نثــر از مثنــوی  مولــوی بازگویــی می کنــد.

هیــأت داوران ایــن بخــش شــامل محمدعلــی یزدان شــناس 
کارگــردان و تدوینگــر، هــادی ملکــی نویســنده، کارگــردان و 
گوینــده و معصومــه محمــدی گوینــده، مجــری و تهیه کننده 
رادیــو از بیــن 900 اثــر رســیده بــه دبیرخانــه 68 اثــر را بــرای 

حضــور در مرحلــه پایانــی ایــن جشــنواره معرفــی کردنــد.
ــه بخــش »پادکســت  ــر ب ــار بررســی شــده 47 اث ــن آث از بی
قصه گویــی« مرحلــه پایانــی بیست وســومین جشــنواره 
بین المللــی قصه گویــی راه یافــت کــه 10 اثــر آن بــه کــودکان 

ــان اختصــاص داشــت. و نوجوان
همچنیــن 21 اثر در بخش »پادکســت مســتند یا پژوهشــی« 
بــه مرحلــه پایانــی راه یافــت، در ایــن بخش به پادکســت هایی 
ــی  ــت های معرف ــی و پادکس ــی و محل ــای بوم ــا ویژگی ه ب
پیش کســوتان و مولفــان قصه گویــی توجــه ویژه شــده اســت.

هیــأت داوران مرحلــه پایانــی بخــش پادکســت قصه گویــی و 
پادکســت پژوهشــی بــه زودی ایــن آثــار را داوری و برگزیــدگان 
آن همزمــان بــا آییــن پایانی جشــنواره بین المللــی قصه گویی 
ــان در شــب یلــدا  ــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوان کان

ــی خواهد شــد. معرف

یک پادکست از کرمان به مرحله 
نهایی جشنواره بین المللی 

قصه گویی راه یافت

سردار دلها از منظر یکی از 
فرماندهان جنگ در سوریه؛

ــاح می شــود  ــه بســیج امســال افتت در هفت
افــزود: حــدود 70 نفر زندانــی جرایم غیرعمد 
ــد مطهــر  به مناســبت هفتــه بســیج از مرق
شــهید ســلیمانی آزاد شــده و در هفته بسیج 
میــز خدمــت در روســتاها و محــات شــهر 
برگــزار می شــود تــا مشــکات مــردم احصــا 

و پیگیــری شــود.
ســردار معروفــی بــا بیــان اینکــه طــرح هــر 
مســجد یــک مشــاوره در هفتــه بســیج در 
ــت:  ــود گف ــی می ش ــان اجرای ــتان کرم اس
مشــاوره ازدواج و زندگی زناشــویی و مشــاوره 
خانــواده در مســاجد باید بــه مردم داده شــود 
ــی  ــیب های اجتماع ــه آس ــاق ک ــا از ط ت

بزرگــی دارد، جلوگیــری کنیــم.
ــزار  ــدود 60 ه ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بســیجی جبهــه رفتــه داریــم کــه در هفتــه 
بســیج از تعــدادی از آنهــا سرکشــی خواهــد 
ــاز  ــه آغ ــن برنام شــد و از ســال گذشــته ای
شــده اســت افــزود: یــادواره شــهدای اســتان 
از جملــه یــادواره شــهدای تیــپ فاطمیــون 
در اقصــی نقــاط اســتان بــه مناســبت هفتــه 

ــود. ــزار می ش ــیج برگ بس
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ــک  ــا ی ــی ب ــه تنهای ــم ب ــاج قاس ح
ــزار  ــر 4ه ــوی مق ــه س ــور ب موت

ــت ــی رف داعش
یکــی از فرماندهــان در جنــگ علیــه داعــش در ســوریه 
مــی گویــد: جنــگ پیــش نمــی رفــت، تــا حــاج قاســم 
از ایــران نــزد مــا آمــد و بــا یــک موتــور بــه ســوی مقــر 

چهــار هــزار داعشــی رفــت.
خاطــره عملیــات آزادســازی شــهر »بوکمــال« و نقــش 

حــاج قاســم در ایــن تســخیر جالــب اســت، 
»بوکمــال« آخریــن پایــگاه داعش بــود، شــهر »بوکمال« 
آخریــن نقطــه در ســوریه و لــب مــرز بــا عــراق بــود، این 
ــه  طــرف و در ســوریه شــهر »بوکمــال« وســط رودخان
فــرات و در عــراق شــهر »القائــم« قــرار داشــت، در شــهر 
بوکمــال تقریبــاً چهــار هــزار داعشــی بــرای جنــگ بــا ما 

آمــاده شــده بــود.
حــاج قاســم چند وقت قبــل در مراســمی در ایــران اعام 
کــرده بــود، کــه کمتــر از ســه مــاه دیگــر بســاط داعــش 
برچیــده می شــود، داعشــی هــا نیــز تمــام تجهیــزات و 
نیروهــای انســانی و مهمــات و مــواد غذایی را برای شــش 
مــاه آمــاده کــرده بودنــد و بــرای عملیاتی طوالنــی و تمام 

عیــار آمــاده بودند.
جنــگ بســیار ســخت و ســنگینی بــود، در میــان ایــن 
جنــگ پــدر حــاج قاســم بــه رحمــت خــدا رفــت و حاج 
قاســم مجبــور شــد، ســه روز بــه ایــران بیایــد، در ایــن 
ســه روز داعشــی هــا فهمیــده بودنــد، کــه حــاج قاســم 
در صحنــه حضــور نــدارد و اوضــاع جنگ بســیار پیچیده 
شــده بــود و در برخــی از نقــاط مــا یا پیشــروی نداشــتیم 

و یــا جــو جنــگ بــه نفــع داعشــی هــا شــده بــود.
بعــد از چنــد روز کــه حــاج قاســم برگشــت بــه تنهایــی 
ســوار موتــور شــد و یــک تنــه داخــل شــهر بوکمالــی که 
ــود، رفــت و بعــد از یــک ســاعت  در تســخیر داعــش ب
الــی یــک ســاعت و نیــم کــه منطقــه را شناســایی کــرد، 
ــروی  ــا پیش ــتورات الزم را داد و بچه ه ــت و دس بازگش
کردنــد، جنــگ بســیار ســخت شــد و بــا د ســتور حــاج 
قاســم 50 الــی 60 نفــر از بچه هــای ایرانــی کــه بنــده و 

نیروهایــم نیــز در میــان ایــن افــراد بودیــم،.
گاهــی ایــن تصاویــر را در تلویزیــون نشــان می دهــد، که 
حــاج قاســم چفیــه انداختــه و در حــال صحبــت کــردن 
اســت، مــا تقریبــاً شــهر »بوکمــال« را دور زدیــم، وســط 
یــک بیابــان حــاج قاســم پیاده شــد، مــا نیز پیاده شــدیم 
و حــاج قاســم شــروع کــرد، صحبــت کــردن کــه »شــما 
یــاران ســیدعلی هســتید و امــروز تمــام جبهــه حــق در 
ــر باطــل صــف آرایــی کــرده اســت.« صحبت هــای  براب
زیــادی کــرد و در انتهــا شــروع بــه گریــه کــرد، بچه هــا 

نیــز همــراه حــاج قاســم گریــه می کردنــد.
ــتای  ــا وارد روس ــای م ــه بچه ه ــد، ک ــن ش ــر ای ــرار ب ق
»ســکریه« شــده و از پشــت بوکمال عملیات انجام داده و 
وارد شــهر بوکمــال شــوند، آن روز بــه خوبــی یادم اســت، 
زمانــی کــه بچه هــا دعــا می کردنــد، کــه شــهید شــوند، 
ــد، شــهید شــوید،  ــا نکنی حــاج قاســم می گفــت: »دع

شــما بایــد بــرای جنــگ بــا اســرائیل بمانیــد.«
خاصــه در آن عملیــات مــا راه را بــاز کردیــم، تــا ارتــش 
جیــش ســوریه وارد شــده و محاصــره بوکمــال شکســته 
شــود و همیــن طــور هم شــد، بعــد از چنــد روز محاصره 
شکســت و داعشــی هــا یــا به بیابــان گریختند و یا اســیر 

و کشــته شدند.
ایــن فرمانــده دوخاطــره دیگــر هــم از  شــهید ســلیمانی 
بیــان کــرد:  دو مــورد دیگــر را برایتــان تعریــف می کنــم، 
40 کیلومتــری شــهر »حلــب« روســتایی بــه نــام 
»خانــات« بــود، کــه داخــل آن ســاختمانی ســه طبقــه 
بــود، کــه حــاج قاســم هربــار کــه بــه حلــب می آمــد، در 
آن ســاختمان مســتقر می شــد و جلســات را در آن مکان 
بــا فرماندهــان می گذاشــت، حلــب و آن منطقــه معموالً 

بســیار شــیمیایی بود.
حــاج قاســم نیــز از قبــل و زمــان جنــگ ایــران و عــراق 
ــه  ــن منطق ــه ای ــت ب ــر وق ــود و ه ــده ب ــیمیایی ش ش
ــک کپســول  ــش ی ــد می شــد، برای ــش ب ــد، حال می آم
اکســیژن آمــاده کــرده بودنــد، کــه هر زمــان بــه آن مکان 
ــیژن  ــول اکس ــد، از کپس ــد می ش ــش ب ــد و حال می آم
اســتفاده می کــرد، حــاج قاســم خــود جانبــاز بــود، امــا 
ایــن بدحالــی هرگــز ســبب نشــد، تا بــه منطقــه نیاید و 

لحظــه ای در عملیــات خللــی ایجــاد شــود.
خاطــره دیگــر نیــز اینکــه رزمنــدگان قصــد محاصــره 
ــن  ــه م ــا ک ــدادی از بچه ه ــتند، تع ــتا را داش ــک روس ی
هــم جــزو آنها بــودم، حرکــت کردیــم و وارد ســاختمانی 
شــبیه بــه مرغــداری بــود شــدیم، داعشــی هــا متوجــه 
شــدند، کــه بچه هــا در ایــن مرغــداری مســتقر هســتند، 
تعــدادی از عوامــل انتحــاری خــود را بــا ماشــین های پر از 
مهمــات به ســوی مــا فرســتادند، کــه البتــه در راه داخل 
گودال هایــی افتادنــد و قبــل از رســیدن بــه مــا منفجــر 

شدند.
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سردار معروفی فرمانده سپاه استان کرمان گفت: 

حدود سه هزار برنامه به مناسبت هفته بسیج در استان کرمان اجرا می شود 

آگهی مزایده اموال منقول  »خودرو« )نوبت اول( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده اجرایــی کاســه 0000074  اجــرای احــکام  دادگســتری  بردســیر در نظــر 
دارد یــک دســتگاه خــودروی ســواری هــاچ پــک سیســتم :ســایپا تیــپ: تیبــا 2 مــدل 1397 رنــگ قرمز 
متالیــک و بــا شــماره انتظامــی 736 م 44 ایــران 65 بــا وضعیــت ظاهــری و فنــی خــودرو )در زمــان 
بازدیــد( طبــق نظــر کارشــناس در بدنــه آثار ضربــه و خســارت نــدارد، آثار رنگ آمیــزی ندارد، اســتهاک 
الســتیک هــا 40%، صندلــی هــا و دیگــر متعلقات داخــل اتاق نقصی در آنها مشــاهده نشــد، بــه دلیل در 
دســترس نبــودن ســویچ امــکان آزمایــش کارکــرد و موتــور و دیگر دســتگاه هــای حرکتی مقدور نشــد و 
طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 1/300/000/000  )یک میلیاردو ســیصد میلیون 
(ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت . از طریــق مزایــده در تاریــخ  1400/9/14  )یکشــنبه ( ســاعت 12 
ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی 
باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت ماحظــه خــودرو بــه پارکینــگ بهمن 
بردســیر مراجعــه نماینــد و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مورخه یــاد شــده قیمت پیشــنهادی خود 
را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایده 
بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط به نقــل و انتقــال  برعهــده برنده 
مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریز 
مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبــط خواهد شــد به درخواســت 

هــای کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
                                      مدیر احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر - بنی اسد/ 40 م الف

آگهی تشکیل مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی کارگری 
متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان بردسیر

ــور  ــه فعــاالن در صنــف مذک ــه اطــاع کلی بدینوســیله ب
ــن  ــین انجم ــی مؤسس ــع عموم ــه مجم ــاند جلس ــی رس م
صنفــی در تاریــخ 1400/9/25 راس ســاعت 9 صبــح در اداره 
ــه  ــردد از کلی ــزار مــی گ ــاه اجتماعــی برگ ــاون کار و رف تع
متخصصیــن و فعالیــن حــوزه ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای 
جهــت شــرکت در ایــن مجمــع دعــوت بــه عمــل مــی آید.

دستور کار جلسه
1- تصویب اساسنامه

2- انتخابات هیئت مدیره و بازرسان
3- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های انجمن

هیئت مؤسس انجمن متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای

از کتاب دایره المعارف دستبافته های عشایری و روستایی مناطق بردسیر و شهربابک رونمایی شد

ــای  ــتبافته ه ــارف دس ــره المع ــاب دای ــی از کت ــم رونمای مراس
عشــایری و روســتایی مناطــق بردســیر و شــهربابک و تجلیــل 
ازفعــاالن عرصــه کتــاب وکتابخوانــی  در روز چهارشــنبه 
مــورخ  1400/8/26باحضورنویســنده کتــاب آقــای دکترعقیــل 
سیســتانی وجمعــی از مســئوالن شهرســتان از جملــه مهنــدس 
ــه،و  ــام جمع ــور ام ــی پ ــا کرمان ــاج آق ــی فرماندار،ح میرصادق
ــتداران  ــدادی ازدوس ــی وتع ــگ عموم ــورای فرهن ــای ش اعض
برگــزار  فرمانــداری   اجتماعــات  ســالن  درمحــل  کتــاب 
ــد از کام  ــی چن ــاوت آیات ــد از ت ــم بع ــن مراس ــد،در ای گردی
اهلل مجیــد ابتــدا مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار ضمــن تبریــک 
ــه  ــاره و از هم ــه اش ــاب در جامع ــش کت ــه نق ــاب ب ــه کت هفت
ــگ  ــترش فرهن ــود در گس ــش خ ــتند نق ــا خواس ــتگاه ه دس
کتــاب و کتابخوانــی را در ســطح جامعــه ایفــا کننــد،در ادامــه 
حــاج آقــا کرمانــی امــام جمعــه بــه نقــش کتــاب در فرهنــگ 
ــبد  ــاب را در س ــتند کت ــئولین خواس ــاره و از مس ــامی اش اس
خریــد خانــوار قــرار دهند،ســپس آقــای دکتــر عقیل سیســتانی 

نویســنده کتــاب بــه معرفــی کتــاب خــود پرداخــت ، درپایــان از فعــاالن عرصــه کتــاب از 
جملــه کتابــداران و اعضــای گالــری کتــاب پــدر بــزرگ و موسســه عهــد یــار و همچنیــن 
کتابخوانــان برتــر کتابخانــه شــهید صــدر تجلیــل شــد،و بــا رونمایــی از کتــاب و اهــدای 

ــان رســید. ــه پای ــه مســئولین مراســم ب ــا امضــای نویســنده ب بازداشت یک مدیر شرکت خودروسازی کتــاب ب
در استان کرمان/ 4۲ هزار میلیارد ریال 

به بیت المال بازگشت

دادســتان مرکــز اســتان کرمــان از بازداشــت یــک مدیــر شــرکت 
خودروســازی در اســتان کرمــان و اعــاده ۴۲ هــزار میلیــارد ریــال بــه 

ــر داد. ــال خب بیت الم
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان ، دادخدا ســاالری در جمع 
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه بازداشــت مدیر یک شــرکت خودروســازی 
در اســتان کرمــان اظهــار داشــت: بازداشــت این مدیر براســاس رصد 
اطالعاتی و مســتندات جمع آوری شــده توســط ســربازان گمنام امام 
زمــان )عــج( مبنــی بــر تخلفــات شــرکت های خودروســاز در زمینــه 

عــدم پرداخــت حقــوق بیت المــال انجام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه جزئیــات بیشــتر ایــن پرونــده بیــان کــرد: پــس از 
ارجــاع موضــوع بــه بازپرس ویــژه و براســاس کارشناســی های انجام 
شــده، تحقیقــات بازپــرس و احراز تخلفــات ایــن واحد خودروســازی 
دربــاره عــدم پرداخــت حقــوق و عــوارض گمرکــی، پرونــده مربوطه 

مــورد رســیدگی قضایــی قــرار گرفته اســت.
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
دســتورات ویــژه قضایــی بــرای جلوگیــری از ادامــه تخلفــات ایــن 
شــرکت خودروســاز، در جهــت اســتیفای حقــوق بیــت المــال صادر 
شــده اســت، افــزود: رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده بــه نحــوی 
اســت کــه ضمــن رعایــت مصالــح عمومــی و اجتماعــی، بــه رونــد 
تولیــد ایــن کارخانــه خللــی وارد نشــده و کارگران ایــن مجموعه نیز 

بــا مشــکل مواجه نشــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه دســتگاه قضایی اســتان کرمــان در راســتای 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده براســاس منافــع عمومــی اقــدام کــرده 
ــا  ــده و ب ــن پرون ــه ای ــیدگی ب ــتای رس ــرد: در راس ــان ک ــت بی اس
دســتورات قاطــع قضایــی و پیگیری هــای اداره کل اطالعات اســتان 
کرمــان، ۴۲ هــزار میلیــارد ریــال بــه بیــت المــال اعاده شــده اســت. 
ســاالری بــا بیــان اینکــه در ایــن پرونــده بــرای مدیــر متخلــف قرار 
متناســب قانونــی صــادر شــده افــزود: تاکیــد اصلی دســتگاه قضایی 
بــر ایــن اســت کــه ضمــن حمایــت از تولیــد و توســعه اقتصــادی 
کشــور، اجــازه ندهــد کــه حقــوق عمومــی مــردم و بیــت المــال 

ــود. پایمال ش
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کارشــناس بــازار ســرمایه بــا اشــاره به 
اهــداف »نقشــه راه رشــد غیرتورمــی« 
گفــت: بــا فعــال کــردن بــازار ســرمایه 
ــای پروژه محــور  و تشــکیل صندوق ه
ــتری در  ــع بیش ــذب مناب ــاهد ج ش
ــن  ــه در ای ــود ک ــم ب ــا خواهی پروژه ه
ــول  ــازار پ ــی از ب ــار مال ــورت فش ص
)نظــام بانکــی( برداشــته شــده و منابع 
ــازار  ــه ســمت ب ســرگردان موجــود ب

ــد خواهــد رفــت. مول
ــا  ــو ب ــرزاده در گفت وگ ــلمان نصی س
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا به بخشــی از 
نقشــه راه رونــق تولیــد وزارت اقتصــاد 
ــق  ــی از طری در خصــوص تامیــن مال
انتشــار ســهام یــا اوراق بــرای صنــدوق 
ــروژه   ــر پ ــای اب ــا شــرکت ه ــروژه ی پ
تولیــد پیشــران اشــاره کــرد و افــزود: 
محدودیــت موجــود در منابــع کشــور 
بــه دلیــل وجــود برخــی از مشــکالت 
در ســاختارهای اقتصــادی بــه عنــوان 
ــا  ــود ت ــی ش ــوب م ــی محس محرک
ســرمایه گــذاران بــرای اجــرای پــروژه 
هــا به ســمت منابــع مختلــف حرکت 

. کنند
ــیر  ــن مس ــت: در ای ــار داش وی اظه
بایــد بــازار ســرمایه و بــازار اولیــه فعال 
تــری وجود داشــته باشــد و بــازار اولیه 
تقویــت شــود تــا بتوانیــم منابــع مالی 
ــرای  ــر را ب ــه ای کمت ــا هزین ــر ب بهت
ــروژه هــای ناتمــام جــذب  تکمیــل پ

. کنیم
بــه گفتــه نصیــرزاده، در وضعیــت 
فعلــی یکــی از ویژگــی هــای اصلــی 
تامیــن مالــی در اقتصــاد ایــران، بحث 
بانــک محــور بودن نظــام تامیــن مالی 

و نقــش پررنگــی اســت که بــازار پــول در 
ایــن فرآینــد ایفــا مــی کنــد.

