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بسیج یکی از مهمترین یادگار و مواریث امام  راحل 
عظیم الشان )قدس سره ( است که دراین چهاردهه 
بعد از انقالب درمقاطع مختلف خدمات گسترده ای در 
کشورمان داشته است با پایان جنگ بسیج همچنان 
دربسیاری از  صحنه ها حضوری فعال داشته و هرروز 
برافتخارات باشکوه آن افزوده گشته است، بسیج توانست 
دراین مدت در قالب خدمات متنوع و گوناگون در صحنه 
های موردنیاز مثل زلزله ، سیل ، ساخت مسکن برای 
محرومان ،ابرسانی به مناطق محروم  ، واکسیناسیون و... 
همچنین دربرخوردبا پدیده نوظهور داعش در سوریه 
و عراق حضوری فعال داشت و با مدیریت سردار دلها 
حاج قاسم عزیز توانست ریشه داعش را بخشکاند علی 
رغم کمکهای مهم غربیها بسرکردگی امریکا و شیخ 
نشینهای منطقه به حکومت دست نشانده داعش تجلی 
حضوری جهانی رابه رخ دشمنان کشید و نقشه های 
شوم انها را نقش براب کرد وخواب پریشان دشمنان 

تعبیرنشد و به بسیج هویتی جهانی بخشید. 
با آغازین گام دوم انقالب و ایجاد تمدن نوین اسالمی 
نقش بی بدیل بسیج باید متبلور گردد و بسیج باید 
نقش خود را در این ابالغیه تبیین و تعریف کند چون 
بسیج در قالب روحیه بسیجی بیشتر ناظر بر نقش مردم 
است. همان طور که می دانیم روحیه بسیجی از منظر 
اول مهم تر است. روحیه ای که هر فرد جامعه اعم از 
کسی که عضو سازمان های رسمی بسیج است یا 
نیست می تواند آن را داشته باشد و عصاره آن، تالش 
مجاهدانه و مخلصانه در راه آرمان های انقالب و رهبری 
است.آنچه بیش از پیش ضرورت آن احساس می شود 
آن که، مشکالت و مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و.... به نحوی است که تالش های معمولی و اداری روتین 
نمی تواند ما را از این مشکالت رهایی بخشد و نیازمند 
روحیه مجاهدانه و مخلصانه هستیم و همان طور که 
بیان شد همان روحیه بسیجی است.ازمیان گروه های 
سنی بسیجی، جوانان بسیجی به عنوان موتور محرک و 
پیشران این موضوعات هستند که نقش و ماموریت خود 
را برای تحقق اهداف بلند و کالن بیان شده در گام دوم 

انقالب باید تعریف و عملی نمایند.
 رهبر معظم انقالب بیان فرمودند : »اگر بسیج مردم را 
در همه صحنه ها پای کار بیاورد و خصوصاً در مسئله 
اقتصاد محقق شود اقتصاد مردم پایه خواهد شد و 

اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا می کند.    ادامه صفحه6

پیامبــر خــدا »صلــی اهلل علیــه و آله«مــی فرمایــد: کســي که حــق صاحــب حقــي را امروز 
و فــردا کنــد، در حالــي کــه بــه پرداخــت آن قــدرت دارد، هــر روز در پرونــده اش معــادل 

گنــاه یــك داروغــه دولــت ظالــم ثبــت مــي شــود.                          »بحاراالنــوار، ج۱۰۳، ص۱۴6«

بسیج و تحقق بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی 

اینکه بعد از نزدیک به 11 سال اولین جلسه شورای 
عالی فضایی تشکیل می شود، نشان دهنده عزم این 

دولت برای توسعه صنعت فضایی است 
باید به مدار 3۶ هزار کیلومتری برسیم

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان گفت: آبرســانی 
بــه 6۳ روســتای ایــن اســتان بــه مناســبت 6۳ ســال 
عمر بابرکت ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی و 
بــا حمایــت ۹۰ میلیــارد ریالــی مالی ســپاه بــا حضور 

رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین انجام شــد.
بــه گــزارش ایرنــا، ســردار حســین معروفــی در افتتاح 
ــان  ــتان کرم ــتای اس ــه 6۳ روس ــانی ب ــرح آبرس ط
ــه ۲۷ روســتای رفســنجان،  ــن ب ــن آیی ــزود: در ای اف
ــج  ــم، پن ۱۲ روســتای نرماشــیر، هفــت روســتای ب
ــگان، ۲ روســتای  ــار، چهــار روســتای ری روســتای ان
رودبارجنــوب، یــک روســتای ارزوئیــه و پنج روســتای 

فهــرج آبرســانی شــد.
وی بــا بیــان اینکــه کرمــان در حــوزه آبرســانی جــز 
چهــار اســتان بــا تنــش آبــی و ناپایــداری آب اســت 
اظهــار داشــت: بــه منظــور شناســایی شــرایط ایــن 
اســتان قــرارگاه نهضت آبرســانی مرد میدان )ســپهبد 
شــهید ســلیمانی( در هفــت فــاز برنامــه ریــزی شــده 
کــه با کمک بســیج، ســپاه، بســیج مردمــی و آبفــا در 

ایــن زمینــه کار انجــام مــی شــود.
ســردار معروفــی ادامــه داد: همچنین در ســه فــاز اول 
۱۳6 روســتای اســتان کرمــان بــا جمعیــت ۱6۰ هزار 
نفــر و بــا اعتبــار ۲6 میلیــارد تومــان آبرســانی شــد و 
امــروز در فــاز چهــارم 6۳ روســتا بــا صــرف ۴۰ هــزار 
و ۹ میلیــارد تومــان اعتبــار آبرســانی مــی شــود و فاز 
پنجــم ایــن طــرح نیــز همزمــان با ســالگرد شــهادت 
ســپهبد شــهید ســلیمانی در 6۳ روســتا بــا جمعیت 

۳۳ هــزار نفــر و بــا اعتبــار ۱۱ میلیــارد تومــان اجرا 
ــد. خواهد ش

وی تاکیــد کــرد: فــاز 6 ایــن طــرح نیــز در هفتــه 
پاســدار با آبرســانی بــه 6۳ روســتای اســتان کرمان 
ــارد  ــار ۹ میلی ــر و اعتب ــزار نف ــت ۳۸ ه ــا جمعی ب
تومــان و فــاز هفتــم نیــز طــی ســه مــاه نخســت 
ســال آینــده بــا آبرســانی بــه 6۳ روســتای کرمــان 
و بــا هشــت میلیــارد تومــان اعتبــار انجــام خواهــد 

شــد.
ســردار معروفــی بــا بیــان اینکــه فــاز ســوم طــرح 
ــاج  ــف ح ــا کمــک واق ــدان ب ــرد می ــانی م آبرس
ــا و بســیج انجــام شــده  ابراهیمــی، شــرکت آبف
اســت گفــت: اعتبــار فــاز هفتــم از طریــق ســپاه 

ــن شــده اســت. تامی         صفحه۸

پروژه آبرسانی به ۶3 روستای کرمان با حضور 
رئیس بسیج مستضعفین افتتاح شد

ــهدا،  ــواده ش ــور خان ــا حض ــه ب ــم ک ــن مراس در ای
بســیجیان، جمعــی از مســئوالن و مــردم در حســینیه 
ــدا و  ــرکل ص ــد، مدی ــزار ش ــك برگ ــتای ماهون روس
ســیمای مرکــز کرمــان ضمــن تبریــك هفتــه بســیج 

ــت. ــهدا را گرامیداش ــره ش ــاد و خاط ی
احمــد علــی رمضانــی مدیــرکل صــدا و ســیمای مرکز 
کرمــان بــا اشــاره بــه آیــات و روایــات بــر فضیلــت، 
عظمــت و برتــری مقــام شــهدا تاکیــد کــرد و گفــت: 
خداونــد بــه صابــران در راه خــود بشــارت داده اســت 
ــهدا و  ــه ش ــه دارد ک ــدا هزین ــتقامت در راه خ واس

خانــواده هــای آنهــا از صابــران هســتند.
مدیــرکل صداوســیمای مرکــز کرمــان بیــان کــرد: بــا 
توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری، جهــاد 

امــروز مــا فعالیــت در فضــای مجــازی اســت.
وی فضــای مجــازی را تیــغ دولبــه ای دانســت و افزود: 
فضــای مجــازی هــم فرصــت اســت و هــم تهدیــد به 
گونــه ای کــه االن فضــای مجــازی حتــی مهمانــی ها و 
دورهمــی هــای خانوادگــی را تحــت تاثیــر قــرار داده 

اســت. 
ــانه در اوج  ــروز رس ــرد: ام ــح ک ــی تصری ــی رمضان عل
اقتــدار اســت و غالــب مــردم بــه رســانه ملــی اعتماد 
دارنــد ولــی گســتردگی فضــای مجــازی ایجــاب مــی 
کنــد تــا تــك تــك مــا در فضــای مجــازی بــه تولیــد 
و انتشــار محتــوای مناســب اقــدام کنیــم و بــه خاطــر 

شــهدا در فضــای مجــازی فعالیــت کنیــم.
ــیر و  ــردم بردس ــده م ــور نماین ــن پ ــهباز حس ش
ســیرجان نیــز در ایــن یــادواره ضمــن تبریــك هفتــه 
بســیج گفــت: روی کار آمــدن دولــت انقالبــی و حضور 
در بیــن اقشــار مختلــف مــردم نویــد آینــده ای بهتــر 

ــردم دارد . ــرای م ب
وی از همــه دســت انــدرکاران و برگزارکنندگان یــادواره 
قدردانــی کــرد و افــزود: مــردم کرمــان همه بســیجی 
ــهدا و  ــراه ش ــه هم ــت ک ــال اس ــرا ۴0 س ــتند زی هس

ــتند. ــراه نظام هس هم
حســن پور بیان کــرد: شــهیدان ســتارگان درخشــان 
آســمان این دیار و شــهید ســلیمانی خورشــید است و 
یاد کــردن از شــهید ســلیمانی یــاد از تك تك شــهدا 
و خانــواده شــهدا اســت کــه بــرای تقویــت والیــت از 

ــتند. ــود گذش جان خ
ــاد  ــت ی ــن گرامیداش ــیر ضم ــردم بردس ــده م نماین
ــهدای  ــوص ش ــه خص ــی ب ــروی انتظام ــهدای نی ش
ــاع  ــهدای دف ــار ش ــروز در کن ــت: ام ــور گف سمس
ــه  ــا ب ــار م ــش، افتخ ــیج و ارت ــهدای بس ــدس، ش مق
ــرای  ــوز ب ــه هن ــت ک ــی اس ــروی انتظام ــهدای نی ش