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا اعــالم 
اینکــه طبــق آمــار بــه دســت آمــده بالــغ 
بــر ٧٠ درصــد تامیــن مالــی بنــگاه هــای 
ــول  ــازار پ ــک و ب ــق بان اقتصــادی از طری
صــورت مــی گیــرد، افــزود: این اتفــاق در 
شــرایطی رخ داده اســت که بازار ســرمایه 
مــی توانــد بــا هزینــه کمتــری اقــدام بــه 

تامیــن مالــی پــروژه هــا کنــد.
ــه  ــرمایه ب ــازار س ــر ب ــه داد: اگ وی ادام
روشــی درســت و بهتــر مــورد مدیریــت 
ــی  ــم کانال ــور حت ــه ط ــرد ب ــرار گی ق
مناســب بــرای اقتصــاد کشــور و ســرمایه 
گــذاران در راســتای تامیــن منابــع مالــی 
محســوب مــی شــود کــه قطعــا بــا آثــار 
تورمــی کمتــری هم همــراه خواهد شــد.

نصیــرزاده اظهــار داشــت: تا زمــان تامین 
ــه  ــول ب ــازار پ ــق ب ــی از طری ــع مال مناب
دلیــل وجــود پشــتوانه محــدود شــاهد 
تاثیرگــذاری آن بــر روی پایــه پولــی 
کشــور خواهیــم بــود و ایــن اتفــاق منجر 
بــه ضعــف در عملکرد بــازار ســرمایه می 

شــود.
ــه  ــرمایه ادام ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
داد: بزرگتریــن عامــل برتــری بــازار پــول 
نســبت بــه بــازار ســرمایه را مــی تــوان به 
دو عامــل ربــط داد کــه رفــع آنهــا کمــک 
کننــده و زمینــه ســاز پویاتر شــدن بــازار 

ســرمایه خواهنــد بــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن دو عامــل مربوط 
بــه بــی ثباتــی اقتصــاد کشــور و مســاله 
ــن دو  ــت: ای ــار داش ــت، اظه ــورم اس ت
عامل باعــث ایجــاد جذابیــت در بازارهای 
ســرمایه گــذاری می شــوند و ســرمایه ها 

بیشــتر بــا هــدف انتفــاع کوتــاه مدت 
و مســایل مربــوط بــه ســوداگری بــه 
ســمت بــازار ارز، طــال و مســکن پیش 
خواهنــد رفــت کــه ایــن امــر باعــث 
ــاهد ورود  ــر ش ــا کمت ــود ت ــی ش م
ــرای  ــد ب ــازار مول ــه ب ــول ب ــان پ جری

تکمیــل پــروژه هــا باشــیم.
ــر اینکــه ایــن  ــا تاکیــد ب نصیــرزاده ب
عامــل ســبب فاصلــه بــازار ســرمایه از 
ــا  ــت: قطع ــی شــود، گف ــدی م کارآم
بــا رفــع بــی ثباتــی، بــازار ســرمایه بــه 
ســمت کارآمدتر شــدن پیــش خواهد 
رفــت، تشــکیل صنــدوق هــای تامین 
مالــی کــه بخشــی از صنــدوق هــای 
ــذاری مشــترک هســتند  ــرمایه گ س
قطعــا مــی تواننــد کمــک کننــده بــه 

فرآینــد تامیــن مالــی باشــند.
ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
خاطرنشــان کــرد: صنــدوق هــای 
تامیــن مالــی یــا صنــدوق های پــروژه 
ــا  ــف ی ــروژه هــای مختل محــور  در پ
ــا  ــد هســتند ب پــروژه هایــی کــه مول
ســودآوری همــراه خواهنــد بــود و 
ضمــن جــذب نقدینگــی بــه ســمت 
ــک  ــش ریس ــه کاه ــر ب ــود، منج خ

ــوند. ــی ش ــذاری م ــرمایه گ س
را  مشــارکت  اوراق  داد:  ادامــه  وی 
دســتگاه هــای اجرایــی و دولتــی بــه 
ــی  ــر م ــا را منتش ــام آنه ــورت ع ص
کردنــد و نحوه تخصیص آن مشــخص 
نبــود کــه بــه چــه پــروژه هایــی تعلق 
مــی گیــرد، امــا بــا ورود بــه صنــدوق 
هــای پــروژه محــور، تامیــن مالی فقط 
بــرای پــروژه خــاص صورت مــی گیرد 
و ســود متناســب بــا ســرمایه گــذاری 

هدایت سرمایه های سرگردان به سوی تولید با »نقشه راه رشد غیرتورمی«

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان تاکید کــرد: روند 
رســیدگی بــه برخــی پرونــده هــای مربــوط بــه مفاســد 
اقتصــادی در اســتان کرمــان بایــد ســرعت یابــد و تعیین 

تکلیــف قضایــی ایــن پرونــده هــا انجــام شــود.
یــداهلل موحــد در نشســت بــا جمعــی از قضات دادســرای 
عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان کرمــان اظهــار کــرد: 
ــه  ــوط ب ــده هــای مرب ــه برخــی پرون ــد رســیدگی ب رون
مفاســد اقتصــادی در اســتان کرمــان بایــد ســرعت یابــد 
و تعییــن تکلیــف قضایــی ایــن پرونــده هــا انجــام شــود.
وی بــا تاکیــد بــر لزوم همــت جمعــی در مبارزه با فســاد، 
گفــت: در برخــورد بــا فســاد بایــد بــه نحــوی اقدام شــود 
کــه از ایجــاد اختــالل در رونــد توســعه کشــور و توســعه 

اقتصــادی جلوگیــری بــه عمــل آید.
موحــد حمایــت از تحقــق اقتصــاد مقاومتــی را از اولویت 
ــات  ــه داد: اقدام ــی برشــمرد و ادام هــای دســتگاه قضای
دســتگاه قضایــی در مبــارزه بــا فســاد بــه نحــوی دنبــال 
مــی شــود کــه خدشــه ای در رونــد تولیــد ایــن واحدهــا 
ایجــاد نشــود و نمونــه ایــن اقــدام در برخــورد انجام شــده 
ــه  ــا یکــی از شــرکت هــای خودروســازی در اســتان ب ب

خوبــی قابــل مشــاهده اســت.
ــرد:  ــان ک ــخنانش بی ــری از س ــش دیگ ــد در بخ موح
پیگیــری درخواســت هــای کارکنــان اداری و قضایــی در 
راســتای ارتقــاء وضعیــت معیشــتی آنهــا را وظیفــه خود 
دانســته و در حــد تــوان در ایــن زمینــه اقــدام خواهیــم 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــان بای ــن می ــه در ای ــرد البت ک
وضعیــت اقتصادی و معیشــتی موجود جامعــه بر تمامی 
اقشــار اجتماعــی تاثیــر داشــته و الزم اســت کــه بــا درک 
صحیــح شــرایط موجود زمینــه ای را بــرای بــرون رفت از 

وضعیــت کنونــی فراهــم شــود.
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان دربــاره موضــوع 
ــز گفــت: دســتگاه  ــی نی ــه هــای قضای ــر روی نظــارت ب
نظارتــی قــوه قضاییه بایــد متمرکز شــود و در ایــن رابطه 
توجــه بــه شــیوه کارآمــد نظــارت و ارزشــیابی در کشــور 

ضــروری اســت.
وی در پاســخ بــه درخواســت برخــی از قضــات دادســرای 
ــی  ــای حقوق ــت ه ــعه حمای ــر توس ــی ب ــان مبن کرم
ــور  ــا حض ــتادی ب ــرد: س ــان ک ــی بی ــان قضای از کارکن
نمایندگان نهادهــای نظارتی قوه قضاییه در مرکز اســتان 
بــه منظــور حمایــت قانونــی از همکاران قضایی تشــکیل 
شــده امــا ایــن رونــد در صــورت ایجــاد معاونــت حقوقــی 
در دادگســتری اســتان هــا رونــد بهتــر و مطلوب تــری به 

خــود مــی گیــرد.
موحــد نظــارت را عامــل تقویــت کار و بهبــود خدمــات 
قضایــی در کشــور دانســت و اظهــار کــرد: اعتبار دســتگاه 
قضایــی بایــد توســط نیروهــای اداری و قضایــی حفــظ 
ــن و  ــوه در قوانی ــن ق ــرای ای ــأنیت الزم ب ــرا ش ــود زی ش
مقــررات کشــور مــد نظر قــرار گرفتــه و این شــأنیت باید 
حفــظ شــود.وی توســعه تعامــالت دســتگاه قضایــی بــا 
رســانه هــا را ظرفیتــی در راســتای ارتقاء اعتمــاد عمومی 
بــه قــوه قضاییــه دانســت و تصریح کــرد: فضــای عمومی 
جامعــه بــه نحــوی اســت کــه نمــی تــوان موضوعــی را از 
مــردم پنهــان کــرد و امــروز هــر فرد بــا در اختیار داشــتن 
یــک گوشــی هوشــمند، یــک رســانه به شــمار مــی رود.

لزوم تسریع در رسیدگی به 
پرونده های مفاسد اقتصادی 

در استان کرمان

دکتــر مســعود یونســیان  دبیــر کمیتــه اپیدمیولــوژی و 
پژوهــش کمیتــه علمــی کشــوری مقابلــه بــا کووید۱۹ 
در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه  واکسن هراســی 
در کشــورهای غربــی بیشــتر از ایــران اســت، گفــت: در 
ایــران حــدود ۸۲ درصــد افــرادی کــه تزریــق واکســن 
بــه آنهــا پیشــنهاد شــده، پذیرفتنــد کــه دز اول را تزریق 
کننــد. البتــه زیــر ۱۲ ســال را در آمــار نمــی آورم؛ چراکه 
ــوده اســت. از  ــال ب ــاالی ۱۲ س ــا ب ــدف م ــت ه جمعی
جمعیــِت بیــش از ۶٧ میلیــون نفر افــراد باالی ۱۲ ســال 
در کشــور، بیــش از ۵۵ میلیون نفــر )۸۲ درصــد(، دز اول 
را تزریــق کرده انــد. کســی کــه متقاعــد شــده دز اول را 
تزریــق کنــد، دز دوم را هــم در زمانــی کــه نوبتش شــود، 

ــد. ــق می کن تزری
یونســیان افــزود: در حــال حاضــر حــدود ۶۵ درصــد کل 
جمعیــت کشــور مــا  یــک دز واکســن کرونــا را تزریــق 
کرده انــد و حــدود ۸۲ درصــد جمعیــت بــاالی ۱۲ 
ــد. در  ســال مان هــم یــک دز واکســن را تزریــق کرده ان
عیــن حــال ۵٠ درصد کل جمعیــت کشــور و ۶۳ درصد 
جمعیــت بــاالی ۱۲ ســال کشــور دو دز واکسن شــان را 

ــد. ــت کرده ان دریاف
وی ادامــه داد: اگــر واکســن مناســب برای ســنین زیر ۱۲ 
ســال هــم باشــد، انتظار همین میــزان واکسیناســیون را 
در افــراد زیــر ۱۲ ســال هــم می توانیــم داشــته باشــیم. 
کســی کــه متقاعــد شــده خــودش واکســن را تزریــق 
کنــد و بــه بی خطــری آن اعتمــاد کنــد، بــرای فرزندش 
هــم همیــن اعتمــاد را خواهــد داشــت. بــر ایــن اســاس 
انتظــار داریم به پوششــی باالی پوشــش واکسیناســیون 

کشــورهای اروپایــی و حتــی آمریکا برســیم.
یونســیان افــزود: بر همین اســاس مجری طــرح مراقبت 
فعــال عــوارض واکســن هــم از همین پروتکل سیســتم 
نظــارت فعال در هفت دانشــگاه علوم پزشــکی شــاهرود، 
مشــهد، گیالن، ســنندج، بیرجنــد، کرمان و سیســتان و 
بلوچســتان اســتفاده کــرده و ۴ واکســن تزریق شــده در 
ایران شــامل اســپوتنیک، آســترازنکا، ســینوفارم و برکت 
بحــث عــوارض واکســن را مــورد بررســی قــرار داده انــد. 
کارشناســان دانشــگاه ها طــی هفتــه اول بعــد از تزریــق 
ــد و  ــراد تمــاس می گیرن ــا اف ــر روز ب ــا ه واکســن کرون
بعــد از هفــت روز اول، بــه صــورت هفتگــی بــه مــدت 
۱٧ هفتــه بــا افراد تمــاس تلفنی برقــرار کــرده و عوارض 
را ثبــت می کننــد. البتــه نمونه گیــری مــا هنــوز کامــل 
نشــده اســت. زیــرا در برهــه ای بــه واکســن اســپوتنیک 
و آســترازنکا دسترســی نداشــتیم کــه نمونــه حــدود ۲٠ 
هــزار نفــر مانــد. واکســن برکــت هــم تــازه شــروع شــده 
و در مجمــوع تاکنــون ۹۳ هــزار نفــر را بــه عنــوان نمونه 
بررســی می کنیم.هیــچ مــرگ منتســب به واکســنی در 

مطالعــه عــوارض واکســن کرونــا دیده نشــد
ثبت ۲ عارضه جدی در این مطالعه

وی ادامــه داد: البتــه گــزارش نهایــی ایــن مطالعــه بعــد 
ــا تمــام  ــه صــورت مــدون و مکتــوب ب از تکمیــل آن ب
جزئیــات ارائــه می شــود، امــا از آنجایــی کــه کشــور بــه 
ایــن اطالعــات نیاز دارد، گزارشــات میانی از آن اســتخراج 
شــد. هــر مــورد عارضه جدی که شــامل تشــنج، شــوک 
آنافیالکســی، لختــه خــون و... اســت، تیمی متشــکل از 
ــب  ــام جوان ــف، تم ــج متخصــص رشــته های مختل پن
ــد  ــه می توان ــن عارض ــا ای ــه آی ــد ک ــی می کنن را بررس
منتســب بــه واکســن باشــد یــا خیــر. زیــرا این عــوارض 
ــده در  ــورت پراکن ــه ص ــم ب ــیون ه ــل از واکسیناس قب
جامعــه رخ مــی داد. بنابرایــن دشــوار اســت کــه تصمیم 
بگیریــم کــه کســی کــه واکســن کرونــا تزریــق کــرده 
و دچــار ایــن عــوارض شــده، آیــا اگــر واکســن تزریــق 
نمی کــرد هــم دچــار ایــن عارضــه می شــد یــا خیــر؟. 
همیــن موضــوع دربــاره مــرگ هــم وجــود دارد. روزانــه 
۱۱٠٠ تــا ۱۲٠٠ نفــر در کشــور فــوت می کننــد، حــال 
بعــد از واکسیناســیون اگــر میــزان مــرگ همــان ۱۱٠٠ 
ــه واکســن نداشــتند،  نفــر باشــد، می گوییــم ربطــی ب
بلکــه زمانیکــه میــزان مــرگ مثــال ۱۱۱٠ نفــر شــود، 
می گوییــم از نظــر آمــاری مــرگ ایــن ۱٠ نفــر منتســب 

بــه واکســن اســت.
ــن  ــی را در ای ــچ مرگ ــه هی ــان اینک ــا بی ــیان ب یونس
۹۳ هــزار نفــر نتوانســتیم بــه واکســن منتســب کنیــم، 
گفــت: دو مــورد عارضــه جــدی مشــاهده شــد کــه بــه 
واکســن منتســبش می کردنــد کــه یــک تشــنج و یــک 
لختــه خونــی بــوده کــه هــر دو بهبــود یافتنــد و عارضه 

کشــنده ای نبــوده اســت.
وی افــزود: البتــه بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه وقتــی 
می گوییــم واکســن ها عارضــه جــدی ندارنــد، بــه ایــن 
معنــا نیســت کــه هــر کســی واکســن زد، ســرش هــم 
درد نمی گیــرد، بلکــه بــه ایــن معناســت کــه در تعــادل 
و تــرازوی بیــن منفعــت و عارضــه، کفــه منفعــت آنقدر 
غلبــه می کنــد کــه کفــه عــوارض بــه چشــم نمی آیــد.

مطالعه عوارض ۴ واکسن 
تزریق شده در ایران در ۷ 

دانشگاه علوم پزشکی 

در اختیــار ســرمایه گــذار قرار مــی گیرد.
ــوع  ــه در مجم ــان اینک ــا بی ــرزاده ب نصی
بایــد علــت و معلــول بــه صورت درســت 
مشــخص شــوند و در قــدم نخســت 
زمینــه ایجــاد ثبــات اقتصــادی و کنترل 
تــورم فراهــم شــود، گفــت: مســیری کــه 
وزیــر اقتصــاد بــه عنــوان نقشــه تورمــی 
بــرای کنتــرل تــورم، تامیــن مالی پــروژه 
هــا و فعــال کــردن صنــدوق هــای پــروژه 
ــات  ــد ثب ــت، نیازمن ــرده اس ــن ک تعیی

اقتصــادی و کنتــرل تــورم اســت.
ــد  ــرمایه تاکی ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
کــرد: اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد بــا فعــال 
کــردن بــازار ســرمایه و تشــکیل صندوق 
ــدی  ــاهد کارآم ــور ش ــروژه مح ــای پ ه
و جــذب منابــع بیشــتری در پــروژه هــا 
ــار  ــود کــه در ایــن صــورت ب خواهیــم ب
مالــی از بــازار پــول برداشــته مــی شــود 
و منابــع ســرگردانی موجــود در جامعــه 
بــه ســمت بــازار مولــد خواهــد رفــت امــا 
الزمــه ایــن اتفــاق، اقتصــاد باثبــات تــر و 

ــورم کنتــرل شــده اســت. ت
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محکومیت معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان به ۷۴ سال حبس
از  قضاییــه  قــوه  ســخنگوی 
محکومیــت معــاون اجرایــی وقــت 
ــارت  ــک تج ــعب بان ــت ش مدیری
کرمــان بــه ٧۴ ســال حبــس خبــر 
داد و گفــت: در پرونــده ای کــه اخیرا 
ــده،  ــم ش ــدور حک ــه ص ــی ب منته
متهــم بــه حــدود ٧۴ ســال حبــس 
محکــوم شــده کــه مجــازات اشــد 
۲٠ ســال حبــس اســت و بر اســاس 
قانــون ایــن مجــازات اجــرا خواهــد 

شــد.
بــه گــزارش ایســنا،  ذبیــح اهلل 
خدائیــان ســخنگوی قــوه قضاییــه 
ــوص  ــری  در خص ــت خب در نشس
آخریــن احــکام صــادره از دادگاه های 
مفاســد اقتصــادی اظهار کــرد: مرتبا 
در دادگاه هــای ویــژه رســیدگی بــه 
پرونده هــای اقتصــادی پرونده هــای 
گوناگونــی را داریــم و همچنیــن در 
اســتان ها نیــز چنیــن پرونده هایــی 

مطــرح رســیدگی اســت.
ســخنگوی قوه قضاییه خاطرنشــان 
کــرد: آخریــن پرونــده ای که منتهی 
ــده  ــد، پرون ــم ش ــدور حک ــه ص ب
مربــوط بــه مجرمــان بانــک تجارت 

ــده  ــن پرون ــت. در ای ــان اس ــتان کرم اس
شــخصی بــه نــام علی اکبــر عمارت ســاز 
فرزنــد محمــد کــه معــاون اجرایــی وقت 
مدیریــت شــعب بانــک تجــارت کرمــان 
بــوده همــراه ۲۲ نفــر دیگــر از کارکنــان 
و کســانی کــه مرتبــط بــا آن هــا بودنــد 
تخلفاتــی مرتکب شــدند کــه پرونــده در 
خصــوص آن هــا منجــر بــه صــدور حکم 

شــده اســت.
وی اظهــار کــرد: اتهاماتــی کــه متوجــه 
ایــن افــراد بــوده عبارتســت از مشــارکت 
و معاونــت در اختــالس، کالهبــرداری 
شــبکه ای، پولشــویی، جعل و اســتفاده از 
ســند مجعول و همچنیــن تحصیل وجه 

از راه نامشــروع.
خدائیــان تصریــح کــرد: در مــورد متهــم 
اصلــی، یعنــی علــی اکبــر عمــارت ســاز 
بخشــی از پرونــده قبــال منجــر بــه صدور 
حکــم شــده بــود کــه در آن پرونــده ایــن 
فــرد مجموعــا بــه لحــاظ ارتــکاب جرایم 
ــس  ــال حب ــه حــدود ۱۱۱ س ــدد ب متع
ــود کــه مجــازات اشــد  محکــوم شــده ب
کــه ۲۵ ســال حبس اســت، اجــرا خواهد 

شــد.
ســخنگوی دســتگاه قضــا عنــوان کــرد: 

ــه  ــی ب ــرا منته ــه اخی ــده ای ک در پرون
صــدور حکــم شــده، متهــم بــه حــدود 
ــه  ٧۴ ســال حبــس محکــوم شــده ک
مجــازات اشــد ۲٠ ســال حبــس اســت 
و بــر اســاس قانــون ایــن مجــازات اجــرا 

خواهــد شــد.
ــرادی دیگــری نیــز در  وی ادامــه داد: اف
ایــن پرونــده محکومیــت پیــدا کردنــد 
کــه از جملــه شمســی تقــی پــور فرزند 
ابراهیــم اســت کــه بــه جهــت اتهامــات 
متعــدد بــه ٧۴ ســال حبــس محکــوم 
ــد آن  ــازات اش ــه مج ــت ک ــده اس ش

حــدود ۲٠ ســال حبــس اســت.
ــدی  ــد زن ــرد: مجی ــان ک ــان بی خدائی
ــال و  ــا ۳۴ س ــن مجموع ــد حس فرزن
شــش مــاه محرومیــت پیــدا کــرده کــه 
مجــازات اشــد آن نیــز ۲٠ ســال حبس 

اســت.
ســخنگوی قــوه قضاییــه ادامــه داد: 
محمــود تیــغ داری نــژاد فرزند حســین 
مجموعــا بــه ٧۴ ســال حبــس محکــوم 
ــی ۲٠  ــد یعن ــازات اش ــه مج ــده ک ش

ســال اجــرا خواهــد شــد.
خدائیــان تصریــح کــرد: عــزت اهلل 
ــال  ــه ۲۲ س ــد ب ــد احم ــری فرزن وزی

حبــس محکــوم شــده کــه در خصوص 
ــد  ــی خواه ــال اجرای ــرد ۱۵ س ــن ف ای
شــدو محمدحسین حســین زاده فرزند 
محمــود بــه حــدود ۳۲ ســال حبــس 
محکــوم شــده کــه مجــازات اشــد آن 

ــس اســت. ــال حب ۱۵ س
ســخنگوی قــوه قضاییــه با بیــان اینکه 
هــر یــک از ایــن ۲۳ نفر از پنج ســال به 
بــاال بــه حبــس محکــوم شــدند، گفت: 
بــه محــض ارســال پرونــده بــه اجــرای 
احــکام، حکــم در مــورد ایــن افــراد اجرا 
خواهــد شــد کــه مشــروح آن از طریــق 
انتشــار حکــم صــادره بــه اطــالع مردم 

ــید. خواهد رس

زمین های ملی سیرجان به ارزش 
۲۴۰ میلیارد ریال رفع تصرف شد

بــه گــزارش ایرنا رئیــس اداره راه و شهرســازی ســیرجان 
ــن  ــی ای ــع از زمیــن هــای مل گفــت: ۲۴ هــزار مترمرب
ــگ  ــال از چن ــارد ری ــه ارزش ۲۴٠ میلی ــتان ب شهرس
ســودجویان زمیــن خــوار خــارج و رفــع تصــرف شــد.
محمــد جــواد زینلــی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
افــزود: رفــع تصــرف ایــن زمیــن هــا بــا حکــم قضایــی 

انجــام و بــه منابــع ملــی برگشــت داده شــد.
ــی  ــه اهمیــت حفــظ زمیــن هــای مل ــا اشــاره ب وی ب
عنــوان کــرد: با همــکاری قوه قضائیــه و دیگــر نهادهای 
مرتبــط بیــش از پیــش گشــت و نظــارت هــا را افزایــش 

داده ایــم و بــا متخلفــان برخــورد مــی شــود
بیــش از  ۱٠۳ میلیــارد ریــال بــرآورد شــد، کشــف و در 

ایــن رابطــه ۱۲۵ متهم دســتگیر شــدند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه توقیــف 
۶٧ دســتگاه انــواع خــودروی ســبک و ســنگین و 
تشــکیل ۱٠۳ 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.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهداف »نقشه راه رشد غیرتورمی« گفت: 

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:

رئیس سازمان مدیریت استان اعالم کرد:

انتقاد از عملکرد غیرشفاف بانک های خصوصی کرمان
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
ــار  ــه آم ــان اینک ــا بی ــان ب اســتان کرم
عملکــرد بانــک هــای خصوصی اســتان 
شــفاف نیســت گفــت: ایــن بانــک هــا 
ــه  ــع را ب ــد از مناب ــت درص ــا هش تنه
عنــوان تســهیالت در اســتان پرداخــت 

کرده انــد.
ــر رودری در  ــا، جعف ــزارش ایرن ــه گ ب
ــک هــای اســتان  نشســت شــورای بان
ــه  ــارف ب ــبت مص ــزود: نس ــان اف کرم
منابــع در بانک هــای دولتــی ٧۲ درصد 
و ایــن نســبت در بانک هــای خصوصی 
اســتان هشــت درصد و میانگیــن بانک 

هــای اســتان ۵۸ درصــد اســت.
وی تاکیــد کــرد: از ســال گذشــته بیش 
از ۲۲ هــزار میلیــارد تومان فرار ســرمایه 
و عــدم جذب منابع در اســتان داشــتیم.

ــرد  ــه عملک ــاد از اینک ــا انتق رودری ب
بانــک هــای خصوصــی اســتان شــفاف 
نیســت اظهارداشــت: برخــی بانــک 
هــای خصوصــی بــه شــکل منطقــه ای 
اداره مــی شــوند و محــل اســتقرار آنهــا 
ــا  ــتان ه ــر اس ــت در دیگ ــن اس ممک
باشــد لــذا منابــع اســتانی جمــع آوری 
و بــه صــورت شــناور توزیــع مــی شــود.

ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی

ریــزی اســتان کرمــان گفت: پیشــنهاد دادیم 
در ســفر ریاســت جمهــوری مصــوب شــود 
ــان از  ــا سهمش ــب ب ــا متناس ــک ه ــه بان ک
ســپرده، اعطــای تســهیالت را رعایــت کننــد 
و انتقــال منابــع را به دیگر اســتان ها نداشــته 

باشیم.
ــا  ــری از ســخنانش ب رودری در بخــش دیگ
ــه اطالعــات بانــک مرکــزی اضافــه  اشــاره ب
ــدون  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــرد: ۹۵.۱ ه ک
ــتان در  ــپرده اس ــی س ــپرده قانون ــر س کس
بانک هاســت کــه ۸۳.۴ هــزار میلیــارد تومان 
ــا  ــر اســت امــا ب ــع پــس از کســر ذخای مناب
ــت فقــط ۴۹  ــن ظرفی ــه ســقف ای توجــه ب
هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت 
شــده اســت و ســوال اینجاســت کــه مابقــی 
ایــن تســهیالت باتوجــه به محدودیــت منابع 

اســتان چــه مــی شــود؟
وی افــزود: تقریبــا تهــران ۶٠ درصــد ســپرده 
هــای بانکــی کشــور را بــه خــود اختصــاص 
در  را  تســهیالت  توزیــع  تمرکــز  و  داده 
ــدود  ــزو مع ــران ج ــم؛ ته ــتان داری ــن اس ای
اســتان هایی اســت کــه نســبت مصــارف از 

ــع آن بیشــتر اســت. مناب
رودری بــا بیــان اینکــه تمرکــز اعطــای 
تســهیالت  را در تهــران داریــم یــادآور شــد: 
ــان در  ــه کرم ــا از جمل ــتان ه ــتر اس بیش

ســپرده هــا ۲.۱ درصــد امــا  در تســهیالت 
۱.۵ درصــد از منابــع بانکــی کشــور را دارد 
ــن اســت کــه  ــار نشــان دهنــده ای کــه آم
نســبت مصــارف بــه منابــع پایین تر اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
اســتان کرمــان گفــت: نمــودار رونــد 
پرداخــت تســهیالت از ســال ۹٠ نشــان می 
دهــد اســتان تهــران بــه ســمت بــاال رفته و 

۳٠ اســتان کشــور پاییــن رفتــه اســت.
وی ادامــه داد: نســبت منابــع بــه مصــارف 
ــتان  ــد و اس ــوری ۸۱ درص ــن کش میانگی
کرمــان ۵۸ درصد بوده و از متوســط کشــور 
پایینتر اســت؛ همچنیــن فقط پنج اســتان 

از مــا پاییــن تــر هســتند.
ــه  ــع ب ــدت مناب ــرد: ش ــح ک رودری تصری
مصــارف در اســتان کرمــان بســیار پایین تر 
از کشــور بــوده و فاصلــه مــا را از میانگیــن 

کشــوری زیــاد کــرده اســت.
وی ابــراز داشــت: اســتان کرمــان ۶.٧ هــزار 
میلیــارد تومــان منفــی در جــذب نکــردن 
ســپرده هــا یــا فــرار ســرمایه در ســال ۹۸ 
داشــته و ایــن آمــار در ســال ۹۹ بــه میــزان 
۱٧.۵ هــزار میلیــارد تومــان و در چهار ماهه 
امســال چهــار هــزار و ٧٠٠ میلیــارد تومــان 

بــوده اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 

ــک  ــه تفکی ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
ــتان  ــی و خصوصــی اس ــای دولت ــک ه بان
گفــت: ۸۳.۴ هــزار میلیــارد تومــان ظرفیت 
بانکــی اســتان و ۴۹ هــزار میلیــارد تومــان 
تســهیالت پرداخــت شــده بــوده و ۱٠ بانک 
دولتــی اســتان ٧۹ درصــد منابــع و ۹٧ 

ــد. درصــد مصــارف را داشــته ان
وی عنــوان کــرد: بانــک هــای خصوصی ۱۸ 
هــزار و ۴٠٠ میلیــارد تومان منابــع و یکهزار 
و ۴٠٠ میلیــارد تومــان مصــارف را دارنــد و 
آمــار نشــان مــی دهــد ســهم عمــده از این 
ــه بانــک هــای اســتان  ــوط ب اختــالف مرب

اســت.

رییس کل دادگسرتی استان کرمان تاکید کرد:
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فوق تخصص غدد متابولیسم و رشد با هشدار نسبت به 
افزایش جمعیت دیابتی ها در ایران گفت: تقریبا نیمی از 
مردم شهر یزد به دیابت مبتال هستند و اگر سبک زندگی به 
همینگونه ادامه یابد تا سال ۱۴۲۵ نیمی از جمعیت ایران به 

دیابت مبتال خواهند شد.
سیدحسین منشادی فوق تخصص غدد متابولیسم و رشد 
در گفت وگو با خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس درباره 
دیابت گفت: دیابت بزرگترین بیماری غیرواگیر انسانی در 
جهان است که در رنکینگ جهانی علت اولیه مرگ پیش 
از شیوع کرونا رتبه چهارم را به خود اختصاص داده بود. در 
سال ۲۰۱۲ حدود ۸.۷ درصد جمعیت و در حال حاضر 
حدود ۹.۴ درصد جمعیت جهان برابر با ۵۰۰ میلیون نفر به 
دیابت مبتال هستند، اما در ایران دیابتی ها حدود ۱۱.۵ درصد 
جمعیت را دیابتی ها تشکیل می دهند. منظور ما از دیابت نوع 
دوم، غیروابسته به انسولین و ارثی است که ۹۰ درصد موارد 

دیابت را تشکیل می دهد. 
وی هشدار داد: ۱۱ درصد جمعیت باالی ۲۵ سال در ایران 
دیابت دارند. تقریبا نیمی از مردم شهر یزد به دیابت مبتال 
هستند و اگر سبک زندگی به همینگونه ادامه یابد تا سال 

۱۴۲۵ نیمی از جمعیت ایران به دیابت مبتال خواهند شد.
منشادی عوارض ناشی از دیابت را در چهار محور تقسیم 
بندی کرد و گفت: دیابت می تواند بر روی چشم اثر بگذارد و 
انسان را درگیر رتینوپاتی کند. حدود ۶ میلیون نفر از جمعیت 
دیابتی ایران شناخته شده هستند و نیمی دیگر از دیابت 
خود بی اطالعند. ۵۰ درصد از بیماران دیابتی دچار آسیب به 
نفرون های کلیه )نفروپاتی( می شوند. چنانچه افردی پس از 
۱۰ تا ۱۵ سال دیابت خود را به خوبی کنترل نکنند به دلیل 
ضخیم شدن نفرون ها و آسیب به آن ها به نفروپاتی دیابتی 
دچار می شوند. این افراد به دلیل آسیب به کلیه ها در دراز 
مدت پروتئین دفع می کنند و هر ۵ سال نفروپاتی دیابتی 
یک مرحله به جلو می رود و با رسیدن به مرحله پنجم، بیمار 

دیابتی به دلیل نارسایی کلیوی مجبور به دیالیز می شود. 
وی با تاکید بر اینکه ۵۰ درصد دیابتی ها از بیماری خود خبر 
ندارند گفت: کلیه این افراد در دراز مدت آسیب می بیند. وقتی 
قند کنترل نمی شود به مروز زمان به کلیه آسیب می زند. قند 
صبحگاهی بیمار دیابتی باید زیر ۱۳۰ و بعد از خوردن غذا 
حدود ۱۸۰ باشد. ولی عواملی نظیر چاقی، مصرف دخانیات 
و فشار خون باال هم می تواند روند آسیب به کلیه در بیماران 

دیابتی را تشدید کنند.