ــد. ــی دهن ــان م ــه ج ــردم و جامع ــت م امنی
ــه  ــام جمع ــی ام ــر کرمان ــی اکب ــالم عل ــت االس حج
ــازده  ــاد و خاطــره ی ــادواره، ی بردســیر نیــز در ایــن ی
شــهید منطقــه کوه پنــج و ســه شــهید اخیــر نیروی 
انتظامــی در منطقــه سمســور را گرامیداشــت و از مردم 
ــك و  ــتای ماهون ــهیدپرور روس ــدار و ش ــت م والی

ــی کــرد. ــادواره قدردان برگزارکننــدگان ایــن ی

رئیس جمهور در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم؛

به مناسبت هفته بسیج یادواره شهدای بسیج 
کارگری به همت فوالد مشیز برگزار شد

ــوان  ــمی باعن ــی مراس ــیج ط ــه بس ــبت هفت ــه مناس ب
یــادواره شــهدای بســیج کارگــری باحضــور حجت االســالم 
ــدس  ــرم ،مهن ــه محت ــام جمع ــی ام ــلمین کرمان والمس
میرصادقــی فرماندار،فرماندهــان نظامی وانتظامی،مســئولین 
ادارات  وخانــواده هــای شــهدای مدافــع حــرم و بــه همــت 
فوالدمشیز،بنیادشــهید شهرســتان و ناحیه مقاومت بســیج 
،مراســم غباروبی و عطرافشــانی گلزارشــهدا  و قرائــت زیارت 

ــد.     عاشــورا انجــام گردی

جناب آقای دکتر محمدرضا  توحیدی پور   
مدیرعامل محترم مجتمع صنعت فناوران بردسیر

احترامــا انتخــاب شایســته حضرتعالــی را بــه عنــوان نائب 
رئیــس هیئت مدیــره اتحادیه قــران و عترت اســتان کرمان 
را صمیمانــه تبریــك عــرض مــی نمایــم واز خداونــد متعال 

بــرای جنابعالــی موفقیت هــای روز افــزون را خواســتارم
عباس امیری سروری مدیر عامل تعاونی مسکن کارگران مجتمع فناوران صنعت بردسیر

ششمین یادواره یازده شهید منطقه کوه پنج بردسیر و اولین 
یادواره شهدای سمسور در روستای ماهونک بردسیر برگزار شد
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ــزاری تســنیم از  ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــی  ــان ، ســردار حســین معروف کرم
در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه 
ــان  ــتان کرم ــوه اس ــای اس پایگاه ه
ــان  ــاراهلل کرم ــینیه ث ــه در حس ک
برگــزار شــد اظهــار داشــت: بســیج 
شــجره طیبــه ای اســت کــه در همه 
عرصه هــا از جملــه دفاعــی، امنیتــی، 
ــتغالزایی،  ــی، اش ــی، اجتماع فرهنگ
اقتصــاد مقاومتــی، کمــک مؤمنانــه، 
ــا  ــدار مردمــی، کرون آب، امنیــت پای
و در هــر عرصــه ای کــه مــردم نیــاز 
داشــته باشــند آمــاده خدمتگــزاری 

ــران اســت. ــت ای ــه مل ب
وی بــا بیــان اینکــه بســیج جان پنــاه 
ــرار  ــردم ق ــار م ــوده و در کن ــت ب مل
دارد گفــت: پایگاه هــای مقاومــت 
بســیج در حقیقــت خانــه نظــام 
بــوده، محلــه محــور هســتند و 
ــه در  ــردی و چ ــوزه راهب ــه در ح چ
حــوزه تکلیفــی و عملیاتــی از مــردم 
و ارزش هــای انســانی، الهــی، انقــاب 

اســامی و ... مراقبــت می کننــد.

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا 
عنــوان اینکــه در اســتان کرمــان چیــزی 
در حــدود 2 هــزار و 200 پایــگاه بســیج 
ــرح  ــه ط ــم ک ــات داری ــت مح مقاوم
جدیــدی را در یــک ســال و نیم گذشــته 
می شــود  دنبــال  پایگاه هــا  ایــن  در 
افــزود: فعالســازی و کیفی ســازی واقعــی 
ــبرندگی  ــرای پیش ــیج ب ــای بس پایگاه ه
ــردم و  ــه م ــت ب ــگاه خدم ــا ن ــاب ب انق

ــردم اســت. ــرای خــود م ب
ــن نمایشــگاه  ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــگاه  ــه پای ــگاه بســیج از 24 ناحی 30 پای
مقاومــت اســتان کرمــان حضــور دارنــد 
گفــت: ارزیابــی یــک ماهــه از همــه 
پایگاه هــا بــه عمــل آمــده و از هــر ناحیــه 
یــک پایــگاه و از نواحــی درجــه یــک مــا 
دو پایــگاه در این نمایشــگاه حضــور دارند.

ســردار معروفــی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر 
ــه  ــک عرص ــود را ی ــات خ ــگاه خدم پای
دنبــال می کنــد امــا همــه یــک هــدف و 
یــک ماموریــت دارنــد و یــک راهبــرد رو 
و یــک هدفگــذاری بــرای همــه تعریــف 
شــده افــزود: هــر پایــگاه می توانــد یــک 

فعالیــت خــاص در راســتای راهبــرد و 
هدفــی کــه بــری آنهــا تعریــف شــده 

داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه همــه پایگاه هــای 
مــا مــردم محور و محلــه محور بــوده و 
روی پــای خودشــان ایســتاده اند گفت: 
هــدف از ایــن اقدامــات ایــن بــوده کــه 
الگــوی عملــی بــرای همه گیر شــدن 
ایــن مدل هــا در حوزه هــای مختلفــی 

چــون اقتصــاد مقاومتــی ارائه شــود.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمان با 
اشــاره بــه اینکــه هــدف مــا ایــن بــوده 
کــه بــه فرمــوده حضــرت آقــا عمــل 
کــرده تــا ســفره های مــردم کوچــک 
نشــده و رنگیــن شــود افــزود: در ایــن 
نمایشــگاه مشــاهده کردیــم کــه چــه 
ــاغل  ــوزه مش ــی در ح ــای زیبای کاره
ــا صنایــع تبدیلــی  خــرد خانگــی و ی
ایجــاد شــده و تاثیــر زیــادی بــه ویــژه 

ــتغال دارد. ــوزه اش در ح
ــتغال  ــد اش ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
و بــازار در کنــار هــم دیــده شــود 
گفــت: انتظــار داریــم دولتمــردان 

دولت از ظرفیت عظیم بسیج در پیشبرد اقتصاد مقاومتی استفاده کند

حجــت االســام والمســلمين حــاج علــی اکبــر کرمانــی در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه در ارتبــاط با هفته بســيج 
و فرهنــگ بســيجی بيــان داشــت : مقــام معظــم رهبــری در 
خصــوص فرهنــگ بســيج فرمودنــد : فراگيــر شــدن فرهنــگ 
بســيجی از ابتــدای انقــاب صــورت گرفتــه و ایــن روحيــه و 
فرهنــگ بســيجی در شــرایط بحرانــی از اول انقــاب تــا االن 
وجــود داشــته اســت و هــر چيــزی کــه از اول انقــاب دشــمن 
بــرای مــا ایجــاد کــرد ازجملــه  هشــت ســال دفــاع مقــدس 
همــه آنهــا را بــه ســامت پشــت ســر گذاشــتيم وهمــه بــه 
واســطه فرهنــگ بســيجی بوده اســت و اقتــدار نظــام از ویژگی 
بســيج اســت و مــا نيازمنــد چنيــن روحيــه و فرهنگ بســيجی 
هســتيم تــا بحران هــا را پشــت ســر بگذاریــم و نمونــه بــارز آن 
بــه دنبــال شــيوع کرونــا در کادر درمــان خيلی ها شــهيد مدافع 
ســامت شــدند و جــان خــود را فــدا کردنــد و دليلــش هميــن 

روحيــه بســيجی بــوده اســت.
وی افــزود: آخریــن روز از هفتــه بســيج بــا عنوان بســيج اخاق 
و معنویــت نامگــذاری شــده اســت کــه بــه حــق بســيجی بــا 
رعایــت اخاقيات شــناخته می شــود. بســيج ســبدی بــزرگ از 
ارزش هــای اســامی و انســانی اســت کــه هميــن شــخصيت 
و فرهنــگ بســيج اســت کــه بيــش از ۴۰ ســال اســت کــه 

انقــاب را بيمــه کــرده اســت.
حجــت االســام کرمانــی اجرای موفق طرح شــهيد ســليمانی 
را بــرای مهــار کرونــا از بــرکات بســيج در کشــور و شهرســتان 
بردســير دانســت و از همــه شــرکت کننــدگان در ایــن طــرح 

قدردانــی کــرد.
خطيــب جمعــه بردســير در خصــوص شــجره طيبــه بســيج 
افــزود: نوجوانــان آینده ســازان کشــور هســتند و بهتریــن دوران 
و سرنوشــت ســاز دوران نوجوانی اســت لذا متوليان و مســئوالن 
امــر بایــد در ایــن مــورد کمــک کننــد تــا فرهنگ بســيجی در 

بيــن نوجوانــان جــا بيافتد.
امــام جمعه بردســير ضمــن تشــکر از حضور حلقــات صالحين 
در نمــاز جمعــه تصریــح کــرد: متوليــان و مســئوالن امــر بایــد 
اهتمــام ویــژه ای بــرای حلقــه هــای صالحيــن بــرای نوجوانان 
داشــته باشــند و بــرای ترویــج اخــاق و معنویــت در ایــن ســن 

حســاس برنامــه ریــزی و تــاش کنند.
خطيــب جمعه اظهــار داشــت : روز هفتــم آذرماه شــهادت دکتر 
محســن فخــری زاده اســت و بــه واســطه روحيه بســيجی بوده 
ــد و خــواب را از چشــم دشــمن  ــدگار شــده ان کــه چنيــن مان
گرفــت و شــهيد در ایــن مــورد مــی فرمــود: من هر چه بيشــتر 
کار کنــم  خــواب راحــت را از چشــم دشــمن مــی گيــرم و اگــر 
مســئوالن و بزرگــواران کار کننــد خواب به چشــم مــردم راحت 