این قســمت ما بخشــی از شــایع ترین 
مشــکالت نوجوانــان را که خانــواده ها 
بــا آن رو بــه رو مــی شــوند؛ بــه صورت 
جامــع و مفیــد در اختیار شــما والدین 
ــناخت و  ــا ش ــا ب ــرار داده ت ــز ق عزی
بررســی هــر یــک در رفتــار و اعمــال 
فرزندتــان بتوانید راهکاری مناســب را 
در شــیوه تربیتــی خــود اعمــال کــرده 
و بــا فرزنــدان نوجــوان خــود برخــورد 
کنیــد. از جملــه مشــکالت نوجوانــان 
مــی تــوان بــه مــوارد مطــرح شــده در 

زیــر اشــاره کــرد:
مخالفت و ناسازگاری برای رفتن به 

میهمانی یا مسافرت:
یکــی از شــکایت والدیــن در خصوص 
ــل  ــدم تمای ــان، ع ــکالت نوجوان مش
ــی فرزندانشــان از ســن  ــی عالقگ و ب
۱۱ ســالگی بــه بعــد بــرای حضــور در 
جشــن ها و مهمانــی هــای خانوادگی 
ــت.  ــی اس ــای جمع ــافرت ه ــا مس ی
نوجوانــان در ایــن اوقــات اغلــب بهانــه 
گیــر شــده و دوســت دارنــد بــه جــای 
ــی  ــای خانوادگ ــع ه ــرکت در جم ش
وقتشــان را بــا دوســتان یــا بــه تنهایی 
ــن  ــد؛ در چنی ــپری کنن ــه س در خان
ــت  ــران فعالی ــن نگ ــرایطی والدی ش
ــه طــور  هــای فرزندشــان هســتند. ب
مثــال هنــگام تنها مانــدن کــودک در 
خانــه ممکــن اســت مــدام ذهــن پدر 
و مادرهــا درگیــر کارهای او نظیر ســر 
زدن بــه چــه ســایت هایــی در فضــای 
مجــازی و یــا تماشــای چــه نــوع فیلم 

هایــی و... مــی باشــد.
در صورتــی کــه بــا دوستانشــان نیــز 
باشــد، مــدام دغدغه مســائلی در رابطه 
بــا دوستانشــان را دارند که دوســتانش 
چــه کســانی هســتند؟ آیا هم ســن و  
هــم جنــس هســتند؟ چــه تفریحاتی 
را بــرای اوقــات فراغــت خــود انتخــاب 
مــی کننــد؟ آیــا دوســتانش مــواد یــا 
مشــروبات الکــی مصــرف مــی کنند؟ 
آیــا منظور از دوســت، جنــس مخالف 

اســت؟ و ...
داشــتن دوســتان و همکالســی 

هــای نامناســب:
از دیگــر مشــکالت نوجوانــان در ایــن 
دوران انتخــاب نادرســت نوع دوســتان 
و همکالســی هــای خــود اســت کــه 
ــرات و  ــات تاثی ــب اوق ــن کار در اغل ای

پیامدهای ناگــواری را بــرای آن کودک 
بــه دنبــال خواهــد داشــت. در واقع آن 
هــا مــی تواننــد بــه نوعــی مشــوق او 
بــرای انجــام کارهــای ناپســندی نظیر 
ــم  ــدن فیل ــات، دی ــیدن دخانی کش
هــای ممنوعــه و دزدی، هــم جنــس 
ــب  ــان اغل ــوده و نوجوان ــازی و ... ب ب
اوقــات در ایــن دوره گرایش بیشــتری 
بــرای ســپری کــردن اوقــات خــود بــا 

دوستانشــان دارنــد.
 در چنیــن شــرایطی و در صورت عدم 
کنتــرل و نظــارت والدیــن و معلمــان 
ممکن اســت ایــن کودکان در ســنین 
بزرگســالی نیــز ایــن راه را دنبــال کرده 
و زندگــی خــود را تبــاه کنــد. مدرســه 
همانطــور کــه محلــی بــرای یادگیری 
و برقــراری روابــط اجتماعــی اســت در 
صورتــی کــه نظــارت کافــی بــر روی 
ــا  ــه ه ــت بچ ــال نادرس ــار و اعم رفت
صــورت نگیــرد، مــی توانــد آثــار زیان 
بــاری را بــر روی زندگــی آن ها داشــته 

. شد با
ــتی  ــر دوس ــالم نظی ــط ناس رواب
بــا جنــس مخالــف و یــا دیــدن 

فیلــم هــای غیــر اخالقــی:
از اصلــی تریــن نگرانــی هــای والدیــن 
در خصــوص مشــکالت نوجوانــان 
ــس  ــا جن ــه ب ــراری رابط ــود، برق خ
مخالــف و تمایــل او بــرای دیــدن فیلم 
هــای غیــر اخالقــی اســت. پیشــرفت 
دانــش و تکنولــوژی و اســتفاده روزانــه 
از اینترنــت امــروزه باعــث شــده کــه 
ــه از مســائل  ــاره اینگون ــان درب نوجوان
و خطرهــای آن در جامعــه اطالعــات 
کافــی را داشــته باشــند. بنابرایــن 
ایــن روابــط در ســنین پایینــی مثــل 
نوجوانــی و دور از نظــارت خانــواده هــا 
یــک اشــتباه اساســی بــوده و بایــد بــه 

ــود. شــدت مراقــب آن هــا ب
پرخاشــگری و عصبانیــت هــای 

بــی مــورد نوجوانــان:
احســاس برتــری و اســتقالل طلبــی 
ــروز  ــی ســبب ب ــن دوره از زندگ در ای
ســوی  از  ناخوشــانید  رفتارهایــی 
نوجوانــان خواهــد شــد. یکــی از 
مشــکالت نوجوانــان، تغییــر هورمون 
ــه ســبب رشــد و  ــدن آنهــا ب هــای ب
ــدام هــای جنســی اســت.  ــل ان تکام
همچنیــن خلــق و خــو و عوامــل 

ذهنی-روانــی کــودکان در ایــن دوره بــه 
مرحلــه ثبــات خــود خواهیــد رســید و 
هرگونــه اســترس، اضطــراب، ســرزنش، 
حســادت، رفتــار تنــش زا و تند از ســوی 
ــت  ــث عصبانی ــان باع ــن و اطرافی والدی
و پرخاشــگری آن هــا خواهــد شــد. 
نوجوانــان در ایــن دوره تــالش دارنــد تــا 
ــئولیت  ــرش مس ــال پذی ــود را در قب خ

ــد. ــت کنن ــه شــما ثاب ــد ب هــای جدی
ــه  ــان ب ــد نوجوان ــش از ح ــاد بی  اعتی
هــای  بــازی  و  گوشــی  اینترنــت، 

کامپیوتــری:
یکی دیگر از مشــکالت نوجوانان ســپری 
ــت خــود در  ــادی از وق ــان زی کــردن زم
اینترنــت و انــواع شــبکه هــای مجــازی 
نظیــر تلگــرام، واتســاپ، اینســتاگرام و... 
اســت کــه البتــه اگر ایــن مســئله در حد 
کنتــرل شــده ای صــورت گیــرد؛ جــای 
هیچگونــه نگرانی نبــوده و کامال طبیعی 
اســت. بــه طــور کلــی نوجوانــان در ایــن 
ســنین بــه انجــام فعالیــت هایــی نظیــر 
ــه  ــده عالق ــر ش ــر ذک ــه در زی ــه ک آنچ
بیشــتری را از خــود نشــان مــی دهنــد:

* تمایل به تنهایی در خانه یا اتاق 
خود/*بیرون رفتن با دوستان

* اســتفاده کــردن از تلفــن همــراه 
ــه  ــوری ک ــه ط ــی؛ ب ــورت افراط ــه ص ب
مانــع انجــام تکالیــف و مســئولیت هــای 
مدرســه، بــی توجهــی بــه محیــط 

ــد. ــد ش ــراف،  خواه اط
عــدم تمایــل بــرای درس خواندن و 

رفتــن به مدرســه:
ــان مخصوصــا پســرها   برخــی از نوجوان
ــرای شــرکت در کالس  هیــچ رغبتــی ب
هــای مدرســه و درس خواندن نداشــته و 
دوســت دارنــد ایــن ایــام را با فراغــت بال 
بیشــتری در کنار دوســتان خود ســپری 

آشنایی با عمده ترین مشکالت والدین در خصوص فرزندان 

کننــد. اغلب درگیری هــا و فرار از مدرســه 
و یــا افــت نمــرات کــودکان مربوط بــه این 
دوران بــوده و بایــد علــت عــدم تمایــل آن 
هــا بــرای نرفتن به مدرســه کشــف شــود. 
توجــه داشــته باشــید که اگــر فرزند شــما 
ــی  ــارت کاف ــی و مه ــه ای از توانای در حرف
برخــوردار بــوده او را بــرای تقویت خــود در 
آن حرفــه یــا رشــته راهنمایــی و تشــویق 

. کنید
کشف استعدادها و توانایی فرزندان

یکــی از اصلــی تریــن مشــکالت نوجوانان، 
خصوصــا پســرها در ایــن دوران حضــور در 
ــدن دروس  ــه و خوان ــای مدرس کالس ه
اســت. والدیــن و معلمــان بایــد در صــورت 
مشــاهده چنیــن اتفاقاتــی، ایــن موضــوع 
را بــا روانشــناس و مســئول سوســیال 
ــان گذاشــته  مدرســه )kuraattori( در می
و بــا راهنمایــی هــای آموزشــی او در حــل 
مشــکالت آن هــا قدمــی مفیــد بردارنــد. 
همچنیــن یکــی دیگــر از مشــکالت 
نوجوانــان در مدرســه آزار و اذیت او توســط 
همکالســی ها، مدیر و معلمانشــان اســت 
و در صــورت هــر گونــه برخــورد فیزیکــی 
یــا دزدی فــورا بایــد والدیــن، مدیر مدرســه 
را در جریــان گذاشــته و حتــی در برخــی 
مــوارد از پلیــس بــرای رســیدگی و دخالت 
ــک  ــدون ش ــک گرفت.ب ــوع کم در موض
بــرای حــل هــر مشــکل و مســئله ای، راه 
حلــی وجــود دارد؛ مشــکالت جوانــان نیــز 
خــارج از ایــن مســئله نبــوده و در همیــن 
راســتا والدیــن بایــد بــا مشــورت افــراد بــا 
ــک راه حــل اساســی  ــر ی ــه فک ــه ب تجرب
بــه منظــور تربیــت صحیــح آن ها باشــند.  
برخــی از راهکارهایی که توســط مشــاوران 
کــودک و نوجــوان بــرای حــل مشــکالت 
نوجوانــان توصیــه شــده را بــرای شــما بــه 
ترتیــب بیــان خواهیــم کــرد.  ادامــه دارد

ســرهنگ پاســدار حســین امیــری فرمانــده ســپاه ناحیــه 
ــام راحــل،  ــاد و خاطــره ام بردســیر ضمــن گرامیداشــت ی
بنیانگــذار مدرســه عشــق و ایثــار و روح بلنــد همه شــهدا به 
خصــوص شــهدای بســیج و بــا آرزوی ســالمتی و تعجیل در 
فــرج حضــرت بقیــه اهلل االعظم وتوفیــق برای فرمانــده معزز 
کل قــوا حضــرت ایــت اهلل العظمــی االمــام خامنــه ای گفت: 
هفتــه بســیج را خدمــت مــردم شــریف، انقالبــی و متدیــن 
شهرســتان بردســیر و بســیجیان بزرگوار تبریــک عرض می 

. کنم
وی افــزود: بســیج یــادآور فرمــان امــام خمینی)ره( اســت که 
بــرای حفــظ نظام اســالمی دســتور تشــکیل آن را در ابتدای 

پیــروزی انقــالب صــادر فرمود.
ســرهنگ امیــری بیــان کــرد: امــروز بســیج حافــظ انقــالب 
و خدمتگــزار و دلســوز مــردم اســت و توانســته در عرصه هــا 
و برهه هــای مختلــف انقــالب اســالمی از صــدر تشــکیل تــا 

امــروز در خدمــت انقــالب و مــردم باشــد.
وی اظهــار کــرد: بســیج در صحنه هــای گوناگــون توانمندی 
و اثرگــذاری خــود را بــه نظــام اســالمی و جامعــه نشــان داده 
اســت، اثرگــذاری و اثــر بخشــی این نهــاد مردمی همــواره در 

عرصه هــای مختلــف انقــالب دیــده شــده اســت. 
فرمانــده ســپاه ناحیــه بردســیر تصریــح کــرد: بســیج یــک 
تشــکیالت بــرای جوانــان و نوجوانــان و همــه آحــاد مــردم 

اســت تــا مشــکالت کشــور و مــردم را حــل کنــد.
وی افــزود: اینجــا مدرســه ای اســت کــه می تــوان نیروهــای 

خدمتگــزار و تــراز انقــالب اســالمی را تربیــت کرد.
ــی  ــیجیان انقالب ــل از بس ــن تجلی ــری ضم ــرهنگ امی س
شهرســتان بردســیر گفــت: در طــی یــک ســال گذشــته 
بــا اســتفاده از تمــام ظرفیتهــای موجــود بیــش از ۴ میلیارد 
تومــان در راســتای خدمــت رســانی به محرومان شهرســتان 
ــدان و  ــکن نیازمن ــر مس ــاخت و تعمی ــای س ــه ه در عرص
توزیع بســته هــای کمک مومنانــه در بیــن نیازمنــدان اقدام 

نمودند.
ــا  ــارزه ب ــتای مب ــتان در راس ــیجیان شهرس ــزود: بس وی اف
بیمــاری منحــوس کرونا و مشــارکت در اجرای طرح شــهید 
ســلیمانی و ســایر عرصه هــای فرهنگــی و اجتماعی حضور 

ــتند. فعال  داش
ــه شــعار  ــاره ب ــه بردســیر ضمــن اش ــده ســپاه ناحی فرمان
امســال گفــت: امســال بــا شــعار »بســیج پــاره تــن مــردم 
اســت« نامگــذاری شــده و برنامه هــای مختلفــی از جملــه 
ــه  ــی ب ــی و درمان ــادی،  عمران ــای جه ــپ ه ــزام اکی اع
ــوالت  ــه محص ــگاه عرض ــاح نمایش ــروم، افتت ــق مح مناط
ــادواره هــای خانگــی شــهداء، برگــزاری  خانگی،برگــزاری ی
جشــنواره ســرود بســیج،برگزاری رزمایــش اقتــدار بســیج 
،سرکشــی و دیــدار از خانــواده شــهدا، عطــر افشــانی قبــور 
مطهر شــهداءبه همــراه یادواره شــهدای بســیج بــا محوریت 
شــهدای کارگری شهرســتان، برگــزاری میز خدمــت ادارات، 
برگزاری جلســات مشــاوره و  انجام مســابقات ورزشــی و ... در 

ســطح شهرســتان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ســرهنگ امیــری در پایــان گفــت: از تمامــی بســیجیان و 
فرماندهــان محتــرم رده هایــک مختلف بســیج و مســئوالن 
ادارات و نهــاد هــا بــه خاطــر همراهــی و همــکاری در انجــام 

فعالیــت هــای بســیج قدردانــی مــی کنــم.

بسیج مدرسه ای است که 
می تواند نیروهای خدمتگزار و 
تراز انقالب اسالمی را تربیت کند

معــاون اول قــوه قضاییــه گفــت: پرونده کرســنت یک 
بــار رســیدگی شــده اســت و با توجــه به اینکــه پرونده 
بســیار مهمــی اســت، اگــر بــه این قــوه ارســال شــود، 

بــه آن رســیدگی خواهد شــد.
ــدق در  ــد مص ــلمین محم ــالم والمس ــت االس حج
ــل  ــوراهای ح ــح ش ــفیران صل ــش س ــیه همای حاش
ــورد  ــگاران در م ــالف در مشــهد در جمــع خبرن اخت
درخواســت نماینــدگان مجلــس بــرای رســیدگی بــه 
پرونــده کرســنت، افــزود: نماینــدگان مجلــس نامــه 
نوشــته انــد و بایــد ببینیــم خواســته آنهــا چیســت.

ــا، ۲۶ آبانمــاه نماینــدگان  ــگار ایرن ــه گــزارش خبرن ب
ــه  ــاب ب ــه ای خط ــالمی در نام ــورای اس ــس ش مجل
حجت االســالم و المسلمین »محســنی اژه ای« رییس 
قــوه قضاییــه، بــا اشــاره بــه مفاســد صــورت گرفتــه 
ــرای  ــارات آن ب ــنت« و خس ــرارداد گازی »کرس در ق
کشــور، خواســتار بررســی پرونده در دســتگاه قضایی و 

برخــورد بــا متخلفــان ایــن قــرارداد شــدند.
معــاون اول قــوه قضاییــه در ادامــه با اشــاره بــه موضوع 
معیشــتی کارکنان قــوه قضاییه، خاطرنشــان کــرد: از 
دولــت و مجلــس می خواهیــم در موضــوع معیشــت 
کارکنــان قــوه قضاییــه از جملــه اســتخدام کارکنــان 
ــته  ــی الزم را داش ــالف همراه ــل اخت ــوراهای ح ش

باشند.

11 درصد جمعیت باالی 25 سال در 
ایران دیابت دارند/ نیمی از بیماران 

دیابتی از بیماری خود بی اطالعند

مدیران  تدابیر واتخاذ 
وآمادگی الزم را برای 

مواقع بحرانی  داشته باشند
ــداری بردســیر جلســه  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیریــت بحــران شهرســتان بردســیر بــه ریاســت مهنــدس 
ــل  ــای آن در مح ــور اعض ــا حض ــدار و ب ــی فرمان میرصادق

ــزار شــد ــداری برگ فرمان
ــدار بردســیر ضمــن تشــکر از حضــور اعضــا، در ایــن  فرمان
جلســه بــا اشــاره بــه فصــل ســرما و همچنیــن زلزلــه اخیــر 
بندرعبــاس از دســتگاههای اداری حاضر در جلســه خواســت  
ــی الزم  ــرالزم اتخاذوآمادگ ــگیری تدابی ــت پیش ــا در جه ت
را بــرای مواقــع بحرانــی  داشــته باشــند و بابرنامــه ریــزی و 
ــع  ــل تصمیمــات مناســب و ســازنده در مواق ــی کام آمادگ

بحرانــی گرفتــه شــود.
مهنــدس میرصادقــی بابیــان اینکــه تصمیم گیری مناســب 
در امــور مدیریــت بحــران بــه منظــور پیشــگیری، کنتــرل 
و نظــارت دقیــق در موقــع بــروز حــوادث طبیعــی را امــری 
مهــم و ضــروری دانســت و گفــت: انتظــار مــی رود مدیــران 
دســتگاههای اجرائــی در شهرســتان بــا دقت و ســرعت عمل 
نســبت بــه شناســائی و پیگیری نقــاط بحرانــی و حادثه خیز 
تــالش کــرده و بــر ضرورت بازگشــایی مســیر عبور ســیل در 
داخــل شــهر توســط شــهرداران و روســتاها توســط دهیــاران  
تأکیــد کــرد و افــزود: ســاخت بنــا درحریــم رودخانــه خالف 

قانــون اســت و بــا متخلفــان برخــورد جــدی شــود.
مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار بردســیر بــر آمادگــی همــه 
جانبــه مدیــران در زمــان هــای بحرانــی تأکید کــرد و افــزود: 
مدیــران توانمند افرادی هســتند کــه بتوانند در شــرایط های 
بحرانــی بهتریــن تصمیــم هــا را گرفته تــا از میزان خســارت 
هــای جانــی و مالــی بکاهنــد و شــخصا مــوارد را پیگیــری 
نماینــد  و انتظــار میــرود کــه دســتگاههای اجرایــی مرتبــط 
امکانــات وتجهیــزات دســتگاه ذیربــط خود را بــه روز کــرده و 
در صــورت کمبــود امکانــات  قبــل از وقــوع بحران نســبت به 

رفــع کمــی وکاســتی هــای موجــود اقــدام نماینــد.
درادامــه جلســه درخصــوص نحــوه برگــزاری مانــور زلزلــه در 
تاریــخ هشــتم اذر مــاه توســط امــوزش و پــرورش وهمچنین 
مانوراســکان اضطــراری توســط هــالل احمــر مــواردی مطرح 

و برنامــه ریــزی الزم صــورت پذیرفــت.