ــی آید. م
وی افــزود : روز هفتــم آذر مــاه روز نيــروی دریایــی نامگــذاری 
شــده اســت روز حماسه آفرینی پرســنل ناوچه ی موشــک انداز 
پيــکان مــی باشــد روز تبلــور و ایثــار و جــان فشــانی پرنســل 
قهرمــان و جــان برکــف نيــروی دریایــی در برقــراری امنيــت 

اســت.
حجــت االســام کرمانــی  اظهــار داشــت :روز دهــم آذر مــاه 
روز شــهادت شــهيد آیــت اهلل مــدرس بــه عنــوان روز مجلــس 
نامگــذاری شــده اســت و شــخصيت شــهيد مــدرس در حــوزه 
مدیریــت و سياســت بــه خوبــی هویداســت و ابعــاد برجســته 
بــه عنــوان نماینــده مــردم نيــز مشــاهده مــی کنيــم کــه همه 
مســئولين نيــز بایــد هميــن جــوری مدیریــت کننــد از عظيــم 
تریــن شــاخصها و نقــش و جایــگاه شــهيد مــردم داری شــهيد 
مــدرس بــود و بــرای مــردم ارزش قائــل بــود مــی فرمــود مــا 
ولــی نيســتيم وکيــل هســتيم و بــا مــردم جــوری برخــورد می 
کــرد اینهــا موکليــن هســتند و در حــوادث سياســی و اجتماعی 
مــردم را شــریک مــی دانســت. ویژگــی دیگر دشــمن شناســی 
و دشــمن ســتيزی اســت ، مــدرس در مــورد قــرار داد 1919 بــا 
شــجاعت تمــام در مقابــل آنها ایســتاد و گفــت: هرگاه شــعور و 
آگاهــی پيــدا کردیــد و متکــی بــه غيــر نشــدید یعنــی بيســت 
ســال آینــده را مــی دیــد و ایــن منش دشــمن شناســی بزرگوار 
بود.ویژگی دیگر اســتبداد ســتيزی، در مقابل مخالفان و حاکمان 
زمانــه مــی ایســتاد و بــا آنهــا مبــارزه مــی کــرد و ویژگــی دیگر 
ایســتادگی در برابــر تهدیــد و تطميــع، ومــی فرمــود: نــه چيزی 
ــه  ــل هم ــم در مقاب ــی خواه ــی م ــزی از کس ــه چي دارم و ن
ایســتادگی مــی کــرد و اینکــه چرا شــهيد مــدرس ماندگار شــد 

چــون روحيه بســيجی داشــت.
وی در پایــان در مــورد گرانــی افــزود: مــردم از نظــر معيشــت و 
اقتصــاد وضــع خوبــی ندارنــد و گرانــی و تــورم زیــاد اســت و ما 
ســه قــوه انقابــی و خــوب داریــم و رؤســای ایــن ســه قــوه 
وحــدت رویــه و انقابــی کــه در نظــام پيــش گرفتــه انــد باید با 
همــکاری هــم فکــری بــرای مشــکات عمده مــردم بــر دارند 

ــای کار بيایند. و پ

ما نیازمند روحیه و فرهنگ 
بسیجی هستیم تا بحران ها را 

پشت سر بگذاریم

ــیر  ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بمناســبت هفتــه بســیج بــا همــکاری ناحیــه مقاومت 
ــه  ــیج جامع ــیر ،بس ــت بردس ــز بهداش ــیج، مرک بس
پزشــکی اســتان، بســیج عشــایر و بســیج کشــاورزی، 
بســیج مهندســین و حضــور جهادگــران و بســیجیان 
در روســتاهای دهســتان شــیرینک خدمات پزشــکی و 
دندانپزشــکی و چشــم پزشــکی بصــورت رایــگان و بــه 

ــد .  ــه روز داده ش ــدت س م
همزمــان بااجــرای ایــن برنامه باحضور  مهنــدس وفایی 
معاون سیاســی فرماندار، ســرهنگ ذو العلی جانشــین 
فرمانــده ســپاه ،مدیــرکل عشــایری، ترکــزاده بخشــدار 
گلــزار  و فرماندهــان بســیج جامعــه پزشــکی و بســیج 
مهندســین و بســیج عشــایری و بسیج کشــاورزی یک 
منــزل مســکونی در ده مرتضــی کــه توســط گروههای 
ــل روســتای راســک کــه  جهــادی احــداث شــده و پ
بــا مشــارکت دهیــاری و گروههــای جهــادی صــورت 

گرفتــه بــود افتتاح شــدند
درادامــه برنامــه نیز معــاون سیاســی فرمانــدار از برخی 
منــازل محرومیــن کــه در حــال بازســازی بــود بازدیــد 

د کر
الزم بذکــر اســت در ایــن طــرح 40 منــزل بازســازی 

شــده اســت .
حمــزه وفایــی همچنیــن از واکسیناســیون دام هــای 
ســبک و ســنگین روســتاییان و توزیــع بســته هــای 
معیشــتی بیــن محرومیــن در قالــب این طرح توســط 

گروههــای جهــادی خبــر داد.

درهفته بسیج یک منزل 
مسکونی در ده مرتضی و پل 

روستای راسک افتتاح شد

رئیس کل دادگســتری استان کرمان 
گفــت: روند اجــرای وظایف دســتگاه 
هــا در زمینه ســاماندهی کارگاه های 
ضایعاتــی بایــد بــر اســاس قانــون و 
در زمــان تعییــن شــده انجــام شــود 
ــوارد قصــور  ــن صــورت م و در غیرای
ــای  ــان و نهاده ــتانی کرم ــه دادس ب
باالدســتی هــر یــک از ســازمان هــا 

اعــام خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از روابــط 
عمومــی دادگســتری کل اســتان 
ــداهلل موحــد در ســومین  ــان، ی کرم
نشســت شــورای پیشــگیری از وقوع 
جــرم دادگســتری در ســال جــاری 
افــزود: خــا قانونــی بــرای برخــورد با 
کارگاه هــای ضایعاتــی وجــود نــدارد 
ــدام از  ــدم اق ــی در ع ــکل اصل و مش
ســوی دســتگاه هــای مربوطه اســت 
زیــرا همــه دســتگاه هــا مســئولیت 
خــود را در ایــن زمینه می شناســند.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب کــه 
ــای  ــاره کارگاه ه ــان در ب شــهر کرم
ضایعاتــی وضعیــت نامناســبی دارد، 
عنــوان کــرد: نیــروی انتظامــی بایــد 
برنامــه مــدون کنترل وضعــی کارگاه 
هــای ضایعاتــی را در بــازه زمانــی ۱0 
ــن رابطــه  ــن و در ای ــده تدوی روز آین

اقــدام کنــد.
نماینده عالــی قوه قضاییه در اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه این مطلــب که 

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: 

ــیج  ــای بس ــدی پایگاه ه ــا از توانمن م
ــی و  ــوی عمل ــا در الگ ــیجیان م و بس
جهــادی در پیشــبرد اقتصاد بــرای هم 
افزایــی در حــوزه فرهنگــی و اجتماعی 
و همــه عرصه هایــی کــه کشــور مــا به 

ــد. ــتفاده بکنن ــاز دارد اس آن نی
ســردار معروفــی ادامــه داد: بایــد از 
ایــن نیــروی عظیــم بــه طــور خــاص 
در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی اســتفاده 
بکننــد تــا بازاریابــی خوبــی باشــد تــا 
ســطح اقتصــاد و معیشــت مــردم بــه 

ــم. ــاال ببری ــتاها را ب ــژه در روس وی

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

تعقیب کیفری در انتظار صاحبان کارگاه های بی سر و سامان ضایعاتی در کرمان
وجــود کارگاه هــای ضایعاتــی یــک 
معضل جــدی در مدیریت شــهری 
کرمــان بــه شــمار مــی رود، تاکیــد 
کــرد: موضــوع کارگاه های ضایعاتی 
از نظــر بهداشــتی، امنیتی، اشــتغال 
اتبــاع بیگانــه و از ابعاد مختلفی برای 
شــهر کرمــان مشــکل ســاز اســت 
ــه هــای دســت  و تمامــی مجموع
انــدرکار اتفــاق نظــر دارنــد کــه باید 
بــرای ســاماندهی آنهــا اقدام شــود.

موحــد بــا اشــاره بــه اینکــه نظــارت 
دقیــق و اثربخشــی بــر کارگاه هــای 
ضایعاتــی وجــود نــدارد و مصوباتــی 
ــه  ــده ک ــام ش ــه انج ــن زمین در ای
متاســفانه تنها بــر روی کاغــذ باقی 
ــد،  ــده ان ــی نش ــد و اجرای ــده ان مان
تاکیــد کــرد: کار ســاماندهی کارگاه 
ــاس  ــر اس ــد ب ــی بای ــای ضایعات ه
برنامــه زمانبنــدی مناســب دنبــال 

شــود.
وی بــا اشــاره بــه وجــود ۷۹2 کارگاه 
ضایعاتــی در مرکــز اســتان کرمــان، 
ــود ۵00 کارگاه  ــرد: وج ــح ک تصری
ضایعاتی در شــهر کرمان شایســته 
نیســت زیــرا ایــن واحدها بــه عنوان 
۵00 صنــف فاقد مجوز و غیرقانونی 

در حــال فعالیت هســتند.
رئیــس کل دادگســتری اســتان 
کرمــان گفــت: کارگاه های ضایعاتی 
ــتند و  ــرم هس ــکاب ج ــون ارت کان

۹۹ درصد دانش آموزان کرمانی واکسن کرونا را دریافت کرده اند
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
کرمــان گفــت: ۹۹ درصــد دانــش 
ــال  ــا ۱۸ س ــنی ۱2 ت ــوزان رده س آم
اســتان کرمــان معــادل 2۶0 هــزار نفر 
ــا را دریافــت  ــت اول واکســن کرون نوب

ــد. کــرده ان
بــه گــزارش اداره اطــاع رســانی و 
ــرورش  ــوزش و پ ــی آم ــط عموم رواب
ــکندری  ــد اس ــان، احم ــتان کرم اس
ــرزده از  ــد س ــیه بازدی ــب در حاش نس
مــدارس شــهر کرمــان بــا بیــان اینکه 
ــر ســال جــاری 30 درصــد  از اول مه
ــوز  ــش آم ــر دان ــر ۱۵ نف ــدارس زی م
کرمــان بازگشــایی شــده و بــه صورت 
حضــوری فعالیــت خــود را آغــاز کرده 
ــطه،  ــدارس دوره متوس ــزود: م ــد اف ان
فنــی و حرفــه ای و کار دانــش نیــز از 
اول مهــر بــا اجــرای طرح گــروه بندی 
ــی  ــت م ــه صــورت حضــوری فعالی ب