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر :

ضرورت آموزش  سواد رسانه ای به خانواده
ادامــه ســرمقاله...  امــا از طــرف دیگر اســتفاده نادرســت از رســانه ها نــه تنها كمكي 
بــه ارتقــاء ســطح فكــری ، فرهنگــی و مهارتــی خانــواده هــا نمــی كند، بلكــه باعث بــه وجود 
آمــدن معضــالت و مشــكالت عدیــده ای میشــود كه شــاید خیلی از آنهــا قابل جبران نباشــد.
 پــدر و مــادر بــه عنــوان الگــوی فرزنــدان شــناخته می شــوند و اولین كســانی هســتند كه می 
تواننــد بــا تربیــت صحیــح فرزنــدان خــود، نقــش مهمــی در آینــده یک جامعه داشــته باشــند. 
عــالوه بــر تمامــی مهــارت هایی كــه در زمینه تربیــت فرزندان وجــود دارد، ســواد رســانه ای در 
خانــواده مــی توانــد نقــش پررنگــی را ایفا كنــد. در واقــع زمانی كــه والدین ســواد رســانه ای در 
خانــواده را داشــته باشــند، ایــن مهــارت را خواهند داشــت تــا كــودكان و نوجوانان خــود را ضمن 
عــدم از بیــن بــردن اســتقالل شــخصی آن هــا كنتــرل كــرده و راه صحیــح را از راه های غلط 
بــه كــودكان و نوجوانــان خــود نشــان دهنــد. در واقــع مــی تــوان گفــت كه تاثیر ســواد رســانه 
ای در خانــواده از والدیــن آغــاز شــده و ســپس كــودكان و نوجوانــان بــه دلیــل الگوپذیــری و در 

اصطــالح حــرف شــنوی از والدیــن مــی تواننــد با ایــن مهارت اجتماعی آشــنا شــوند
كــودكان و نوجوانــان یكــی از اهداف رســانه ای هســتند و همواره تفكرات سیاســی، اجتماعی و 
فرهنگــی عالقمنــد به تاثیرگــذاری بر روی این گروه هســتند. شــخصیت كــودكان و نوجوانان 
تغییــر پذیــر اســت و آن هــا بــه ســمتی جــذب مــی شــوند كــه برایشــان جــذاب تــر باشــد! از 
ایــن روی توصیــه مــی شــود كــه ســواد رســانه ای در خانواده بــرای فرزنــدان را جــدی بگیرید. 
بــه طــور كلــی تاثیــر ســواد رســانه ای در خانــواده در ابتدا بــر روی والدیــن ظاهر می شــود و آن 
هــا مــی تواننــد شــیوه صحیــح آمــوزش اســتفاده از رســانه هــای گروهی ماننــد اینترنــت و یا 
تلویزیــون را درک كننــد. ســپس بــا توجــه بــه ارزش هــا و ســبک زندگــی جامعــه بــه كودک 
خــود آمــوزش دهنــد  كــه كــدام یــک از مــوارد موجــود در رســانه هــا مــی توانــد بــرای ســن 
كــودک مناســب باشــد. در واقــع هــدف از اجــرای ســواد رســانه ای در خانــواده بــرای فرزنــدان، 
محــدود كــردن آن هــا بــه روش مطابــق میــل والدین نیســت، چــرا كــه برخــی از ارزش ها به 
مــرور زمــان ضــد ارزش مــی شــوند و فرزنــد شــما بایــد بتواند بــا اســتفاده از ســواد رســانه ای، 

محتــوای مطلــوب و متناســب با ســن خــود را پیــدا كند.
رســانه ها خواســته یــا ناخواســته راه و رســم و شــیوه زندگــی را در خانواده هــا تغییــر می دهنــد، 
بنابرایــن بــا افزایــش آگاهــی خــود نســبت بــه رســانه های ایجــاد كننــده پیــام در اطــراف خود 
بــه انتخــاب ســودمند بپردازیــم و میــزان اســتفاده خــود از ایــن ابــزار را معیــن كنیــم و خــود را 
از فــردی منفعــل در برابــر رســانه ها برهانیــم و همیشــه آگاه باشــیم كــه رســانه ها بــر ضمیــر 

خــودآگاه و ناخــودگاه مــا اثــر مســتقیم می گــذارد.
غفلــت والدیــن از ارتقــای ســواد رســانه ای زمینه ســاز بــروز آســیب  هــای اجتماعــی جبــران 
ناپذیــری میگــرددو باتوجــه بــه اینكــه  آموزش بــه روش مجــازی دارای فواید بســیاری اســت، 
امــا عــدم توانایــی والدیــن در مدیریــت، كنتــرل و نظــارت بــر رفتــار فرزنــد و همچنین غفلت 
از ارتقــای ســواد رســانه ای خــود و فرزندشــان می توانــد باعــث بــه وجــود آمــدن چالش هــا 
ــه  ــود ك ــازی ش ــوزش مج ــردی در دوران آم ــا ف ــی و ی ــی، تحصیل ــیب های خانوادگ و آس
ضــرورت آمــوزش رســانه ای توســط دســتگاههای متولی مضاعــف میگردانــد. و امــروزه اكثر 
ناهنجاریهــای اجتماعــی بــه دلیــل عــدم آمــوزش ســواد رســانه ا ی بویــژه بــه والدیــن اســت 
ورود بــه آمــوزش مجــازی بــرای تــداوم فرآینــد تعلیــم و تربیــت از همــان ابتــدا بــا مخالفــت 
برخــی خانواده هــا روبــه رو شــد، چــرا كــه بــه دلیــل ســطح پاییــن شــناخت دانش آمــوزان و 
والدیــن نســبت بــه ســواد رســانه ای ایــن تغییــر رویــه بــه مثابه یــک شــوک در عرصــه تعلیم 
و تربیــت كشــور بــود و ســبب افزایــش نگرانــی و عــدم تمایــل والدینــی شــد كه فرزندانشــان 
تــا قبــل از شــیوع كرونــا و غیرحضــوری شــدن آمــوزش مــدارس، بــا وجــود تمكــن مالی حق 
اســتفاده از گوشــی همــراه را نداشــتند.در پایــان مــی تــوان گفــت ســواد رســانه ای والدیــن و 
مؤلفــه هــای آن نقــش مهمــی در انگیزه پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان دارد و مــی تواند 

منجــر بــه بهبــود انگیزه پیشــرفت تحصیلــی دانــش آموزان شــود

قوه قضاییه پرونده کرسنت 
را رسیدگی خواهد کرد

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
کرمــان گفــت: بیــش از ۷۰۰ اثــر در ۲ بخش 
تالیــف و ترجمــه به دبیرخانه انتخاب بیســت 
و یکمین دوره کتاب ســال این اســتان ارســال 
شــد کــه ایــن آمــار نســبت بــه دوره نخســت 

در ســال ۷۳ رشــد ۲۵۰ درصــدی دارد.
ــزاده در  ــا علی ــا، محمدرض ــزارش ایرن ــه گ ب
نشســت خبــری بیســت و یکمیــن دوره 
انتخــاب کتــاب ســال اســتان کرمــان افــزود: 
مراســم انتخــاب کتــاب ســال چهــارم آذر در 
شــهر سرچشــمه برگــزار و در ۲ بخش تالیف 
و ترجمــه هشــت اثــر برگزیــده و ۱۶ اثــر بــه 

عنــوان قابــل تقدیــر، معرفــی مــی شــود.
وی بیــان کــرد: همچنیــن در ایــن آییــن از 
ــر  ــران برت ــندگان و ناش ــر از نویس ــار نف چه
کرمانــی نیــز تجلیــل بــه عمــل مــی آیــد و 
از پوســتر و فراخــوان لیســت و دومیــن دوره 
ــز  ــان نی ــاب ســال اســتان کرم انتخــاب کت

ــد. ــد ش ــی خواه رونمای
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
ــار انتخــاب  کرمــان اظهــار داشــت: داوری آث
کتــاب ســال کرمــان در حــوزه هــای، علــوم 
ــان،  ــتان و رم ــعر، داس ــی، ش ــی و مذهب دین
پزشــکی و بهداشــت، ادبیــات دفــاع مقــدس، 
تاریــخ و جغرافیــا و غیــره بــه عهده اســاتید و 

نویســندگان مجــرب ایــن اســتان بــود.
ــث  ــان در بح ــتان کرم ــرد: اس ــد ک وی تاکی
ــگام  ــور پیش ــال در کش ــاب س ــاب کت انتخ
اســت کــه ایــن امــر نقــش بســیار مهمــی در 
معرفی نویســندگان، ناشــران و پدید آوردگان 
کتــاب بــه عالقــه منــدان ایــن حــوزه دارد.

۱۳۰ برنامــه طــی هفتــه کتــاب در کرمــان 
اجــرا مــی شــود

علیــزاده بــا اشــاره بــه برگــزاری هفتــه کتاب 
در اســتان کرمــان افــزود: ۱۳۰ برنامــه در 
حــوزه کتــاب و کتابخوانــی شــامل برگــزاری 
نمایشــگاه های کتاب، جشــن امضــای کتاب 
و مســابقات کتابخوانــی و فرهنگــی در طــول 

هفتــه در ایــن اســتان اجــرا مــی شــود.
وی تصریــح کــرد: در طــول ســال نیــز برنامه 
هــای متنوعــی بــرای فعــاالن و عالقــه مندان 
به کتــاب و ترویــج فرهنــگ کتابخوانی مانند 
ــی، جــام باشــگاه  ــروش فصل ــای ف طــرح ه
هــای کتابخوانــی، طــرح روســتاها و عشــایر 

معاون اول قوه قضاییه:

ــای  ــگاه ه ــاب و نمایش ــتدار کت دوس
عرضــه و فــروش کتــاب در اســتان 

کرمــان برگــزار مــی شــود.
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
اســتان کرمــان گفــت: ســال گذشــته 
ــزرگ کتــاب ایــن اســتان  نمایشــگاه ب
ــا برگــزار نشــد  بــه دلیــل شــیوع کرون
ــاد ایــن  ــه احتمــال زی و امســال نیــز ب

ــم داشــت. نمایشــگاه را نخواهی
طرح فــروش پاییزه در ۲۷ کتابفروشــی 

اســتان کرمــان آغاز شــد
ــرح  ــاز ط ــه آغ ــاره ب ــا اش ــزاده ب علی
فــروش پاییــزه کتــاب در اســتان کرمان 
ــروز  ۲۹  ــرح از ام ــن ط ــرد: ای ــان ک بی
آبــان آغــاز و تــا ســوم آذر ادامــه دارد که 
در اســتان هــا و شهرســتان هــای کــم 
برخــوردار بــه مــدت ۱۰ روز اجــرا مــی 

شــود.
وی ادامه داد: ۲۷ کتابفروشــی در اســتان 
ــرح  ــان در ط ــا ۲۴ آب ــان از ۲۰ ت کرم
فــروش پاییــزه کتــاب ثبــت نــام کردند 
ــه  ــل توجهــی نســبت ب کــه رشــد قاب
ابتــدای شــروع ایــن طــرح از ســال ۹۴ 

داشــته اســت.
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
اســتان کرمــان تصریــح کــرد: در طــرح 
پاییــزه کتــاب بــرای هــر خریــدار ۳۰۰ 
هــزار تومــان در نظــر گرفتــه شــده کــه 

یارانــه خریــد ۶۰ هــزار تومــان اســت.
ــظ  ــی از تقری ــن از رونمای وی همچنی
مقــام معظــم رهبــری بــر کتــاب تنهــا 
ــرف  ــی اش ــت زندگ ــن روای ــه ک گری
ســادات منتظــری، مــادر شــهید محمد 
ــهدای  ــزار ش ــل گل ــان در مح معماری

ــر داد. ــاب خب ــه کت ــان در هفت کرم

بیش از ۷۰۰ اثر در انتخاب کتاب سال 
کرمان رقابت کردند
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رئیــس جمهــور حفــظ محیط زیســت 
ــی  ــت و نوع ــدرت، امنی ــب ق را موج
ســرمایه گــذاری بلنــد مــدت و رشــد 
تولیــدات کشــور دانســت و گفــت: 
بــرای صیانــت از محیــط زیســت بایــد 
ارتبــاط دانشــگاه بــه عنــوان اتــاق فکــر 
و جایگاه اندیشــه ورزی با دســتگاههای 
اجرایــی تقویــت شــود و دولــت دیدگاه 
هــا و نظــرات اســاتید و نخبــگان 
محیــط زیســت را ســرمایه و پشــتوانه 

ــد. ــور می دان ــرای کش ــمندی ب ارزش
ــید  ــت اهلل س ــنا، آی ــزارش ایس ــه گ ب
ابراهیــم رئیســی روز جمعه در نشســت 
تخصصــی با نخبــگان و فعــاالن محیط 
زیســت کــه بــه مناســبت ســالروز ابالغ 
سیاســت هــای کلــی محیــط زیســت 
ــری در۲۶  ــم رهب ــام معظ ــط مق توس
آبــان ۱۳۹۴ برگــزار شــد، اظهار داشــت: 
فلســفه تشــکیل این جلســه بررســی و 
ــالغ  پیگیــری اجــرای سیاســت های اب
ــری  ــام معظــم رهب ــده توســط مق ش
در حــوزه محیــط زیســت اســت و ایــن 
ــس از گذشــت شــش  ــون پ ــه تاکن ک
ســال فقــط ۴۷ درصــد این سیاســت ها 
اجرایــی شــده بــه هیــچ عنــوان قانــع 
کننده نیســت و الزم است دستگاههای 
ــود  ــرد خ ــی در عملک ــی بازنگاه اجرای
داشــته باشــند و در یــک اقــدام جمعی 
ــی  ــل توجه ــم قاب ــه رق ــدد ب ــن ع ای

افزایــش یابــد.
رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اهمیــت 
تشــکیل نشســت های تخصصــی برای 
بررســی و پیگیــری سیاســت های کلی 
نظــام در حوزه هــای مختلف،گفــت: 
در چنیــن نشســت هایــی بایــد علــت 

اجرایی نشــدن بخشــی از سیاســت های 
مصــوب نظــام بررســی و موانــع تحقــق 
کامــل ایــن سیاســت هــا برطرف شــود.

رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه ضــرورت 
و اهمیــت توجــه بــه محیــط زیســت، 
ــد  ــری بای ــه بش ــت: جامع ــار داش اظه
ــه  ــان علی ــرض و طغی ــه تع ــبت ب نس
محیط زیســت حساس باشــد متاسفانه 
قدرت هــای بــزرگ بدتریــن اســتفاده را 
از محیــط زیســت بــه عمــل می آورنــد 
ــوع  ــازوکاری، از موض ــا س ــپس ب و س
محیــط زیســت بعنــوان حربــه ای علیه 
کشــورهای در حــال توســعه اســتفاده 
می کننــد، هماننــد مســاله حقوق بشــر 
کــه امــروز بزرگترین ناقضــان آن مدعی 
حقوق بشــر در ســایر کشــورها هستند.

رئیســی افــزود: حفــظ محیــط زیســت 
ــه عنــوان یــک موهبــت الهــی  ــد ب بای
بــرای حیــات انســان و تمــام موجــودات 
زنــده مــورد توجــه همــگان باشــد و در 
ــاختارهای  ــت س ــتا الزم اس ــن راس ای
متناســب بــا ایــن رســالت بــزرگ ایجاد 
شــده و برخــی رفتارها ناصحیــح اصالح 

شــود.
رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر ارجحیت 
توجــه بــه محیــط زیســت بــر توســعه 
یافتگــی و فعالیــت اقتصــادی و اینکــه 
توســعه یافتگــی فــرع بــر محیــط 
زیســت اســت، گفــت: اگرچــه توســعه 
یافتگــی و فعالیت هــای اقتصــادی یــک 
موضــوع ضــروری اســت امــا حتمــا باید 
از پیوســت محیــط زیســتی برخــوردار 
باشــد و توجــه بــه محیــط زیســت در 
ــت  تمــام طــرح هــای توســعه و فعالی
اقتصــادی بــه دقــت لحاظ شــود ضمن 

ــد  ــم بای ــت ه ــط زیس ــه محی اینک
پیوســت اقتصــادی داشــته باشــد. 

رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه  ــکل هم ــود آب، مش ــروز کمب ام
مــردم کشــور در اســتان های مختلف 
ــان ســفرهای  اســت، گفــت: در جری
ــه  ــکلی ک ــن مش ــتانی، مهم تری اس
مــردم آن را مطالبــه می کننــد، تامین 
آب اســت و در ایــن زمینــه معتقــدم 
بایــد بــه مدیریــت آب در کشــور 
ــتفاده  ــا اس ــود و ب ــدی ش ــه ج توج
ــای  ــه ظرفیت ه ــه ب ــه و توج بهین
ــادی از  ــش زی ــوان بخ ــی می ت اقلیم

ــش داد. ــود را کاه ــکالت موج مش
ــوزش در  ــه آم ــت ارائ ــی اهمی رئیس
صیانــت از محیــط زیســت را ضروری 
ــت  ــروز الزم اس ــت: ام ــت و گف دانس
دانشــگاه ها،  جمعــی،  رســانه های 
حوزه هــا و صاحبان تریبــون در زمینه 
آمــوزش ایفای نقــش کننــد. آموزش 
مشــارکت  جلــب  بــه  می توانــد 
عمومــی بینجامــد و هــر کجــا کــه 
مــردم احســاس مســئولیت کــرده و 
ــه  مشــارکت می کننــد، مشــکالت ب

ــود. ــرف می ش ــی برط راحت
رئیــس جمهــور توجــه بــه ظرفیت ها 
و قابلیت هــای مناطق مختلف کشــور 
را ضــروری دانســت و اظهــار داشــت: 
بــی تردیــد دانشــگاه ها در ایــن حــوزه 
هــا مطالعاتــی دارنــد و می تواننــد بــا 
ــر  ــای ه ــی، قابلیت ه ــگاه تخصص ن
اســتان را شناســایی کننــد و دولــت 
مکلــف اســت از ایــن یافته هــا، بــرای 
فعــال کــردن ظرفیت هــای موجــود 

هــر اســتان اســتفاده کنــد.

مادر دروغگو
پســر هشــت ســاله ای مــادرش فــوت کــرد و پــدرش بــا زن 
دیگــری ازدواج کــرد. یــک روز پــدرش از او پرســید: »پســرم 
بــه نظــرت فرق بیــن مــادر اولــی و مــادر جدید چیســت؟« 
پســر با معصومیــت جــواب داد: »مــادر اولــی ام دروغگــو بود 
امــا مــادر جدیــدم راســتگو اســت.پدر بــا تعجــب پرســید: 

چطور؟
پســر گفــت: قبــالً هــر وقــت من بــا شــیطنت هایم مــادرم 
را اذیــت می کــرم، مــادرم می گفــت اگــر اذیتــش کنــم از 
غــذا خبــری نیســت؛ امــا مــن به شــیطنت ادامــه مــی دادم. 
بــا ایــن حــال، وقــت غــذا مــرا صــدا می کــرد و بــه مــن غذا 
مــی داد. ولــی حــاال هــر وقت شــیطنت کنــم مــادر جدیدم 
می گویــد اگــر از اذیــت کــردن دســت برنــدارم بــه مــن غذا 

نمی دهــد و االن یــک روز اســت کــه مــن گرســنه ام.

جرات تالش
رام کننــدگان حیوانــات ســیرك بــرای مطیــع کــردن فیــل 

هــا از ترفنــد ســاده ای اســتفاده مــی کننــد.
زمانــی کــه حیــوان هنــوز بچــه اســت، یکــی از پاهــای او را 
بــه تنــه درختــی می بندنــد. حیــوان جــوان هر چــه تالش 
مــی کنــد نمــی توانــد خــود را از بنــد خــالص کنــد انــدك 
انــدك ایــن عقیــده کــه تنــه درخــت خیلــی قــوی تــر از 

اوســت در فکــرش شــکل مــی گیــرد.
وقتــی حیــوان بالــغ و نیرومنــد شــد، کافی اســت شــخصی 
ــه  ــه دور پــای فیــل ببنــدد و ســر دیگــرش را ب نخــی را ب
شــاخه ای گــره بزنــد. فیــل بــرای رهــا کــردن خود تالشــی 

ــد کرد. نخواه
پــای مــا نیــز، همچــون فیــل هــا، اغلــب بــا رشــته هــای 
ضعیــف و شــکننده ای بســته شــده اســت، امــا از آنجــا کــه 
از بچگــی قــدرت تنــه درخــت را بــاور کــرده ایــم، بــه خــود 
جــرات تــالش کــردن نمــی دهیــم، غافــل از اینکــه بــرای 
بــه دســت آوردن آزادی، یــک عمــل جســورانه کافی اســت.

 تجزیه و ترکیب !
روزی یکــی از دوســتان بهلــول گفــت: ای بهلــول! مــن اگــر 
انگــور بخــورم، آیــا حــرام اســت؟ بهلــول گفــت: نه! پرســید: 
اگــر بعــد از خــوردن انگــور در زیــر آفتــاب دراز بکشــم، آیــا 
حــرام اســت؟ بهلــول گفت: نــه! پرســید: پس چگونه اســت 
ــور  ــر ن کــه اگــر انگــور را در خمــره ای بگذاریــم و آن را زی
آفتــاب قــرار دهیــم و بعــد از مدتــی آن را بنوشــیم حــرام 

مــی شــود؟….
بهلــول گفــت: نــگاه کــن! مــن مقــداری آب بــه صــورت تــو 
مــی پاشــم. آیــا دردت مــی آیــد؟ گفــت: نــه! بهلــول گفــت: 
حــال مقــداری خــاك نــرم بــر گونــه ات مــی پاشــم. آیــا 
ــه! ســپس بهلــول خــاك و آب  دردت مــی آیــد؟ گفــت: ن
را بــا هــم مخلــوط کــرد و گلولــه ای گلــی ســاخت و آن را 
محکــم بــر پیشــانی مــرد زد!مــرد فریــادی کشــید و گفت: 
ســرم شکســت! بهلــول بــا تعجــب گفــت: چــرا؟ مــن کــه 
کاری نکــردم! ایــن گلولــه همان مخلــوط آب و خاك اســت 
و تــو نبایــد احســاس درد کنــی، امــا من ســرت را شکســتم 

تــا تــو دیگــر جــرات نکنــی احــکام خــدا را بشــکنی!

جوان وچاقو
جوانــی بــا چاقو وارد مســجد شــد و گفت: بین شــما کســی 
هســت کــه مســلمان باشــد ؟همــه بــا تــرس و تعجــب بــه 
هــم نــگاه کردنــد و ســکوت در مســجد حکــم فرمــا شــد، 
ــش ســفید از جــا برخواســت و  ــا ری ــردی ب باالخــره پیرم
گفــت: آری مــن مســلمانم.جوان بــه پیرمــرد نگاهــی کــرد 
و گفــت بــا مــن بیــا... پیرمــرد بدنبــال جــوان بــراه افتــاد و با 

هــم چنــد قدمــی از مســجد دور شــدند!
جــوان بــا اشــاره... بــه گلــه گوســفندان بــه پیرمــرد گفــت 
کــه میخواهــد تمــام آنهــا را قربانی کنــد و بین فقــرا پخش 
کنــد و بــه کمــک احتیــاج دارد... پیرمــرد و جــوان مشــغول 
قربانــی کــردن گوســفندان شــدند! پــس از مدتــی پیرمــرد 
خســته شــد و بــه جــوان گفــت کــه بــه مســجد بازگــردد و 

شــخص دیگــری را بــرای کمــک بــا خــود بیــاورد.
 جــوان بــا چاقــوی خــون آلــود بــه مســجد بازگشــت و بــاز 
پرســید : آیــا مســلمان دیگــری در بین شــما هســت ؟ افراد 
حاضــر در مســجد که گمــان کردند جــوان پیرمــرد را بقتل 

رســانده نگاهشــان را بــه پیــش نماز مســجد دوختند،
ــگاه  ــه جمعیــت کــرد و گفــت : چــرا ن  پیــش نمــاز رو ب
میکنیــد ، بــه عیســی مســیح قســم کــه بــا چنــد رکعــت 

نمــاز خوانــدن کســی مســلمان نمیشــود...!

از حکایت های مولوی و شکرستان
یــک شــکارچی، پرنــده ای را بــه دام انداخــت. پرنــده گفــت: 
ای مــرد بزرگــوار! تــو در طــول زندگــی خــود گوشــت گاو و 
گوســفند بســیار خــورده ای و هیــچ وقت ســیر نشــده ای. از 
خــوردن بــدن کوچــک و ریــز مــن هــم ســیر نمــی شــوی. 
اگــر مــرا آزاد کنــی، ســه پنــد ارزشــمند بــه تــو مــی دهم تا 
به ســعادت و خوشــبختی برســی. پنــد اول را در دســتان تو 
مــی دهــم. اگــر آزادم کنــی، پنــد دوم را وقتــی کــه روی بام 
خانــه ات بنشــینم بــه تــو می دهــم. پنــد ســوم را وقتی که 
بــر درخت بنشــینم. مــرد قبول کــرد. پرنــده گفت:پنــد اول 
اینکــه: ســخن محــال را از کســی بــاور مکن.مــرد بالفاصلــه 
او را آزاد کــرد. پرنــده بــر ســر بــام نشســت. گفــت پنــد دوم 
اینکــه: هرگــز غم گذشــته را مخــور. برچیــزی که از دســت 
دادی حســرت مخور.پرنــده روی شــاخ درخــت پرید و گفت: 
ای بزرگــوار! در شــکم مــن یــک مرواریــد گرانبها بــه وزن ده 
درم هســت. ولــی متأســفانه روزی و قســمت تــو و فرزندانت 
نبــود. و گرنــه بــا آن ثروتمند و خوشــبخت می شــدی. مرد 
شــکارچی از شــنیدن ایــن ســخن بســیار ناراحت شــد و آه 
و نالــه اش بلنــد شــد. پرنــده بــا خنــده بــه او گفــت: مگــر 
تــو را نصیحــت نکــردم کــه بــر گذشــته افســوس نخــور؟ یا 
پنــد مــرا نفهمیــدی یــا کــر هســتی؟ پنــد دوم این بــود که 
ســخن ناممکــن را بــاور نکنــی. ای ســاده لــوح! همــه وزن 
مــن ســه درم بیشــتر نیســت، چگونــه ممکــن اســت کــه 
یــک مرواریــد ده درمــی در شــکم مــن باشــد؟ مــرد بــه 
خــود آمــد و گفــت ای پرنــده دانــا پندهــای تــو بســیار 
ــده  ــن بگو.پرن ــه م ــم ب ــد ســوم را ه گرانبهاســت. پن
گفــت: آیــا بــه آن دو پنــد عمــل کــردی که پند ســوم 
را هــم بگویم؟پنــد گفتــن بــا نــادان خــواب آلــود مانند 

بــذر پاشــیدن در زمیــن شــوره زار اســت...!

داستانهای آموزنده حفظ محیط زیست، نوعی سرمایه گذاری است/حتما باید جلوی صید ترال گرفته شود

رئیســی بــا اشــاره بــه مشــکل پســماندها 
ــن  ــر ای ــه ب ــرای غلب ــت: ب ــور گف در کش
ــال  ــد ایجــاد ســازوکار فع مشــکل نیازمن
برای مدیریت پســماند در کشــور هســتیم 
و ایجــاد چنین مجموعــه ای ضــرورت دارد 
تــا مســائل مربــوط به حــوزه پســماند را به 

طــور متمرکــز حــل و فصــل کنــد.
ــرات  ــه خط ــه ب ــور در ادام ــس جمه رئی
ناشــی از صیــد تــرال و دغدغه هــای 
ــن  ــاس در ای ــهر و بندرعب ــادان بوش صی
زمینــه اشــاره کــرد و گفــت: حتمــا بایــد 
جلــوی صیــد تــرال گرفتــه شــود چــرا که 
ایــن نــوع صیــد بــه آبزیــان، دریــا و حتــی 
ــس  ــاند و از رئی ــیب می رس ــادان آس صی
ســازمان محیــط زیســت می خواهــم کــه 
بــا جدیــت ایــن موضــوع را پیگیــری کند.
رئیســی افــزود: ســازمان محیــط زیســت 
ــت و  ــت را در وزارت بهداش ــم بهداش حک
ــدم اســت و  ــان مق ــر درم ــان دارد و ب درم
اینکــه ســازمان محیــط زیســت زیــر نظــر 
رئیــس جمهــور تعریــف شــده بــرای ایــن 
اســت کــه نســبت بــه وزارتخانه هــا و 
دســتگاههای اجرایــی از جایــگاه برتــری بر 

حفــظ محیــط زیســت تاکیــد کنــد.

6 - گســترش عدالــت رســانه ای: در گذشــته فقــط 
ــتند  ــزرگ می توانس ــهرهای ب ــم در ش ــی آنه ــراد خاص اف
ــار  ــته و از اخب ــی داش ــریات دسترس ــات و نش ــه مطبوع ب
روز و رویدادهــای اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و … 
مطلــع شــوند و حــال آنکــه بــا وجــود فضــای مجــازی و 
فناوری هــای گوناگــون اطالعاتــی و ارتباطاتــی، تمــام افراد 
حتــی در دورتریــن نقــاط نیــز می تواننــد به شــکل برابــر، از 

ــد. ــرداری کنن ــع و از آن بهــره ب ــن اطالعــات مطل ای
7 - گســترش تعامــالت و تبــادل نظرهــا با ســرعت بســیار 
ــبکه های  ــوص در »ش ــازی و بخص ــای مج ــاال در فض ب
اجتماعــی« کــه ایــن امــکان را فراهــم می ســازد کــه افراد 

بــه تبــادل آراء و افــکار بپردازنــد و…
ایــن مــوارد و مزایــای احتمالــی دیگــر فضــای ســایبری، 
باعــث گرایــش هرچــه بیشــتر افــراد بــه حضــور در فضای 
مجــازی شــده و فراگیــری آن را بشــدت افزایش داده اســت.

در عیــن حــال ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه نــگاه 
تــک بعــدی به هــر وســیله و دســتاورد بشــری، چــه مثبت 
ــت آن  ــی، باعــث دوری انســان از حقیق باشــد و چــه منف
موضــوع مــی شــود و موضــوع اینترنــت و فضــای مجــازی 

از ایــن امــر مســتثنی نیســت.
ــن ارتباطــی،  ــت و دیگــر ابزارهــای نوی ــی کــه اینترن زمان
ــراد  ــیاری از اف ــد بس ــرار گرفتن ــتفاده ق ــورد اس ــد و م تولی
بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ســهولت در برقــراری ارتباطــات 
بزرگتریــن دســتاورد بــرای بشــر مــی باشــد اما حقیقــت آن 
اســت کــه فنــاوری هــای نویــن ارتباطــی در کنــار خدماتی 
کــه بــرای ســهولت ارتباطــات انســانی داشــته انــد، آســیب 
هــای بســیاری را نیــز بــه جامعــه بشــری تحمیــل نمــوده 

انــد.
ــی و  ــای اجتماع ــیب ه ــران از آس ــن کارب ــالع یافت اط
ــگیری  ــد در پیش ــی توان ــازی م ــای مج ــدات فض تهدی
ــیار  ــن فضــا بس ــرات مخــرب ای ــا و کاهــش اث از پیامده
موثــر باشــد. پیامدهایــی ماننــد دور کــردن افــراد خانــواده 
از یکدیگــر، ایجــاد اعتیــاد روانــی، بــه خطــر افتــادن امنیت 
شــخصی، طــالق عاطفی، ایجــاد روابــط خــارج از چارچوب 
خانــواده، بلــوغ زودرس، کاهــش روابــط و تعامالت اجتماعی 
از جملــه اثــرات مســتقیم و غیر مســتقیم فضــای مجــازی 

ــوند. ــمرده می ش ش
ــد  ــوم انســانی معتقدن صاحــب نطــران و پژوهشــگران عل
کــه ورود اینترنــت بــه فضــای زندگــی انســان هــا در کنــار 
مزایــا و محاســن غیــر قابــل کتمــان، باعــث بوجــود آمــدن 
یکســری دغدغــه  هــا و نگرانــی هــا شــده و روابــط افــراد 
را بشــدت تحــت تاثیــر قــرار داده اســت کــه باختصــار بــه 

ــا اشــاره می شــود: بعضــی از آنه
1- القــای فرهنــگ لیبــرال دموکراســی: مهمترین آســیب 
وارده از ناحیــه فضــای مجــازی بــه جوامــع بشــری، 
هضــم فرهنــگ هــای اصیــل بومــی در فرهنــگ »لیبرال 
دموکراســی« غــرب اســت و ایــن آســیب رســانی در تمــام 
ــا  ــه  و ی ــه جامع ــته و محــدود ب ــت داش ــع، موضوعی جوام

اقلیتــی خــاص نمــی  شــود.
2- ایجــاد آشــفتگی در خانــواده ها: شکســتن حرمــت ها و 
قبــح شــکنی از گناهــان همراه بــا ایجاد آشــفتگی در اصلی 
تریــن عنصــر ســازنده ی جامعــه یعنی “نهــاد خانــواده” که 
ایــن کار بــا هــدف از بیــن بــردن نقــش ســازنده خانــواده در 

تربیــت فرزنــدان صــورت می گیــرد.
ــای  ــی ه ــه: ویژگ ــکنی در جامع ــار ش ــش هنج 3- افزای
فضــای مجــازی موجــب بــاال رفتــن آمــار جــرم و اعمــال 
مجرمانــه و تشــدید آســیب هــای اجتماعــی شــده و ارزش 
ــم  ــا، حری ــی، حی ــالق خانوادگ ــد اخ ــانی مانن ــای انس ه
خصوصــی، آموزهــای ســنتی و آداب و رســوم فرهنگــی را 
مــورد تاخــت و تــاز قــرار داده اســت کــه نتیجــه ی ایــن 
تهاجــم، درگیــر نمــودن نهــاد خانــواده بــا چالــش هــای و 
تهدیــدات جــدی و کــم رنــگ شــدن بســیاری از »ارزش 

ــرای افــراد اســت. هــای اجتماعــی« ب
ــگ  ــی فرهن ــغ و القات ــق تبلی ــازی از طری ــی س 4- جهان
غربــی: درگذشــته، افــرادی کــه در یــک محــدوده ی 
جغرافیایــی زندگــی میکردنــد، دارای فرهنــگ مخصــوص 
ــا  ــا ب ــد ام ــروی می کردن ــوده و از آن پی همــان محــدوده ب
ــی از  ــای فرهنگ ــن مرزه ــازی، ای گســترش فضــای مج
میــان رفتــه و در نتیجــه فرهنگ کاربــران فضــای مجازی 
تــا حــدود زیــادی بــه هــم شــبیه تر شــده اســت تــا جایــی 
کــه بســیاری از صاحب نظــران حــوزه ی ارتباطــات، فضــای 
ــروژه ی  ــی از پ ــی را بخش ــبکه های اجتماع ــازی و ش مج
»امریکایــی شــدن« مــی داننــد کــه وظیفــه دارنــد فرهنگ 

تمــام مــردم دنیــا را بــه فرهنــگ غــرب نزدیــک کنــد.
5- کمرنــگ شــدن نقــش نظارتــی خانــواده هــا: بســیاری 
از والدیــن بــه دلیــل ویژگی هــای خــاص فضــای مجــازی 
و نــو بــودن ایــن پدیــده، فرصــت و یــا تــوان کافــی بــرای 
شــناخت دقیــق ایــن فضــا و کاربردهــای آن را بــه دســت 
نیــاورده  انــد کــه ایــن عــدم آشــنایی با فضــای ســایبری در 
کنــار اســتفاده روزمــره نوجوانــان و جوانــان و حتــی کودکان 
از ایــن فضــا باعــث شــده اســت که یــک فضــای محرمانه 
و خصوصــی بــدون احســاس وجــود ناظــر بــرای فرزنــدان 
ایجــاد شــود و آنهــا بــدون دغدغــه بــه ســایت هــا و احیانــا 
شــبکه هــای مختلــف مجــازی دسترســی یافته و بــه دلیل 
ویژگــی  هــای ســنی و کنجــکاوی  هــای خــود، از فضاهای 
ناســالم موجــود در اینترنــت متأثــر شــوند که این مســاله در 
بلنــد مــدت باعــث تغییــر رفتــار فــرد و بــه تبــع آن جامعــه 
مــی شــود کــه معمــوال در مغایــرت بــا عــرف و ارزش های 
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مادران شهدای گمنام شناسایی شده به کرمان رسیدند/ حال آن یعقوب کجا و حال این یعقوب کجا؟
یعقــوب نبــی بعــد از ۲۲ ســال یوســف را در مصــر مالقــات کــرد، هجرانــی 
کــه روشــنایی چشــم یعقــوب را گرفتــه بــود و بــا وصــال، دیــده اش بینــا 
شــد. امــروز کرمــان نیــز میزبــان یعقــوب هایــی بــود که هجــران ۳۳ ســاله 
قــدرت راه رفتــن را از آنهــا گرفتــه اســت. امــا آن یوســف کجا و این یوســف 