کننــد.  
ــه  ــه در زمین ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــم  ــع تصمی ــدارس تاب ــایی م بازگش
ســتاد ملــی و اســتانی مقابله با شــیوع 
کرونــا هســتیم تصریح کــرد: مــدارس 
ــان  ــز از ۱۵ آب ــطه دوره دوم نی متوس
بازگشــایی شــد و بــه صــورت شــیفت 
بنــدی و بــر اســاس شــرایط مدرســه 

ــد.   ــاز کردن کار خــود را آغ
ــرورش اســتان  ــرکل آمــوزش و پ مدی

کرمــان، تصمیــم گیری بــرای چگونگی 
بازگشــایی مــدارس را وظیفــه شــورای 
مــدارس دانســت و گفــت: ایــن شــورا بر 
اســاس شــرایط و اقتضای مدرســه اقدام 
بــه حضــوری یــا غیــر حضــوری برگــزار 

کــردن کاس هــا مــی کنــد.  
وی بــه وجــود ســامانه ال. تــی. ام. 
اس »ltms«ســامانه جامــع مدیریــت 
یادگیــری و آمــوزش فرهنگیــان اشــاره 
کــرد و گفــت: مدیــران مــدارس موظــف 
هســتند چک لیست بهداشــتی موجود 
در ایــن ســامانه را بــا توجــه بــه شــرایط 
موجــود در مدرســه خود پــر کنند و بعد 
از تکمیــل این لیســت بــا تایید ســامانه 
و کارشناســان بهداشــت مدارس و مرکز 
بهداشــت، مجــوز بازگشــایی مدرســه را 

دریافــت کننــد.
تمــام مــدارس کرمــان مجوز بازگشــایی 

ــرده اند ــت ک دریاف
اســکندری نســب ادامــه داد: بــر اســاس 
ــه شــده توســط  اطاعــات و مجــوز ارائ
ــری و  ــت یادگی ــع مدیری ــامانه جام س
آمــوزش فرهنگیــان تمــام مــدارس 
بازگشــایی  اســتان کرمــان مجــوز 

ــد.   ــرده ان ــت ک دریاف
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــت اصــول بهداشــتی،  ــر رعای ــان ب کرم
رعایــت فاصلــه اجتماعــی و گــروه بندی 
دانــش آمــوزان بــرای حضــور فیزیکــی 

در مــدارس تاکیــد و تصریــح کــرد: 
ــش  ــه دان ــده ب ــه ش ــوزش ارائ آم
ــورت  ــه ص ــن دوره ب ــوزان در ای آم
ترکیبــی از آمــوزش مجــازی و 

ــت. ــوری اس حض
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تمــام 
مــدارس اســتان کرمــان مجبــور بــه 
بازگشــایی هســتند، گفــت: اعــام 
ــوزان در  ــش آم ــور دان ــان حض زم
مدرســه بــر عهــده شــورای مدرســه 

ــت.   اس
ــر  ــد ب ــا تاکی ــب ب ــکندری نس اس
در  بهداشــتی  اصــول  رعایــت 
ــگاه  ــامانه دانش ــزود: س ــدارس اف م
ــار  ــه آم ــز روزان ــکی نی ــوم پزش عل
ــه  ــی را ک ــوزان و والدین ــش آم دان
ــد  ــده ان ــا ش ــاری کرون ــار بیم دچ
بــه مــدارس اعــام مــی کنــد تــا از 
ــه  ــار ب ــوزان بیم ــش آم حضــور دان

ــود.   ــری ش ــه جلوگی مدرس
وی از والدیــن نیــز خواســت در 
کوچکتریــن  مشــاهده  صــورت 
ــر  ــرماخوردگی در ه ــی از س عائم
ــه  ــواده، مدرس ــای خان ــک از اعض ی
ــرار داده و از حضــور  ــان ق را در جری
فرزنــد خــود در مدرســه خــودداری 

کننــد.
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
واکسیناســیون دانــش آمــوزان و 

ــا اجبــاری نیســت  فرهنگیــان علیــه کرون
گفــت: ۹۹ درصــد دانــش آموزان رده ســنی 
ــادل  ــان مع ــتان کرم ــال اس ــا ۱۸ س ۱2 ت
2۶0 هــزار نفــر نوبــت اول واکســن کرونــا را 

ــد.   ــرده ان ــت ک دریاف
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمان 
تصریــح کــرد: همچنیــن ۱۵۵ هــزار نفــر از 
دانــش آمــوزان کرمانــی نوبــت دوم واکســن 
ــان در  ــد و کرم ــرده ان ــت ک ــا را دریاف کرون
ــه دانــش  ــا ب زمینــه تزریــق واکســن کرون
آمــوزان و فرهنگیــان جز اســتان هــای برتر 

اســت.
ــان اســتان  وی گفــت: ۹۸ درصــد فرهنگی
ــت نخســت و ۸3 درصــد  ــز نوب ــان نی کرم
نوبــت دوم واکســن کرونــا را دریافــت کــرده 
انــد و باقــی مانــده ایــن جمعیت بــه دالیلی 
ماننــد ابتــا بــه بیمــاری خــاص یــا کرونــا 
تاکنــون موفــق بــه دریافت واکســن نشــده 

انــد.

ــروقه در  ــوال مس ــروش ام ــد و ف خری
برخــی از ایــن واحدهــا انجام می شــود 
و وجــود ایــن کارهــا موجــب افزایــش 
ســرقت هــا مــی شــود زیــرا در صورت 
عــدم وجود ایــن مراکــز، ســارقان برای 
ــا مشــکل  ــوال مســروقه ب ــروش ام ف

مواجــه مــی شــوند.
موحــد تاکید کــرد: یکــی از موضوعات 
برای ســاماندهی ایــن کارگاه ها، انتقال 
آنهــا بــه محــل جدیــد و نیــز توســعه 
نظــارت هــای تصویــری در ایــن مکان 

ــت. ها اس
ــه اینکــه کارگاه هــای  ــا اشــاره ب وی ب
ضایعاتی غیرمجاز مامنی بــرا مجرمان 
ــی،  ــای نظارت ــتگاه ه ــتند و دس هس
انتظامــی و امنیتــی وجــود ایــن کارگاه 
ــرد:  ــد ک ــد، تاکی ــر نمــی تابن ــا را ب ه
مصوبــات شــورای پیشــگیری از وقــوع 
جــرم دادگســتری اســتان در رابطــه با 
ســاماندهی کارگاه های غیرمجــاز برای 
دومیــن بــار ابــاغ خواهد شــد و در این 
بــاره وظایــف تــک تــک نهادهــا را بــر 
اســاس قانــون به آنهــا گوشــزد خواهد 
شــد و همــه بایــد در مهلــت تعییــن 
شــده نســبت به اجــرای وظایــف خود 

ــدام کنند. اق
رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان 
در ادامــه بــر لــزوم اجــرای طــرح نمــاد) 
ــش  ــی از دان ــت اجتماع ــام مراقب نظ
آمــوزان( تاکیــد کــرد و ادامــه داد: 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر جلســه 
برنامــه ریــزی جهــت راه انــدازی فروشــگاه اتــکا درشــهر 
بردســیر به ریاســت مهندس میرصادقی فرمانداربردسیر 
ــکا  ــی ســازمان ات ــدی مدیربازرگان ــای زُه و باحضــور اق
ــی، ســرهنگ امیــری  کشور،جهانشــاهی معــاون عمران
فرمانــده سپاه،مدیرفروشــگاه کرمــان ،پورســعید رییــس 
اداره صمــت و جمعــی از تولیدکننــدگان موادغذایــی در 

دفتــر فرمانــدار بردســیر تشــکیل شــد
فرمانــدار بردســیر ضمن تبریک هفته ی بســیج ،بااشــاره 
بــه ظرفیــت ها و پتانســیل هــای موجــود درشهرســتان 
گفــت ازظرفیــت وتــوان ســازمان اتکابایدبــرای تقویــت 
تولیــدات شهرســتان اســتفاده کردوزمینــه فــروش 

آنهارادرفروشــگاههای سراسرکشــورفراهم کــرد.
 در ادامه جلســه مقرر گردید باهمکاری ســپاه پاســداران 
و اداره صمــت مقدمــات راه انــدازی ایــن فروشــگاه 

دربردســیرفراهم گــردد 

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:

توسط وفایی معاون سیاسی فرماندارو جمعی از مسئوالن:

مهندس میرصادقی فرمانداربردسیر :

خواستار راه اندازی 
فروشگاه اتکا دربردسیرشد

ابرسانی به روستاهای محروم 
شهرستان بردسیر  توسط 

قرارگاه محرومیت زدایی سپاه
ــه  ــداری بردسیرجلس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ابرســانی بــه روســتاهای محــروم شهرســتان توســط قــرارگاه 
ــدس  ــت مهن ــه ریاس ــان ب ــپاه کرم ــی س ــت زدای محرومی
میرصادقــی و باحضور جناب ســرهنگ شــاهرخی جانشــین 
قرارگاه پیشــرفت و ابادانی ســپاه کرمان،مهندس جهانشــاهی 
معــاون عمرانــی فرمانداری،ســرهنگ امیــری فرمانــده ســپاه 
بردســیر،امامی بخشــدارمرکزی و رحیــم پور سرپرســت اداره 

اب و فاضــاب در دفتــر فرمانــدار تشــکیل شــد
مهندس میرصادقی فرماندار بردســیر توضیحاتی درخصوص 
مشــکل اب اشامیدنی روســتاهای شهرســتان ارائه کردوگفت 
:علــی رغــم کارهــای خوبی کــه درخصــوص توســعه وعمران 
روســتاهای شهرســتان برداشــته شــده متاســفانه اکثریــت 
روســتاهای شهرستان بامشکل آب آشامیدنی روبروهستندکه 
اگرفکــری بــرای حــل آن نشــوداین روســتاهادرآینده خالــی 

ازســکنه خواهندشد .
 ســپس ســرهنگ شــاهرخی مســئول قــرارگاه محرومیــت 
زدایــی گزارشــی از نحــوه چگونگــی اجــرای کار و همچنیــن 

روســتاهای مشــمول طــرح ارائــه نمــود
دراین جلســه مقــرر گردید گزارشــی از روســتاهای مشــمول 
ــداری ارســال گــردد تاباهماهنگــی  ــه فرمان طــرح امــاده و ب
بخشــداران وســپاه وامورآبفــا بــه قــرار گاه کرمــان اعام شــود 
و همچنیــن مقررشــدقرارگاه موقــت ابرســانی مــرد میــدان 
،جهــت ابرســانی بــه روســتاها در اســرع وقــت تشــکیل گردد 
گفتنــی اســت اولویــت ایــن طــرح با روســتاهای بــا جمعیت 

بــاال و محــروم میباشــد. 

رسدار معروفی فرمانده سپاه استان کرمان: 

ــت  ــا همــکاری یونیســف و معاون ب
حقوقــی قــوه قضاییــه اســاتید 
برجســته ملی برای آمــوزش قضات 
رســیدگی کننــده بــه پرونــده های 
ــان دعــوت شــدند  اطفــال و نوجوان
ــه  ــن زمین ــدی در ای و کارگاه مفی
در کرمــان برگــزار و تبــادل علمــی 
خوبــی انجــام شــد کــه بدون شــک 
برآینــد آن بســیار موثر خواهــد بود.
موحــد گفت: انتظــار داریــم در حوزه 
پلیــس، تشــکیل پلیــس اطفــال و 
آموزش پلیس در زمینه پیشــگیری 
و مقابله بــا جرایم اطفــال و نوجوانان 

اتفاقات مشــابهی شــکل گیرد.
وی بیــان کــرد: قوه قضاییــه در حال 
تدوین ســند ملــی حمایت حقوقی 
از اطفــال و نوجوانان اســت و از این رو 
انتظــار داریــم طــرح نماد بــا جدیت 

اجرایی شــود.
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سیمای مهدویت در قرآن

 سوره مدثر، آیه ۱۰-۸
»فاذا نقر فی الناقور، فذلک یومئذ یوم عسیر 

علی الکافرین غیر یسیر«
پس هنگامی که در صور دمیده شود. آن روز روز سختی 
است وبرای کافران آسان نیست. دقت در محتوای سوره ی 
)اقرأ( وسوره )مدثر( نشان می دهد که اقرأ در آغاز دعوت 
رسول نازل شده وسوره ی مدثر. مربوط به زمانی است که 
پیامبر مأمور به دعوت آشکار شد. ودوران دعوت پنهانی 
پایان گرفت. لذا بعضی گفته اند سوره ی )اقرأ( اولین سوره 
ایست که در آغاز بعثت نازل شد وسوره ی )مدثر( نخستین 
سوره بعد از دعوت آشکار است. بخشهای این سوره در 
مجموع بر هفت محور می باشد. ۱- دعوت پیامبر به قیام 
وانذار وابالغ آشکار. ۲- اشاره به قیامت وصفات دوزخیان. 
۳- قسمتی از ویژگیهای دوزخ توأم با انذار کافران. ۴- تأکید 
بر امر رستاخیز از طریق سوگندهای مکرر. ۵- ارتباط 
سرنوشت هر انسانی با اعمال او. ۶- قسمتی از ویژگیهای 
بهشتیان ودوزخیان. ۷- چگونگی فرار افراد جاهل ومغرور 
وخودخواه از حق. واژه ها ناقور در اصل از ماده ی )نقر( 
به معنای کوبیدنی است که منجر به سوراخ کردن شود. 
ومنقار پرندگان که وسیله کوبیدن وسوراخ کردن اشیاء 
هست نیز از همین معنا گرفته شده. وبه همین جهت به 
شیپوری که صدای آن گویی گوش انسان را سوراخ می 
کند ودر مغز فرو می رود )ناقور( گفته می شود. از آیات 
قرآن به خوبی استفاده می شود که در پایان دنیا وآغاز 
رستاخیز دوبار در صور دمیده می شود. یعنی دو صدای 
فوق العاده وحشت انگیز وتکان دهنده که اولی صدای مرگ 
است ودومی صدای بیداری وحیات است سراسر جهان را 
فرا می گیرد که از آن تعبیر به نفخه ی صور اول ونفخه 
ی صور دوم می شود. وآیه مورد بحث اشاره به نفخه ی 
دوم است که رستاخیز با آن بر پا می گردد وروز سخت 
وسنگینی بر کافران است که مشکالت آنان یکی بعد از 
دیگری نمایان می گردد. روزیست بسیار دردناک ومصیبت 
بار وطاقت فرسا که نیرومندترین انسانها را به زانو در می 
آورد. امام صادق )علیه السالم( این آیه را چنین تفسیر می 
(: فاذا  کند. عن ابی عبداهلل )علیه السالم( فی قوله )عزَّ وجلَّ
نقر فی الناقور قال. ان منا اماما مظفرا. مستترا. فاذا اراد اهلل 
( اظهار امره. نکت فی قلبه نکتة فظهر فقام بامر  )عزَّ وجلَّ
اهلل تعالی. امام صادق )علیه السالم( درباره ی قول خداوند. 
)پس آنگاه که در صور دمیده شود( فرمود همانا از ما خاندان 
وحی. امام پیروز پنهانی خواهد بود که چون خدای )عزَّ 
( بخواهد امر او را ظاهر سازد. در دل او نکته ای گذراند.  وجلَّ

پس ظاهر شود وباذن خدای تعالی قیام کند.

 آیه ۱۸7 سوره آل عمران:
و )یاد کن( هنگامی را که خداوند از کسانی که به آنان کتاب 
داده شده پیمان گرفت که حتماً باید آن را )به وضوح( برای 
مردم بیان نمایید و کتمانش مکنید پس آن )عهد( را پشت 
سر خود انداختند و در برابر آن بهایی ناچیز به دست آوردند و 

چد بد معامله ای کردند.
1- یکی از اعمال زشت اهل کتاب چیست؟

این آیه به یکی دیگر از اعمال زشت آنها که  »مکتوم ساختن 
حقایق« بود، اشاره می کند و می فرماید : »فراموش نکنید 
زمانی را که خداوند از اهل کتاب پیمان گرفت که آیات کتاب 

را برای مردم آشکار سازند و هرگز آن را کتمان نکنند.«
2- پیامبران الهی چه پیمانی از مردم و پیروان خود 

گرفتند؟
جالب توجه اینکه جمله  »لتبیننه« با اینکه با الم قسم و نون 
تاکید ثقیله همراه است و نهایت تأکید را می رساند، باز با جمله  
»وال تکتمونه« بدرقه شده است که آن هم دستور به عدم 
کتمان می دهد از مجموع این تعبیرات بر می آید که خداوند 
به وسیله پیامبران پیشین، مؤکد ترین پیمان را از آنها برای 
بیان حقایق گرفته بود،اما با این همه، در این پیمان محکم 

الهی خیانت کردند و حقایق کتب آسمانی را کتمان نمودند.
3- منظور از عبارت  »آنها کتاب خدا را پشت سر 

انداختند« چیست؟
این جمله کنایه از عمل نکردن و به دست فراموشی سپردن 
است، زیرا انسان هر برنامه ای می خواهد مالک عمل قرار 
دهد، پیش روی خود می گذارد و پی در پی به آن نگاه می 
کند. ولی هرگاه نخواهد به آن عمل کند و به کلی بدست 
فراموشی بسپارد، آن را از پیش رو برداشته، پشت سر می 

افکند.
4- دانشمندان اهل کتاب با کتمان حق چه چیزی 

بدست آوردند؟
 »آنها با این کار تنها بهای ناچیزی بدست آوردند و چه بد 
متاعی خریدند.« اگر آنها در برابر این جنایت بزرگ )کتمان 
حقایق( ثروت عظیمی گرفته بودند جای این بود که گفته 
شود، عظمت آن مال و ثروت، چشم و گوش آنها را کور و 
کر ساخته، ولی تعجب در این است که همه اینها را به متاع 

قلیلی فروختند.
5-  وظیفه بزرگ دانشمندان چیست؟

آیه فوق گرچه درباره دانشمندان اهل کتاب )یهود و نصاری( 
وارد شده ولی در حقیقت اخطاری به تمام دانشمندان و 
علمای مذهبی است. آنها موظفند در تبیین و روشن ساختن 
فرمان های الهی و معارف دینی بکوشند و خداوند از همه آنها 

پیمان مؤکدی در این زمینه گرفته است.
توجه به ماده  »تبیین« که در آیه فوق به کار رفته، نشان 
می دهد که منظور تنها تالوت آیات خدا و یا نشر کتب آسمانی 
نیست، بلکه منظور این است که حقایق آنها را عریان و آشکار 
در اختیار مردم بگذارند تا به روشنی همه توده ها از آن آگاه 
گردند و به روح و جان آنها برسند و آنها که در تبیین و توضیح 
و تفسیر و روشن ساختن مسلمانان کوتاهی کنند، مشمول 
همان سرنوشتی هستند که خداوند در این آیه و مانند آن برای 

علمای یهود بیان کرده است.
از پیغمبر گرامی اسالم )ص( نقل شده که فرمود : »هر کس 
علم و دانشی را از آنها که اهل آن هستند )و نیاز به آن دارند( 
کتمان کند، خداوند در روز رستاخیز، دهنه ای از آتش به 

دهان او می زند«
از علی )ع( نقل شده که فرمود : »خداوند پیش از آنکه از افراد 
نادان پیمان بگیرد که دنبال علم و دانش بروند، از علماء و 

دانشمندان پیمان گرفته است که به آنها علم بیاموزند.«
6- چه نوع کتمانی گناه بزرگ است؟

هر کتمانی که موجب شود مردم در شرک، کفر، جهل و فساد 
باقی بمانند گناهی بزرگ و کتمان کننده در گناه مردم شریک 

است.
آیه ۱۸۸ سوره آل عمران :

البته گمان مبر کسانی که بدانچه کرده اند شادمانی می کنند 
و دوست دارند به آنچه نکرده اند مورد ستایش قرار گیرند 
قطعا گمان مبر که برای آنان نجاتی از عذاب است )که( عذابی 

دردناک خواهند داشت.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

محدثان و مفسران شأن نزول های متعددی برای آیه فوق 
نقل کرده اند. از جمله اینکه : جمعی از یهود به هنگامی که 
آیات کتب آسمانی خویش را تحریف و کتمان می کردند و به 
گمان خود، از این رهگذر نتیجه می گرفتند، از این عمل خود 
بسیار شاد و مسرور بودند و در عین حال دوست می داشتند 
که مردم آنها را عالم و دانشمند و حامی دین و وظیفه شناس 