هــا کجــا؟ حــال آن یعقــوب کجــا و حــال ایــن یعقــوب هــا کجــا؟
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا، یعقــوب نبــی، وقتــی یوســف را در آغــوش 
گرفــت نفــس هــای یوســفش دلــش را گــرم و چشــمانش را روشــن کــرد 

امــا ایــن یعقــوب هــا ســنگ ســرد مــزار را بایــد در آغــوش بکشــند.
روز ۲۶ آبــان مــاه کرمــان میزبــان مادران شــهیدان محمد بدیعــی و مهدی 
تحویلیــان بــود؛ )شــهدای گمنامــی کــه بــه تازگــی شناســایی شــده انــد(. 
هــر دو مــادر بــا ویلچــر از هواپیمــای اصفهــان - کرمــان پیــاده شــدند. مادر 
مهــدی ســوزناك گریــه مــی کــرد امــا مــادر محمــد ســکوت اختیــار کرده 

بود.
نمــی دانســتم بــه آنها بگویــم تبریک یا تســلیت، بگویم خوشــحالم کــه از 

بالتکلیفــی و چشــم انتظــاری بیــرون آمدید یا بگویم متاســفم.
وقتــی اشــک هــای مــادر مهــدی را دیــدم دوبــاره این ســوال همیشــگی در 
ذهنــم تداعــی شــد کــه آیــا همــه مهــدی هــا، محمدهــا و ... کــه رفتنــد و 
شــهید شــدند، اگــر مشــکالت امــروز را مــی دیدنــد بــاز هــم آغــوش گــرم 
خانــواده را بــا گرمــی گلولــه و خمپــاره، گرمــی خانــه را بــا ســردی خــاك 
عــوض مــی کردنــد؟ شــرم بــر کســانی کــه از خــون ایــن جوانان بــه خوبی 

ــداری نکردند. امانت
بــه گــزارش ایســنا، یک شــهید گمنــام ســال ۸۷ در دانشــگاه ولیعصر)عج( 

رفســنجان تدفیــن شــد کــه هویت شــهید »مهــدی تحویلیــان« فرزنــد غالمرضــا و متولد 
ســال ۴۲ در اصفهــان شناســایی شــده کــه نیــروی ارتــش بــوده و در تک دشــمن در ســال 

۶۷ و در ســن ۲۵ ســالگی به شــهادت رســیده اســت.
همچنیــن شــهید »محمــد بدیعــی« فرزنــد حبیــب اهلل، متولد ســال ۵۰ از کاشــان کــه در 
ســن ۱۷ ســالگی در تک دشــمن به شــهادت رســیده، دیگر شــهیدی اســت که ســال ۹۵ 
بــه عنــوان شــهید گمنــام در کنــار یــک شــهید گمنــام دیگــر در زهکلــوت از توابــع رودبار 

جنــوب دفن شــده اســت.

آسیب ها و مزایای 
فضای مجازی)2(

رئیس جمهور در نشست تخصصی با نخبگان و فعاالن محیط زیست:

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر جلسه شورای ترافیک شهرستان بردسیر گفت:

اقدامات الزم دوبانده کردن جاده بردسیر - دشتکار و نگار درحال انجام می باشد
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه شــورای ترافیــک 
شهرســتان بردســیر بــه ریاســت مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار بردســیر 
و باحضــور مهنــدس جهانشــاهی معــاون عمرانــی و ســایر اعضــا درســالن 
اجتماعــات فرمانــداری باهــدف بررســی مســائل و مشــکالت حــوزه ترافیکی 

وحمــل ونقــل برگــزار شــد.
مهندس میرصادقی فرماندار به بازگشــایی مدارس اشــاره،وبا بررســی مســائل 
و مشــکالت حــوزه ترافیکــی وحمــل ونقــل شــهری و  جــاده ای راهکارهــای 
الزم و اجرایــی رابیــان کــرد و گفــت کاهــش بــار ترافیکی خیابان هــای اصلی، 
بلوارهــا، احداث ســرعت گیرها،اصالح نقــاط حادثه خیزو ســاماندهی میادین 
شــهر از اولویت هــای کاری شــورای ترافیــک شهرســتان اســت و بــر همیــن 
اســاس مصوبــات شــورای ترافیــک بایــد علمی و کارشناســی شــده باشــد تا 
مســائل و مشــکالت شهرســتان در ایــن خصــوص هرچــه بهتر مرتفع شــود. 
درایــن راســتا نیــز از ادارات راهــداری و پلیــس راهــور خواســت تــا گــزارش 
کارشناســی خــود را درراســتای  بهســازی و تعریــض جــاده گلــزار بــه معدن 

درآلوتهیــه وجهــت ارائه بــه فرمانــداری ارســال نمایند.
فرمانــدار بردســیر از ممنــوع الورودشــدن کامیون درجاده بردســیر- دشــتکار 
و نگاردرآینــده نزدیــک  خبــر داد و افــزود : اداره راهــداری نســبت بــه نصــب 
تابلــو درایــن مســیرقدام خواهد نمود و همچنین بااشــاره به دســتور اســتاندار 

محتــرم در خصــوص دوبانــده کــردن جــاده بردســیر دشــتکار و نــگار افــزود کــه اقدامــات 
الزم درایــن زمینــه درحــال انجــام می باشــد 

درادامــه جلســه ضمــن تصویــب اصــالح نقــاط خیــز در خیابــان هــای اصلی شــهر وجاده 
هــای اصلی شهرســتان و اصــالح معابر مقــرر گردیــد شــهرداری واداره راهداری اقــدام الزم 
رابعمــل آورند.وهمچنیــن مقررشــد اداره آمــوزش و پــرورش لیســت اژانــس مــدارس را بــه 
جهــت تاییــد صالحیــت به پلیــس راهــور ارائــه و بعــد از تایید پلیــس راهور به شــهرداری 
جهــت نصــب برچســب و دریافــت مجــوز معرفی شــوند و همچنیــن درخصوص اســتقرار 

اورژانــس هوایی تصمیمــات الزم اتخــاذ گردید

دالیل کودک آزاری
ناآگاهی والدین,مشکالت اقتصادی,اعتیاد,بیماریهای روانی,مشکالت خانوادگی,مشکالت خود کودکان ,مشکالت مدرسه

انواع کودك آزاری :کودك آزاری جسمی,کودك آزاری عاطفی وروانی,بی توجهی وغفلت,سوءاستفاده و کودك آزاری جنسی
راهکارهای مقابله با کودك آزاری:

دقت د ر ازدواج و تشکیل خانواده خودداری از ازدواج های تحمیلی,ناشناخته ؛شتابزده و ازدواج در سنین پایین
توجه به تنظیم خانواده و تعدادمناسب فرزندان

افزایش آگاهی خود در زمینه پرورش فرزندان و شیوه های مناسب رفتار آنان
پذیرش مسئولیت ها و انجام وظایف خود به عنوان پدر,مادر؛معلم؛سرپرست و.... نسبت به کودکان

آشنایی با حقوق و نیازهای اساسی کودکان
توجه به سالمت جسمی و روانی خود و کاهش فشارهای عصبی و مشکالت رفتاری خود که سبب کودك آزاری میشود
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در ســال هــزار و ســیصد و چهــل و چهــار در روســتای هجیــن بــه دنیــا آمــد. 
فرزنــد پنجــم خانــه آقــا امــان الــه بــود. تــا کالس چهــارم ابتدائــی در روســتای 
هجیــن درس خوانــد و بــرای ادامــه تحصیــل همــراه بــرادر بزرگتــر به بردســیر 
آمــد و توانســت علــی رغــم مشــکالت و ســختی هــای پیــش رو در رشــته 
حســابداری دیپلــم بگیــرد. در طــول ایــن ســال هــا همــواره یــار و مــددکار 
خانــواده بــود و بــا کشــاورزی، کارگــری در کــوره هــای آجرپــزی و ... پــدر را در 

تأمیــن مخــارج خانــه یــاری مــی کــرد.
شــاگرد درس خــوان و مــؤدب دبیرســتان خدمــات،  بــا عضویــت در انجمــن 
اســالمی دانــش آمــوزان و حــزب جمهوری اســالمی بــه فعالیت مــی پرداخت. 
امــا تشــنگی او بــرای دســتیابی بــه حقایقــی بیشــتر و یافتــن معارفــی نــاب از 
دیــن مبیــن اســالم، باعــث شــد بــه حــوزه علمیــه قــم رفتــه و بعنــوان طلبــه 

مشــغول تحصیل شــود.
ــورش  ــا ی ــه ب ــود ک ــد صباحــی از دوران طلبگــی غالمرضــا نگذشــته ب  چن
دشــمنان بــه مرزهــای کشــور و تهدیــد دیــن، نامــوس و میهــن اســالمی عازم 
میــدان نبــرد شــد تــا راهــی کــه بایــد ســال هــا بپیمایــد، را یک شــبه بــه آخر 
برســاند. از ایــن رو پــس از دوبــار اعــزام بــه مناطق عملیاتــی، ســرانجام در تاریخ 
65/۱۰/2۰  در عملیــات کربــالی۴ در جزیــره ام الرصــاص توانســت بــه مــدرک 

زیبــای شــهادت و بندگــی خالصانــه دســت پیــدا نماید.
پیکــر مطهــر شــهید پــس از دو ســال و هشــت مــاه به میهــن بازگشــت و پس 

از تشــییع در گلزار شــهدای شــهر بردســیر به خاک ســپرده شــد.
بــرام ســؤال شــده بــود دعــای ندبــه چــه دعاییــه کــه غالمرضــا هر جمعــه می 
خونــه. مقیــد بــود هــر صبــح جمعه تــو دعای ندبــه شــرکت کنه. خــودش هم 
در قرائــت قــرآن و دعــای مســجد، تو مراســمات مختلــف از جمله ایــام محرم و 

مــاه مبــارک رمضــان، بــا حــاج آقا عســکری همــکاری مــی کرد. 
                                                       راوی: خانم فرشته رمضانی)خواهر شهید(
مدیــر دبیرســتان خدمات)آقــای ایرانمنــش( بهش گفته بــود: درســت که تمام 
شــد، جــات همیــن جــا تو مدرســه محفوظــه. با لبخنــد جــواب داده بــود: حاال 
بــه امیــد خــدا. بعــد دیپلــم تو آزمــون اســتخدامی بانــک هم قبــول شــد اما به 
اصــرار از بابــا مــی خواســت اجــازه بــده کــه بــره قــم درس طلبگی بخونــه. پدر 

هــم کــه مــی دید شــرایط کاریــش تــو بردســیر فراهمه، قبــول نمــی کرد. 
یــه روز اومــد خونــه و گفــت: قــراره حــاج آقــا طاهــری امشــب بیــاد خونــه مــا. 
وقتــی شــب حــاج آقــا بــه بابــا گفت: شــما بایــد افتخــار کنیــد و خدا رو شــکر 
کنیــد کــه مــی خــواد بــره حــوزه... بابــا هــم قبــول کــرد و غالمرضــا رو بــرای 
خونــدن درس دیــن، راهی شــهر قــم کــرد.راوی: خانم فرشــته رمضانی)خواهر شــهید(

اوایــل ازدواج، مدتــی قــم زندگــی مــی کردیــم. گاهــی غالمرضــا می آمــد خونه 
مــا و بهمــون ســر مــی زد... /گاهــی لباساشــو مــی آورد خونــه مــا تــا بــراش 
بشــورم. همــراه لبــاس هــا پــودر لباسشــویی هــم مــی آورد. یــک روز مشــغول 
شســتن لباســش بــودم، دســت کــرد تــوی تشــت و متوجــه شــد آبش ســرده. 
حالــت صورتــش عــوض شــد و بــا ناراحتــی گفت: بــا آب ســرد لبــاس منو می 
شــوری؟ کاش زودتــر فهمیــده بــودم. هــر چــی گفتــم: اشــکال نــداره، از این به 
بعــد آب گــرم مــی کنــم، قبــول نکــرد و دیگــه لباساشــو بــرا شســتن خونه ما 

نیــاورد.راوی:                                   خانــم فرشــته رمضانی)خواهــر شــهید(
ــود چــرا مشــکی پوشــیده.  ــود. برامــون ســؤال شــده ب هفتــم ذی الحجــه ب
پرســیدیم: چــی شــده؟ ســری تکــون داد و گفــت: متأســفم بــرای شــما کــه 
نمــی دونیــد امــروز شــهادت امام پنجــم، امــام باقر)علیه الســالم( هســت.راوی: 
 بچــه هــای کوچــک مهمــان، خونــه رو کثیــف کــرده بودنــد. منتظر بــودم بعد 
از رفتــن مهمــون هــا خونــه رو تمیــز کنــم. چیــزی از رفتنشــون نگذشــته بود 
کــه بــرادر بزرگــم بــه خاطــر اوضــاع نامرتــب خونــه عصبانی شــد و با تنــدی با 
مــن رفتــار کــرد. در همیــن لحظه غالمرضا ســریع آمــد جلو بــرادرم ایســتاد و 
گفــت: چــرا اینطــور رفتــار کــردی؟! خــب جلــو مهمون کــه نمی شــد نظافت 

کــرد، بعــد هــم اگــه تمیــز نمــی کــرد، من مرتــب مــی کــردم ...
                                                  راوی: خانم فرشته رمضانی)خواهر شهید(

مــی دونســت خواهــر کوچیکــه لباسشــو مــی شــوره. بخاطــر همین یــه مقدار 
پــول می گذاشــت داخــل جیبش. وقتــی خواهــرم محتویات جیــب رو تحویل 
مــی داد، پــول رو بهــش پــس مــی داد و مــی گفــت: ایــن مــزد دســت خــودت 

کــه زحمت شســتن لبــاس منو کشــیدی.
صــدای نوار موســیقی عروســی همســایه بلنــد بود. بهشــون تذکــر داد: شــادی 
بــه چه قیمت؟ همســایه آزاری نکنید! راوی: خانم فرشــته رمضانی)خواهر شــهید(

شهید  معظم  غالمرضا رمضانی
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باید به گونه ای حرکت کنیم که در آینده ، ایران منبع علم جهانی 
بشود/ کشور ما از لحاظ استعداد ذهنی از متوسط جهان باالتر است

اشعار فراق انتظار 
تو ای صفای ضمیرم! چرا منی آیی؟

چرا بهانه نگیرم؟ چرا منی آیی؟
اگر حجاب ظهورت وجود تار من است

خدا کند که مبیرم! چرا منی آیی؟
میان خلقت من با گل تو رابطه ای است

من از تراب غدیرم، چرا منی آیی؟
هوای دیدن رسداب غیبتت دارم
به این رواق اسیرم، چرا منی آیی؟

تو امر کن رس خود را بدست می گیرم
ببین چقدر دلیرم چرا منی آیی؟

اگر چه نیست مرا قوتی چنان گردو
به رصف نان و پنیرم چرا منی آیی؟
به لب رسیده مرا جان چرا منی آیی

رسیده عمر به پایان چرا منی آیی
سیاه چون شب تار است روز یارانت

کجایی ای مه تابان چرا منی آیی
شدست جمع بدنها و دل زهم دور است

میان جمع پریشان چرا منی آیی
امید ماست که این مشکالت جانفرسا
شود به دست تو آسان چرا منی آیی

زپا فکنده مرا درد هجرت ای دلرب
بس است این همه هجران چرا منی آیی

دوای درد فراقم به جز وصالت نیست
تویی مرا همه درمان چرا منی آیی

کالم حق شده مهجور در میان برش
تو ای مفرس قرآن چرا منی آیی

ببین که در همه عامل به دوستدارانت
شود چه ظلم فراوان چرا منی آیی

برای آنکه بدانند صاحبی داریم
یگانه صاحب دوران چرا منی آیی

بیا که عاشق محزون ز دوریت دارد
مدام دیده گریان چرا منی آیی

                                 رهبر انقالب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی:

ــگان  ــدار نخب ــه ای، در دی ــت اهلل خامن حضــرت آی
فرمودند: در بعضی از دانشــگاهها عناصری هســتند 
کــه جــوان نخبــه را تشــویق میکننــد بــه تــرک 
کشــور، مــن صریــح میگویــم ایــن خیانــت اســت، 
ایــن خیانــت اســت، این دشــمنی با کشــور اســت، 

دوســتی بــا آن جــوان هــم نیســت.
بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری تســنیم، 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در دیــدار نخبــگان 
جــوان و اســتعدادهای برتــر علمــی، نخبــگان را نور 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــد و ب ــت خواندن چشــمان مل
ــرای یافتــن  تمرکــز جامعــه علمــی و نخبــگان ب
راه حل هــای علمــی مشــکالت مختلــف افزودنــد: 
ظرفیــت نخبگــی جوانــان ملــت ایــران، مــی توانــد 
ــا  زمینه ســاز پــر کــردن شــکاف علمــی کشــور ب
علــم جهانی، عبــور از مرزهــای جهانی علــم، ایجاد 
تمــدن نویــن اســالمی و تحقــق آینــده درخشــان 

کشــور باشــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تشــکر از مطالــب 
مفیــدی کــه نخبــگان در ایــن دیــدار بیــان کردند، 
ــد و  ــی خواندن ــی اله ــت و نعمت ــی را موهب نخبگ
افزودنــد: اســتعداد و ظرفیــت ذهنــی تنهــا شــروط 
تحقــق نخبگی نیســت بلکه بایــد با شــکرگزاری و 
قدرشناســی ایــن نعمت، و بــا کار و تــالش و همت 
ــه نخبگــی  و مجاهــدت، اســتعداد و ظرفیــت را ب

تبدیــل کــرد.
ــد: البتــه  رهبــر انقــالب در همیــن زمینــه افزودن
قدرشناســی و شــکر عملــی نعمت نخبگی جــوان، 
وظیفــه پــدر و مــادر، معلم و اســتاد و دســتگاههای 

حاکمیتــی نیز هســت.
ــد:  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان کردن
ملــت ایــران، ملتــی بالقوه نخبــه اســت و به همین 
علــت از دیــر بــاز هــدف جنــگ نــرم تحقیرکننــده 
اســتعمارگران قــرار داشــته تــا اســتعدادها و 
توانایی هــای خــود را فرامــوش کنــد و حتــی منکر 
شــود و دروغ بــزرگ »مــا نمــی توانیــم« را بپذیــرد.