بدانند آیه فوق نازل شد و به پندار غلط آنها پاسخ گفت.
بعضی دیگر گفته اند : آیه درباره منافقان است. هنگامی که 
یکی از جنگ های اسالمی پیش می آمد، آنها با انواع بهانه ها، 
از شرکت در میدان جنگ خودداری می کردند و به هنگامی 
که جنگجویان، از جهاد بر می گشتند، قسم یاد می کردند که 
اگر عذر نمی داشتند هرگز جهاد را ترک نمی گفتند و با این 
حال انتظار داشتند که در برابر  »کار ناکرده« مانند مجاهدان 
فداکار، مورد تحسین قرار گیرند آیه نازل شد و به این توقع 

نابجا پاسخ گفت.
2- افراد زشت کار به چند دسته تقسیم می شوند؟

افراد زشت کار دو دسته اند : دسته ای به راستی از عمل خود 
شرمنده اند و روی طغیان غرائز، مرتکب زشتی ها و گناهان 
می شوند. نجات این دسته، بسیار آسان است، زیرا همیشه بعد 
از انجام گناه پشیمان شده مورد سرزنش وجدان بیدارشان 
قرار می گیرند.ولی دسته دیگری هستند که نه تنها احساس 
شرمندگی نمی کنند بلکه به قدری مغرور و از خود راضی 
هستند، که از اعمال زشت و ننگین خویش خوشحال هستند 
و حتی به آن مباهات می کنند و از آن باالتر، تمایل دارند مردم 
آنها را برای اعمال نیکی که هرگز انجام نداده اند مدح و تمجید 
کنند. آیه فوق می گوید : »گمان مبرید این گونه اشخاص که 
از اعمال زشت خود خوشحالند و دوست می دارند در برابر 
آنچه انجام نداده اند از آنها تقدیر شود، از عذاب پروردگار در 
امان هستند و نجات خواهند یافت. بلکه نجات برای کسانی 
است، که حداقل از کار بد خود شرمنده اند و از اینکه کار نیکی 

نکرده اند پشیمانند.«
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اعالم کــرد:  فــوالد  جهانــی  انجمــن 
جمهــوری اســالمی ایــران بــا تولیــد ۲۲ 
ــام  ــوالد خ ــن ف ــزار ت ــون و ۴۰۰ ه میلی
ــان در  ــال ۲۰۲۱ همچن ــه س در ۱۰ ماه
ــدگان  ــن تولیدکنن ــم برتری ــگاه ده جای

ــرار دارد. ــان ق ــول در جه ــن محص ای
ــعه و  ــازمان توس ــا از س ــزارش ایرن ــه گ ب
نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران 
ــی  ــل از انجمــن جهان ــه نق ــدرو( ب )ایمی
فــوالد، فوالدســازان جهــان از ابتــدای 
ژانویــه )۱۲ دی مــاه ۹۹( تــا پایــان اکتبــر 
 ، آبان مــاه ۱۴۰۰(  ۲۰۲۱ میــالدی )۹ 
یــک میلیــارد و ۶۰۷ میلیــون و ۱۰۰ 
هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کــرد کــه 
حاکــی از رشــد ۵.۹ درصــدی نســبت بــه 

مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت.
ــان  ــن ۶۴ کشــور فوالدســاز جه همچنی
در مــاه اکتبــر ۲۰۲۱ میــالدی )۹ مهرماه 
تــا ۹ آبان مــاه ۱۴۰۰(، ۱۴۵ میلیــون 
ــد  ــام تولی ــوالد خ ــن ف ــزار ت و ۷۰۰ ه
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک کردن
ســال گذشــته کاهــش ۱۰.۶ درصــدی را 

نشــان می دهــد.
ــوع  ــران در مجم ــده، ای ــاد ش ــدت ی در م
۲۲ میلیــون و ۴۰۰ هــزار تــن فــوالد خــام 
تولیــد کــرد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته میــالدی ۵.۷ درصــد کاهش 

یافتــه اســت.
ــران در اکتبــر ســال  تولیــد فــوالد خــام ای
جــاری میــالدی نیــز بــا ۱۵.۳ درصــد افــت 
ــه ۲  ــالدی ب ــر ۲۰۲۰ می ــه اکتب ــبت ب نس

میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن رســید.
ــر ۲۰۲۱  ــان اکتب ــا پای ــه ت ــدای ژانوی از ابت
ــون  ــد ۸۷۷ میلی ــا تولی ــن ب ــالدی، چی می
و ۱۰۰ هــزار تــن )افــت هفــت دهــم 
ــه مــدت مشــابه ســال  درصــدی نســبت ب
۲۰۲۰ میــالدی( بیشــترین میــزان تولیــد 
فــوالد خــام جهــان را بــه خــود اختصــاص 

داد.
ــا تولیــد ۹۶ میلیــون و  پــس از آن، هنــد ب
ــا ۸۰  ۹۰۰ هــزار تــن فــوالد خــام، ژاپــن ب
ــا ۷۱  ــکا ب ــن، آمری میلیــون و ۴۰۰ هــزار ت
میلیــون و ۷۰۰ هــزار تــن و روســیه بــا ۶۲ 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن، بیشــترین میزان 

تولیــد ایــن محصــول را در ۱۰ ماهــه ســال ۲۰۲۱ میــالدی داشــتند و 
بــه ترتیــب در رتبه هــای دوم تــا پنجــم ایســتادند.

همچنیــن کره جنوبــی بــا تولیــد ۵۸ میلیــون و۷۰۰ هــزار تــن 
فــوالد خــام، آلمــان باتولیــد ۳۳ میلیــون و ۶۰۰ هــزار تــن، ترکیــه بــا 
تولیــد ۳۳ میلیــون و ۳۰۰ هــزار تــن، برزیــل بــا تولیــد ۳۰ میلیــون 
و ۳۰۰هــزار تــن و ایــران بــا تولیــد ۲۲ میلیــون و ۴۰۰ هــزار تــن در 

رتبــه هــای ششــم تــا دهــم جهــان جــای گرفتنــد

تولید ۲۲.۴ میلیون تن فوالد توسط ایران و تثبیت 
جایگاه دهمی در جهان

در جلســه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــه ریاســت 
رئیــس جمهــور، ســند سیاســت هــا و اقدامــات تقویــت و 
ترویــج نامگــذاری متولدیــن جدیــد مبتنــی بــر فرهنــگ 

اســالمی ایرانــی بــه تصویــب رســید.
بــه گــزارش حــوزه دولــت خبرگــزاری فــارس، آیــت اهلل 
ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی با تبریــک و گرامیداشــت هفته بســیج، از نقش 
برجســته و ممتــاز ایــن مجموعــه عظیــم برآمــده از متن 
مــردم و خــون پــاک شــهیدان تجلیــل و قدردانــی کــرد 
و اظهارداشــت: فرهنــگ و تفکــر بســیج از ویژگــی هــا و 
شــاخصه هــای ارزشــمندی برخــوردار اســت کــه ترویــج 
و نهادینــه کــردن آن در بخــش هــای مختلــف جامعــه،  از 
جمله در مســائل فرهنگی بســیار ســازنده و تاثیرگذار بوده 

و خواهــد بــود.
رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اهمیــت ایجــاد تحــول در 
ســاختار، وظایــف و ماموریــت هــای شــورای عالــی انقالب 
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تصویب سند تقویت و ترویج نامگذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ 
ایرانی اسالمی در شورای عالی انقالب فرهنگی

ــام معظــم  ــای مق ــه رهنموده ــا توجــه ب ــی ب فرهنگ
ــد شــورا، از  ــری در پیوســت حکــم اعضــای جدی رهب
کارگــروه تحــول خواســت بــا دقــت همــه پیشــنهادات 
موجــود در ایــن زمینــه را جمــع بنــدی و بــرای تصمیم 

گیــری در جلســه بعــدی ارائــه دهــد.
در جلســه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، موضــوع 
شــرح وظایــف قــرارگاه فرهنگــی در راســتای اجرائــی 
شــدن رهنمودهــای مقــام معظم رهبــری در پیوســت 
حکــم اعضــای جدیــد بــرای ایجــاد تحــول در وظایف و 
ماموریــت هــا و راهبــرد شــورای عالی انقــالب فرهنگی، 
مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت و ادامــه آن بــه 

جلســه بعــدی شــورا موکــول گردیــد.
همچنیــن در این جلســه ســند سیاســت هــا و اقدامات 
تقویــت و ترویــج نامگــذاری متولدین جدیــد مبتنی بر 

فرهنــگ اســالمی ایرانــی به تصویب رســید.
دراین جلســه شــورای انقالب فرهنگی همچنین ســید 

محمــد مقیمی بعنــوان رئیــس دانشــگاه تهــران، 
حســین قناعنــی بعنــوان رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران و عبدالرضا پازوکی بعنــوان رئیس 

دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران انتخاب شــدند.

حفاری برای دسترسی به آب های 
ژرف در کرمان آغاز شد

ــردم  ــده م ــادی و نماین ــیون اقتص ــس کمیس رئی
کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان 
اینکــه ۶ ســال کار مطالعاتــی بــرای دسترســی بــه 
آب هــای ژرف در کشــور انجــام شــده اســت گفــت: 
حفــاری بــرای دسترســی بــه ایــن آب هــا بــا توجــه 
بــه کــم آبــی در اســتان کرمــان آغــاز شــده اســت.
محمدرضــا پورابراهیمــی در نشســت شــورای گفت 
و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان کرمــان 
بــا بیــان اینکــه چهــار مرحلــه حفــاری در راســتای 
دسترســی بــه آب هــای ژرف در اســتان سیســتان 
و بلوچســتان انجــام شــده کــه در مراحــل پایانــی 
شــاهد موفقیــت هایــی نیــز بودیــم افــزود: مشــاور 
ــان  ــتان کرم ــای ژرف در اس ــن آب ه ــروژه یافت پ
تعییــن شــده و اجــرای آن از هــر حیــث بــرای مــا 

حائــز اهمیــت بســیاری اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از ۹۰ درصــد آب اســتان 
کرمــان در بخــش کشــاورزی مصــرف مــی شــود، 
اضافــه کــرد: کشــاورزان نبایــد محصولــی را تولیــد 
کننــد کــه پیــش از تولیــد، تضمینــی بــرای فــروش 

آن نداشــته باشــند.
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
اســالمی تصریــح کــرد: اگــر تضمینــی بــرای فروش 
محصــوالت کشــاورزی وجــود نداشــته باشــد، 
ــیب زمینی  ــاز و س ــد پی ــادی مانن ــوالت زی محص
روی دســت کشــاورزان باقــی مــی ماننــد کــه آب 

ــد. ــرده ان ــز مصــرف ک ــادی را نی زی
ــورای  ــس ش ــان و راور مجل ــردم کرم ــده م نماین
اســالمی بــا بیــان اینکــه تغییــر روند سیاســتگذاری 
در حوزه هــای مختلــف در دســتور کار دولــت 
ــت  ــت: مدیری ــت گف ــه اس ــرار گرفت ــیزدهم ق س
ــاز  ــه سیاســتگذاری نی ــازار آب ب ــاد ب ــع و ایج مناب

دارد.
وی ادامــه داد: بایــد اخــذ تصمیمــات محلــی 
از ســوی مدیــران امکان پذیــر باشــد و دولــت 
ســیزدهم تصمیمــات خاصــی بــرای افزایــش اختیار 

اســتانداران دارد.

بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری بسته شد/ دولت بدنبال افزایش قدرت خرید مردم
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا بیــان اینکــه از 
زمــان آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم بــه هیــچ عنوان 
خلــق پــول انجــام نشــده و ایــن روند موجــب کاهش 
ــان شــده اســت،  ــر و آب ــورم نقطــه ای در مه ــرخ ت ن
گفــت: بودجــه ســال آینــده بــر اســاس منابــع پایــدار 

و بــدون کســری بســته شــد.
بــه گــزارش ایرنــا از ســازمان برنامــه و بودجــه، 
»سیدمســعود میرکاظمی« در نشســت هم اندیشــی 
ــش  ــا کاه ــت: ب ــار داش ــه ۱۴۰۱، اظه ــه بودج الیح
تــورم و بهبــود رشــد اقتصــادی، قــدرت خریــد مــردم 
افزایــش خواهــد یافــت؛ ایــن روش بهتــر از آن اســت 
کــه ۲۰ درصــد حقــوق را بــاال ببرنــد و ۳۰ درصــد بــر 

تــورم کشــور بیافزاینــد.
معــاون رییــس جمهــوری تصریــح کــرد: سیاســت 
قطعــی دولــت، اصــالح ســاختار بودجــه بــر اســاس 
دســتورات رهبــر معظــم انقــالب، اســناد باالدســتی و 
ــا ایــن سیاســت ها اختیــارات  تمرکززدایــی اســت،  ب
ــل  ــی، رشــد قاب ــع مال ــژه در مناب ــه وی اســتانداران ب
مالحظــه ای خواهــد داشــت امــا آنهــا بایــد در قبــال 
ایــن اختیار، نســبت بــه شــاخص های کالن اقتصادی 

حــوزه خــود پاســخگو باشــند.
وی افــزود: در گذشــته زیرســاخت های متعــددی در 
کشــور ایجــاد شــده امــا نتیجــه آن رشــد نامتــوازن 
ــاخص های کالن  ــد ش ــت ب ــه وضعی ــق و البت مناط
اقتصــادی بــوده اســت امــا  در بودجــه ۱۴۰۱ بر رشــد 
ــم و طرح هایــی کــه باعــث  اقتصــادی تمرکــز کردی

ایجــاد رشــد می شــوند در زیــر بخش هــای مختلــف تــا 
ســطح شهرســتان شناســایی شــده اند که اجرای آن در 

دســتور کار دولــت و اســتانداران قــرار مــی گیــرد.
معــاون رییــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح 
بــر اســاس ســند آمایــش شناســایی شــده، تاکیــد کرد: 
مــا از مجامــع اســتانی نمایندگان مجلــس و اســتانداران 
مــی خواهیــم با مطالعه اســناد آمایــش ســرزمین و این 
طــرح هــا نظــرات تکمیلی خــود را بــه ســازمان برنامه و 

بودجــه اعــالم کنند.
میرکاظمــی تصریــح کــرد: از زمــان آغــاز بــه کار دولــت 
ســیزدهم بــه هیــچ عنــوان خلــق پــول انجــام نشــده و 
ایــن رونــد موجــب کاهش نــرخ تــورم نقطــه ای در مهر 
و آبــان شــده اســت و بودجــه ســال آینــده بــر اســاس 
منابــع پایــدار و بــدون کســری بســته شــد و مجلــس 
شــورای اســالمی نیــز از ایــن سیاســت دولــت حمایــت 

کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه کســری بودجه ریشــه بســیاری 
از مشــکالت کشــور اســت، خاطرنشــان کــرد: وقتــی 
ــد  ــوق ۲۰ درص ــی حق ــع دولت ــتن منب ــدون داش ب
افزایــش مــی یابــد در اصــل بــا خلــق پــول، دســت در 
جیــب محرومــان جامعــه کــرده و آنهــا باید هزینــه این 
تصمیــم را بپردازنــد، بــه ایــن معنــا که بــه حقــوق افراد 
اضافــه شــده ولــی در قبــال آن بــا تــورم، ســه میلیــون 
دیگــر از جیبش برداشــته شــده اســت. دولت ســیزدهم 
بــا ایجــاد ثبــات و رشــد اقتصــادی و کاهــش نــرخ تورم 

قــدرت خریــد مــردم را افزایــش مــی دهــد.
در ایــن نشســت همچنیــن »احمــد وحیــدی« وزیــر 

کشــور گفت: کشــور در دولت ســیزدهم »استان 
محــور« اداره می شــود و البتــه اســتانداران بایــد 
در راســتای تحقــق سیاســت های کالن کوشــا 

باشند.
ــل  ــر ری ــز تغیی ــاره ای ج ــور چ ــزود: کش وی اف
اقتصــادی نــدارد و دولــت بــا ایجــاد صندوق های 
ــر  ســرمایه گذاری اســتانی، ســعی دارد عــالوه ب
رشــد اقتصــادی بــه مقولــه عدالــت بــر اســاس 

ســند آمایــش ســرزمین تمرکــز کنــد.
در ایــن نشســت، اســتانداران هــم نظــرات خــود 
در مــورد اصــالح ســاختار بودجــه را تشــریح و 
بــر اجــرای طــرح هــای اقتصــادی دولــت تاکید 

کردند.
بــه گــزارش ایرنــا، پیــش از ایــن اعالم شــده بود 
کــه الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ در ۱۵ آذرمــاه تقدیم 

مجلــس شــورای اســالمی خواهد شــد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

ــدام  ــان از انه ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
یــک بانــد قاچــاق مســلحانه مــواد افیونــی در 
ــت: در  ــر داد و گف ــان خب ــتان کرم ــرب اس غ
ــت  ــی در دش ــجم پلیس ــات منس ــن عملی ای
ــهربابک ۲۹۷  ــتان ش ــفید« شهرس ــگ س »ری
کیلــو و ۶۰۰ گــرم حشــیش و ۲۲۴ کیلوگــرم 

شیشــه کشــف شــد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از پایــگاه 
ــری  ــا ناظ ــردار عبدالرض ــس، س ــری پلی خب
اظهــار کــرد: مامــوران پلیــس شــهربابک 
انتقــال  از  اطالعاتــی  اقدامــات  انجــام  بــا 
شــرقی  مرزهــای  از  موادمخــدر  مقادیــری 
ــع،  ــور مطل ــزی کش ــای مرک ــتان ه ــه اس ب
ــود  ــتور کار خ ــوع را در دس ــی موض و بررس

انهدام باند قاچاق مسلحانه مواد افیونی در غرب استان کرمان
ــه رصــد مســتمر  ــا اشــاره ب ــد.وی ب ــرار دادن ق
فعالیــت هــای ایــن بانــد افــزود: شــب گذشــته 
تیــم هــای عملیاتــی پلیــس شهرســتان هــای 
پشــتیبانی   بــا  و »ســیرجان«  »شــهربابک« 
پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان و 
بــا  ابــوذر  قــرارگاه   ۱۲۴ یــگان  تــکاوران 
ــارس  ــژو پ ــودروی پ ــتگاه خ ــاهده ۲ دس مش
کیلومتــری   ۷ در  قاچاقچیــان  بــه  متعلــق 
شــهربابک در دشــت »ریــگ ســفید« بــه آنهــا 

ــد. ــت دادن ــتور ایس دس
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
بــه اینکــه قاچاقچیــان بــه محــض رویــت 
ــد،  ــلیک کردن ــا ش ــمت آنه ــه س ــوران ب مام
مســلحانه  درگیــری  ایــن  در  کــرد:  بیــان 

بــا آتــش پرحجــم مامــوران، سرنشــینان 
خــودروی اول زمیــن گیــر و سرنشــینان 
ــا رهــا کــردن خــودرو  خــودروی دوم نیــز ب
و تیــر انــدازی بــه ســمت مامــوران از محــل 

ــدند.   ــواری ش مت
ــن  ــرد: در ای ــان ک ــری خاطرنش ــردار ناظ س
عملیــات ضمــن توقیــف خودروهــا، ۲ نفــر از 
ــو و ۶۰۰  ــتگیر و ۲۹۷ کیل ــان  دس قاچاقچی
ــه  ــرم شیش ــو گ ــیش و ۲۲۴ کیل ــرم حش گ
کشــف  شــد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــالش 
ــواری  ــان مت ــایر متهم ــتگیری س ــرای دس ب
ادامــه دارد، گفــت: تیــم هــای عملیاتــی 
پلیــس همچنــان بــه صــورت زمینــی و 
هوایــی در حــال پاکســازی منطقــه هســتند.
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ســتاری: علــوم پیشــرفته بــا پیگیــری 
ــور  ــاب در کش ــر انق ــت رهب و حمای
شــناخته شــد/ ضرورت تامیــن بودجه 

دانشــگاه از ارتبــاط بــا صنعــت
فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
رئیس جمهورگفــت: ســال ها قبــل 
ــد مثــل  کــه کســی حوزه هــای جدی
نانوتکنولــوژی، بیوتکنولــوژی و ســلول 
نمی شــناخت،  را  بنیــادی  هــای 
رهبــری ایــن علــوم را مــورد حمایــت 