ایشــان بــا اشــاره بــه خاطــرات جواهــر لعــل نهــرو 
ــالش مســتقیم و غیرمســتقیم  ــاره ت ــد درب از هن
انگلیســی ها بــرای از بیــن بــردن احســاس توانایــی 
و اتــکای بــه خــود در ذهــن ملــت هند گفتنــد: در 
تاریــخ 2۰۰ ســاله اخیــر ایــران نیز اســتعمارگران و 
ــران را  ــت ای ــی مل ــت، هم صــدا ناتوان حاکمــان وق
تبلیــغ می کردنــد کــه پیــروزی انقــالب بــه ایــن 

رونــد پایــان داد.
رهبــر انقــالب غفلــت و غــارت را دو هــدف مکّمــل 
اســتعمارگران از القــای ناتوانی در ملتها برشــمردند 
و افزودنــد: وقتــی ملتــی از توانایی هــای خود غفلت 
کــرد، غــارت او آســان می شــود. در واقــع غفلــت، 

مقدمــه غــارت و غــارت، افزایش دهنــده غفلــت ملتها از 
توانایی هــا و اســتعدادهای درونــی اســت.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اســتناد به آیــات صریح 
قــرآن مجیــد دربــاره پیامدهای منفــی غفلــت افزودند: 
ــه  ــد ک ــدار می ده ــمانی هش ــاب آس ــد در کت خداون
دشــمن می خواهــد شــما از ســالح و داراییهــای خــود 
غافــل شــوید تــا راحــت حملــه کنــد کــه ایــن موضوع 
امــروز بــا توجه بــه فشــارها و جنجال هــا در دنیــا درباره 

مســئله پهپــاد و موشــک قابــل توجه اســت.
»احســاس مســئولیت نخبــگان« نکتــه دیگــری بــود 
کــه رهبــر انقــالب در ایــن دیــدار بــه آن پرداختنــد و 
تأکیــد کردنــد: هــم مســئوالن بایــد بــه وظایــف خــود 
دربــاره نخبــگان عمــل کننــد، هــم جــوان نخبــه بایــد 
در قبــال مســائل کشــور احســاس مســئولیت کنــد و 
ضمــن مبــارزه بــا موانــع و پذیــرش برخی ســختی های 
گاه اجتناب ناپذیــر، اجــازه ندهــد نامهربانی هایــی که در 
برخــی دســتگاهها بــه نخبــگان می شــود، او را از ادامــه 

راه و تــالش و احســاس مســئولیت بــاز دارد.
نکتــه دیگــری کــه رهبر انقــالب بــرای نخبــگان جوان 
و اســتعدادهای برتــر علمــی بیــان کردنــد »ضــرورت 
ــده  ــده و هدف گذاری ش ــده ی ترسیم ش ــه آین ــه ب توج

بــرای ایــران عزیــز« بــود.
ایشــان بــا یــادآوری ســخنان چنــد ســال قبــل خــود 
دربــاره آینــده ایران و ضــرورت پیشــتازی در عرصه علم 
جهانــی گفتنــد: بایــد به گونــه ای حرکــت کنیم کــه در 
آینــده ای معقــول، ایــران منبــع علــم جهانــی بشــود و 
هــر کــس بــرای دسترســی بــه جدیدتریــن یافته هــای 
علمــی، ناچــار از یادگیری زبان فارســی شــود، همانگونه 
ــای  ــر قله ه ــان ب ــخ، ایرانی ــی از تاری ــه در برهه های ک
دانــش جهانــی قــرار داشــتند و کتابهــای دانشــمندان 
ایــران در دانشــگاههای غــرب و شــرق مــورد تدریــس 

و اســتناد اهــل علــم و دانــش بــود.
ــن  ــه ای ــرای رســیدن ب حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ب
آینــده روشــن و افتخارآمیــز ســه مرحلــه را ضــروری 
دانســتند. اول: تــالش فــراوان بــرای پــر کــردن فاصلــه 
ــا خطــوط مقــدم علــم جهانــی، دوم: عبــور  کنونــی ب
از مرزهــای دانــش جهانــی و عرضــه کشــفیات نویــن 
علمــی بــه جامعــه بشــری، و ســوم: بنــا کــردن تمــدن 

نویــن اســالمی بــر پایــه علــم نافــع.
ایشــان تأکیــد کردنــد: اگــر نخبــگان جــوان میهــن به 
ایــن افــق روشــن چشــم بدوزنــد، حرکــت علمــی آنهــا 
جهــت گیــری درســت خواهد داشــت و مشــکالت نیز 

رفــع خواهــد شــد.
»لــزوم آفرینــش علمــی« نکتــه دیگــری بود کــه رهبر 
انقــالب در تبییــن آن، گفتنــد: امــروز کارهــای علمــی 
مهمــی در کشــور در حــال انجــام اســت که غالبــاً جزو 
ــران  ــت دیگ ــه دس ــده ب ــی خلق ش ــاخه های علم ش

اســت، در حالی کــه عــالوه بــر ایــن، بایــد بــا خالقیــت و 
نــوآوری، قوانیــن ناشــناخته طبیعت را کشــف، و در تولید 

علــم، نــوآوری کــرد.
ــور  ــائل کش ــل مس ــوری« و ح ــئله مح ــان، »مس ایش
را از اهــداف مهــم جامعــه علمــی کشــور خواندنــد و بــا 
برشــمردن مواردی مانند مشــکالت آب، محیط زیســت، 
ترافیــک، آســیب های اجتماعــی، تخلیــه روســتاها، نظام 
پولــی، مالــی، مالیاتــی، بانکــی و مســائل نظــام تولیــد، 
گفتنــد: می تــوان بــرای همــه مشــکالت کشــور راه حــل 

علمــی پیــدا کــرد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردنــد: در برخی 
کشــورها با وجود آنکه اغلب دانشــگاهها خصوصی اســت 
امــا بودجه هــای دولتــی زیــادی بــه آنهــا داده می شــود، 
البتــه نــه بــه صــورت فلــه ای، بلکــه بــه ایــن شــکل کــه 
ــد و  ــف می کن ــائلی را تعری ــگاه مس ــرای دانش ــت ب دول
چنانچــه دانشــگاه در حل آن مســائل پیشــرفت داشــت، 

بودجــه بــه آن تعلــق می گیــرد.
ــک  ــوان ی ــی« به عن ــوش مصنوع ــالب از »ه ــر انق رهب
مســئله مهم و آینده ســاز نــام بردنــد و تأکید کردنــد: این 
مســئله در اداره آینــده دنیــا نقــش دارد و بایــد به گونــه ای 
عمــل کنیــم کــه ایــران جــزو ۱۰ کشــور برتــر هــوش 

مصنوعــی در دنیــا قــرار بگیــرد.
رهبــر انقــالب دربــاره بحــث مهاجــرت نخبــگان، گفتند: 
امــروز در کشــور جوانــان نخبــه می تواننــد رشــد و 
پیشــرفت کننــد ولــی همچنانکــه قبــالً هــم گفته ایــم 
تمایــل یــک نخبــه بــرای مهاجــرت بــه کشــوری دیگــر 
بــا ایــن نــگاه و توجــه کــه بدهکار کشــور اســت و پــس از 

تحصیــل بازخواهــد گشــت، مانعــی نــدارد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: امــا مهاجرفرســتی 
و اینکــه عناصــری در بعضــی دانشــگاهها، جــوان نخبــه 
ــویق  ــن تش ــرک میه ــه ت ــوس، و او را ب ــده مأی را از آین
می کننــد، صریحــاً خیانــت بــه کشــور و دشــمنی بــا آن 

اســت و دوســتی بــا آن جــوان هــم نیســت.

ــوار شــهید  *باســالم وخســته نباشــید ایــن بل
ملــک قاســمی کــه تقریبــا نگیــن شــهر شــده 
وبــا جمعیــت ۴۰۰ خانــواری و وجــور دفترخانــه 
ــی  ــکی قانون ــالف و پزش ــل اخت ــورای ح وش
ــدوال دارد  ــت ج ــه مرم ــاز ب ــوار نی ــن بل درای
اگــر مســئولین محرتــم بازدیــد بفرماییــد همــه 
ــکر                                                                                                                                            ــد باتش ــدن وم یریزن ــوک ش ــته و پ شکس

9۱26----۱9                                       
ــت همــه هــم  ــاه ازعمــر دول ــن 3م *چــرا درای
چیــز مطالبه مــی کننــد آب اصفهــان ، فاضالب 
خوزســتان ، مشــکالت بــرق وغیره یــک فرصت 
بدهیــد حداقــل دولــت باایــن مشــکالت آشــنا و 
فکــری بیندیشــد چــون ایــن دولــت بــا کســری 
بودجــه مواجــه اســت اینهــا همــه میــراث دولت 
ــل اســت                           79----93362 قب

ــر  ــه تغیی ــا زب *ســالم ســه راهــی جوشــور نی
ــدارد چــون مشــکلی حــل  شــکل هندســی ن
نمــی کنــد وتصادفات بیشــتر خواهدشــد باید با 
توجــه بــه مقــررات شهرســازی ایــن ســه راهیها 
همه بســته شــوند وبــا فاصلــه ۱۰۰متر وبیشــتر 
ــا  ــردان ب ــا دوربرگ ــن ســه راهیه در دوطــرف ای
جاپنــاه بــه عــرض یــک خــودرو احداث شــودکه 
ضمــن دورزدن بــا ماشــینهایی کــه درآن الیــن 
ــس ازطــی  ــف هســتندبرخورد نشــود وپ مخال
ــپاس ــد باس ــه ده ــیرش ادام ــه مس ــق ب طری
 وعذرخواهی                                   7۱----99۰3
*بــا گذشــت ســه مــاه از فعالیــت دولــت 
ــتانها  ــی اس ــتانداربرای بعض ــن اس ــدم تعیی وع
ــا  ــی تفاوتیه ــث بعضــی ب ــان باع ــه کرم ازجمل
ــت  ــرای دول ــن ب ــده و ای ــئولیتها ش ــی مس و ب
ومردم خوشــایند نیســت و موثریــن درانتصابات 
کناربیایندایــن وضــع موجــود بــه صالح نیســت                                                                                                                                             
9۱3۱----۴3                                         
انــدرکاران  دســت  بــه  خطــاب  *باســالم 
ــا طــوری  ــران شــهر ســتان لطف ــم گی وتصمی
عمــل نکنیــد کــه باعث فــرار ســرمایه وســرمایه 
ــه  ــاال ک ــوید ح ــتان ش ــن شهرس ــذار درای گ
شــهردرحال صنعتــی شــدن و رونــق اقتصــادی 
واشــتغال جوانــان درحــال فراهــم شــدن اســت 
مســتوجب نارضایتــی  مــردم نشــوید ســرمایه 
گــذاررا تشــویق وترغیــب وســهل ســازی قوانین
 بکنید                                              95----9۱6۴

ــورای  ــداری و ش ــئولین راه ــت مس ــالم خدم *س
ترافیــک بردســیر لطفــا بازدیــدی از جــاده نــگار تــا 
ســه راهــی کرمــان مخصوصــا ازکنــار کارخانــه های 
فــوالدی داشــته باشــید جــاده نــه خــط کشــی دارد 
ــی وحشــتناکه                              ــگام شــب رانندگ ــو درهن ــه تابل و ن

9۱3۴----26
*ســرعتگیرهای بلــوار جدیــد االحــداث شــهید 
جهاندیــده نــه شــبنما دارنــد ونــه تابلــو شــبها 
بســیارخطرناکه مــن بی توجــه به ســرعتگیر اما 
الحمدهلل ســرعت پایین داشــتم یکمرتبــه رفتم 
ــون                                                                                                                                             ــن نشــد ممن ــوا و خطــری متوجــه م توه
مثل برق آرام شوید !!!                                                ۱5----922۰

عــرض ســالم و ادب و احتــرام، امیــدوارم حالتــون عالی 
باشــه و همیشــه بــا آرامــش در کنــار خانــواده زندگــی 
شــاد و سرشــار از موفقیــت داشــته باشــید. امــروزه بــا 
توجــه بــه رشــد تکنولــوژی و مشــغله هــای ذهنــی 
همــه مــا انســانها نیــاز بیشــتری بــه آرامــش داریــم و 
ایــن آرامــش را کســی بــه جز خودمــان نمیتوانــد برای 
مــا بــه ارمغــان بیــاورد و قصــد دارم در ایــن مقالــه دو 
راهــکار موثــر بــرای آرامــش بیشــتر و بهتــر در اختیــار 

شــما دوســتان عزیــز قــرار دهــم.
یــک ســاختمان مرتفــع یــا بــرج را در نظــر بگیریــد 
بــرای حفاظــت از بــرج هــا و ســاختمان هــای مرتفــع 
در برابــر رعدوبــرق از برقگیــر در بــاالی آنهــا اســتفاده 

مــی شــود..
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زمانیکــه رعــدو بــرق بــه این بــرج برخــورد نماید 
)شــکل 2( انــرژی رعــد وبــرق از طریــق برقگیــر 
نصــب شــده روی بــرج بــه زمیــن منتقــل مــی 
ــزات آن  ــرج و تجهی ــه ب ــیب ب ــا از آس ــود ت ش

جلوگیــری شــود.
بــدن مــا انســان هــا نیــز در طــول روز از طریــق 
تلفــن همــراه ، المــپ هــا، سشــوار، هدفــون بــی 
ســیم و .... بــدون اینکــه مــا متوجــه شــویم شــارژ 
مــی شــود  و امــواج الکترومغناطیســی زیــادی را 

دریافــت مــی نمایــد.

ــن آرامــش و  ــن رفت ــث از بی ــواج باع ــن ام ای
افزایــش اســترس و اضطــراب مــی شــود و مــا 
برای رســیدن بــه آرامش نیازمنــد راهکارهای 
علمــی و عملــی هســتیم تــا باعــث آرامــش 
ــادی  ــای زی ــویم راه ه ــان ش ــود و اطرافی خ
بــرای رســیدن بــه آرامــش و کاهش اســترس 
و اضطــراب وجــود دارد کــه در زیــر بــه چنــد 

راهــکار علمــی و عملــی مــی پردازیــم: 
ــه از لحــاظ  ــه اینک ــه ب ــا توج ــکار اول : ب راه
علمــی ثابــت شــده اســت کــه مکــه مرکــز 
ــاده  ــه طــور خــارق الع ــن اســت ب ــره زمی ک
ــه  ــه قبل ــر انســان روب ــزی اگ و شــگفت انگی

بایســتد 
ــدان  ــر می ــش ب ــی بدن ــدان مغناطیس  می
مغناطیســی زمیــن منطبــق مــی شــود و در 
مــدت زمانــی کــه انســان به نمــاز می ایســتد  
میــدان مغناطیســی بدنــش منظم می شــود.

راهــکار دوم: در طــول روز بــا گذاشــتن پیشــانی 
بیشــتر از یکبــار بــر زمیــن امــواج مضر بــه زمین 
منتقــل مــی شــود و بــدن مــا امــواج مضــر را از 
طریــق زمیــن تخلیــه مــی نمایــد و ایــن عمــل 
شــبیه بــه زمیــن نمــودن ســاختمان هــا و بــرج 
هــا مــی باشــد کــه انــرژی رعــد و بــرق را از طریق 

زمیــن تخلیــه مــی نماید.
بــا نمــاز خوانــدن مــی تــوان هــر دو راهــکار بــاال 
را بــا هــم اجــرا نمــود و آرامــش واقعــی تنهــا بــا 
یــاد خداونــد متعــال میســر مــی شــود و باالترین 
ــد نمــاز اســت. راه  ــاد خداون ــه ی ــن مرتب و بهتری
ــه آرامــش  ــرای رســیدن ب ــی ب ــای مختلف کاره
وجــود دارد کــه مــی توانیــد بــا یــک ســرچ ســاده 
در اینترنــت بــه آنها دســت یابیــد امیــدوارم که از 
مطالــب ایــن مقالــه اســتفاده نمــوده و بــا دیگران 
ــه  ــم ب ــا ه ــه ب ــا هم ــد ت ــان بگذاری ــم در می ه

آرامــش بیشــتری دســت پیــدا نماییــم . 

))هر دم كه سر به سجده اخالص مي نهي         روشندلي ز ياد خدا مي دهد نماز ((
                                          شاعر جواد محدثی

                                                                   باتشکر دوستدار شما مرتضی خدایاری

تغذیه در بیماران دیابتی
هفته ملی دیابت : 22الی 28 آبان ماه 1400

شعار امسال: مراقبت دیابت ، امروز بیشتر از همیشه
دیابــت بیمــاری مزمنــی اســت کــه بــه دلیــل اختــالل در تولیــد ویــا عمــل هورمــون 

تنظیــم کننــده قندخــون یــا انســولین ایجــاد مــی شــود.
عامل اصلی این بیماری مسائل ژنتیکی وچاقی است.

بیمــاری دیابت اگر کنترل نشــود عوارض بســیاری همچون نارســایی کلیوی،اختالالت 
قلبی عروقی،مشــکالت چشمی،زخمهای پوســتی و..... ایجاد می کند.

کنتــرل و درمــان دیابــت بایــد براســاس نــوع و شــدت آن تحــت نظــر پزشــک انجــام 
شــود و در تغذیــه خــود بایــد بــه مــوارد زیــر توجــه کنیــد:

۱ - در صــورت اضافــه وزن حتمــاً وزن خــود را کاهــش دهیــد. بــرای کاهــش وزن بــه 
همــراه رعایــت رژیــم غذایی،فعالیــت بدنــی مناســب و حداقــل 3۰ دقیقــه پیــاده روی 

روزانــه توصیــه مــی شــود.
2  - رژیــم غذایــی فــرد دیابتــی بــه ســن،جنس،وزن،قد و نــوع فعالیت او بســتگی دارد 

در ایــن خصــوص بــا متخصــص تغذیه مشــورت داشــته باشــید.
3 -  ســاعات غــذا خــوردن خــود را منظــم و بــه طــور متعــادل و متناســب از همــه 

گروههــای غذایــی اســتفاده کنیــد.
۴ - بــه منظــور کنتــرل هرچــه بهتــر قندخــون بهتر اســت تعــداد وعــده هــای غذایی 

را افزایــش و حجــم هــر وعــده را کاهــش دهیــد.
5 - مصــرف نمــک را محــدود نمــوده و از مصــرف غذاهای پرنمک مانند خیارشــور،رب 

گوجــه فرنگــی، انــواع ســس و مانند اینهــا نیز اجتنــاب نمایید.
6 - گوشــت مصرفــی بایــد بــه طــور کامــل لخــم و چربــی گرفتــه و مــرغ و ماهــی باید 

بــدون پوســت مصــرف شــوند و از افــراط در مصــرف آنهــا نیز اجتنــاب کنید.

                                        روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بردسیر