جــدی قــرار دادنــد.
ــزاری  ــرفت خبرگ ــم و پیش ــروه عل گ
فارس؛ جدیدترین قســمت از سلســله 
نشســت های تخصصــی مبنــا بــا 
ــران  ــور پیش ــت موت ــوع »هدای موض
ــاوری«   ــم و فن ــیر عل ــور در مس کش
بــه همــت دفتــر نمایندگــی حفــظ و 
نشــر آثار آیــت اهلل العظمــی خامنه ای 
برگــزار شــد. در ایــن نشســت ســورنا 
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری مع س
ریاســت جمهــوری بــه » تبییــن تاثیر 
ــردی  ــای راهب ــت ه ــر وسیاس تدابی
ــامی در  ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
پیشــرفت علــم و فنــاوری« پرداخــت.
ســتاری بــا اشــاره بــه تاثیــر و تدابیــر 

رهبرمعظــم انقــاب در حــوزه علــم و 
فنــاوری گفــت:  ۱۵ ســال پیــش بــود 
که رهبرانقــاب از اقتصاد دانش بنیان، 
ارتبــاط دانشــگاه هــا بــا جامعــه و حل 
مشــکات مــردم توســط دانشــگاه ها 
صحبــت می کردند.اینکــه امــروز همه 
دربــاره اقتصــاد دانــش بنیــان صحبت 
ــن  ــه صحبت هــای چندی می کننــد ب
ســال پیش حضــرت آقــا برمی گــردد.
وی در ادامــه افــزود: در حوزه هــای 
نانوتکنولــوژی،  مثــل  جدیــد 
ــادی  ــلول های بنی ــوژی، س بیوتکنول
نیــز بــه همیــن صــورت بــود. ایشــان 
چندیــن ســال پیــش کــه کســی این 
رشــته هــا را نمی شــناخت و حمایــت 
نمی کــرد، تشــخیص دادنــد کــه 
بایــد از ایــن رشــته ها حمایــت شــود 
و کمــک کردنــد پژوهشــگاه هایی 
مثــل پژوهشــگاه رویــان رشــد کنــد. 
زیرســاخت هایــی کــه مــا امــروز بــه 
ــای  ــوزه ه ــه ح ــم و ب ــا می بالی آن ه
اقتــدار کشــور تبدیــل شــده اند در 
ــه  ــط چ ــیار دور توس ــال های بس س
ــا  ــت. م ــده اس ــت ش ــانی حمای کس
همــه مدیــون رهبــری هســتیم کــه 

بــه  توســعه تکنولــوژی و فنــاوری، نیــرو 
انســانی متخصــص توجــه کــرده اســت.

ریاســت  فنــاوری  علمــی و  معــاون 
احســاس  خصــوص  در  جمهــوری 
ــند  ــت: در س ــگان گف ــئولیت نخب مس
ــر  ــتعدادهای برت ــان اس ــی می نخبگان
ــاوت وجــود دارد.  ــگان تف ــا نخب علمی ب
کســی کــه رتبــه برتــر کنکور می شــود 
ــب  ــه کس ــی رتب ــاد جهان ــا در المپی ی
ــت  ــر اس ــتعداد برت ــک اس ــد ی می کن
ــه  ــود. نخب ــوب نمی ش ــه محس و نخب
کســی اســت کــه در جامعــه اطرافــش 
تاثیرگــذار باشــد و چیــزی را تغییر دهد.

احساس مســئولیت نخبگانی به واسطه 
ایــن موضــوع بــه وجــود می آیدکــه مــا 

ــم. ــرده ای ــه ک ــرای کشــورمان چ ب
ســتاری در خصــوص ارتبــاط موثــر 
ــا صنعــت و جامعــه گفــت:  دانشــگاه ب
دانشــگاهی کــه می خواهــد بــا محیــط 
بیــرون تعامــل داشــته باشــد بایــد عدد 
قابــل توجهــی از درآمــد خــود را محــل 
فــروش تکنولــوژی شــرکت هــای خــود 
و قراردادهــای ارتبــاط بــا صنعــت تامین 
کنــد. دانشــگاهی که با پــول دولــت کار 
می کنــد هیــچ تعاملــی بــا جامعــه خود 

دانشــمندان دانشــگاه هــاروارد بــه تازگــی نتایج تحقیقاتــی در 
زمینــه بررســی ارتبــاط میــان اســتفاده از برخــی شــبکه های 
اجتماعــی و تشــدید بــروز عائــم افســردگی را منتشــر کــرده 
انــد کــه از وجــود رابطــه میــان ایــن دو فاکتــور خبــر می دهد.
بــه گــزارش  بــه نقــل از روزنامــه ال وانگواردیا اســپانیا، محققان 
در ایــن گــزارش نــه تنهــا نســبت بــه لــزوم انجــام مطالعــات 
بیشــتر در آینــده هشــدار می دهنــد بلکــه بــه گفتــه »روی اچ. 
پرلیــس« نویســنده اصلــی این پژوهــش و محقق بیمارســتان 
ماساچوســت، »مطالعــات قبلــی انجام شــده نشــان داده اســت 
کــه اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی بــا خطــر افســردگی به 
ویــژه در میــان کــودکان و بزرگســاالن مرتبــط اســت«، حــال 
در ایــن مطالعــه جدیــد تــاش شــده تــا ایــن مســئله مــورد 
واکاوی قــرار گیــرد کــه آیــا اســتفاده از رســانه های اجتماعــی 
ــدید  ــدن و تش ــر ش ــاه و بدت ــت دادن رف ــا از دس ــد ب می توان
عائــم افســردگی و اضطــراب در بزرگســاالن مرتبــط باشــد یا 

. خیر
پژوهشــگران در ایــن مطالعــه هشــت هــزار و ۴۵ نفــر را مــورد 
بررســی قــرار دادنــد کــه از بیــن آن هــا پنــج هــزار و ۳۹۵ نفــر 
بــر اســاس خفیــف بــودن عائــم افســردگی برای نظرســنجی 
دوم انتخــاب شــدند. ایــن پرسشــنامه ارزیابــی کرده اســت که 
آیــا ایــن گــروه دوم کاربــران عــادی فیس بــوک، اینســتاگرام، 
لینکدیــن، پینترســت، تیک تــاک، توییتــر، اســنپ چــت یــا 

یوتیــوب هســتند یــا خیر.
جنســیت، ســن، قومیت، ســطح درآمد، تحصیــات، وضعیت 
تأهــل و شــهر، حومــه یــا روســتا بــودن محــل ســکونت آن ها 
نیــز در هــر یــک از ۵۰ ایالــت آمریکا مــورد ارزیابی قــرار گرفت. 
عــاوه بــر ایــن، پرلیــس توضیــح می دهــد کــه »کنترل هــای 
توجــه و پاســخ های بــاز بــرای فیلتــر کــردن پاســخ دهندگان 

غیرقابل اعتماد اســتفاده شــد«.
بــرای تشــریح ارتبــاط اســتفاده از شــبکه ها بــا عائــم 
افســردگی همــراه بــا شــدت بالینــی و باالترین میــزان انــزوای 
ــتفاده از  ــی اس ــرات احتمال ــن تأثی ــان همچنی ــراد، محقق اف
شــبکه های اجتماعــی در حوزه هــای مختلــف از جملــه رصــد 
اخبــار، تمــاس تصویــری بــا ســایر افــراد و ... را بر خلــق و خوی 

ــد. ــرار دادن ــی ق ــورد ارزیاب پاســخ دهندگان م
پرلیــس توضیــح مــی دهــد: اســتفاده از اســنپ چــت، فیــس 
ــل  ــور قاب ــه ط ــنجی ب ــن نظرس ــاک در اولی ــوک و تیک ت ب
توجهــی بــا افزایــش خطــر افزایــش عائــم افســردگی مرتبط 

بــود.
ــردگی در  ــم افس ــدید عائ ــب تش ــط، ضری ــور متوس ــه ط ب
کاربــران اســنپ چت ۱.۵۳ اســت، در حالــی کــه فیــس بــوک 

ــرد. ــر ک ــاک  ۱.۳۹ براب ــر را ۱.۴۲ و تیک ت خط
بــه عبــارت دیگــر، طبــق ایــن مطالعــه، اســنپ چت می توانــد 
عائــم افســردگی را تــا ۵۳ درصــد بدتــر کنــد، در حالــی کــه 
فیس بــوک می توانــد آن هــا را تــا ۴۲ درصــد و تیــک تــاک تــا 

۳۹ درصــد بدتــر کند.
ســن یــک عامــل مهــم در نظــر گرفتــه شــده در نتایــج ایــن 
مطالعــه بــود. در میــان افــراد بــاالی ۳۵ ســال، اســنپ چــت 
بــا خطــر بدتــر شــدن عائــم افســردگی ۱.۹۶ یــا ۹۶ درصــد 
بیشــتر همــراه بــود. در حالــی کــه در افــراد زیــر ۳۵ ســال این 
خطــر ۱۷ درصــد بــود. تیــک تــاک در افــراد بــاالی ۳۵ ســال 
نیــز خطــر ۶۷ درصــدی باالتــری داشــت در حالی کــه در افراد 

زیــر ۳۵ ســال ایــن خطــر ۳۶ درصــد بــود.
در مــورد فیــس بــوک امــا الگــوی معکوســی مشــاهده شــد. 
اســتفاده از ایــن شــبکه اجتماعــی در میان افــراد زیر ۳۵ ســال 
بــا خطــر بدتــر شــدن عائــم افســردگی ۲.۶۰ برابــر بیشــتر 
یــا ۱۶۰ درصــد بیشــتر همــراه بــود. از ســوی دیگــر، در بیــن 
کاربــران بــاالی ۳۵ ســال ایــن شــبکه، خطــر بــه ۱۲ درصــد 

کاهــش یافــت.
یوتیــوب خطــر بدتر شــدن عائــم افســردگی را در افــراد باالی 
۳۵ ســال بــه میــزان ۳۱ درصــد نشــان داد امــا در افــراد زیــر 
۳۵ ســال، ایــن خطــر بــا ۳۲ درصــد کاهــش بــه زیر ۱ رســید.
بــه گفتــه محقــق اصلــی ایــن مطالعــه، از آنجــا کــه ایــن ایــن 
نظرســنجی ها در بــازه زمانــی مــاه مــه ۲۰۲۰ و مــاه مــه ۲۰۲۱ 
انجــام شــده اســت، درجــه تعمیم پذیــری ایــن نتایــج، فراتــر 
ــد مشــخص شــده و  ــز بای ــد-۱۹ نی از دوره همه گیــری کووی

مطالعــات تکمیلــی انجام شــود.
ــن  ــازه تری ــن ت ــه ای درحالی کــه مطالعــات متعــددی از جمل
پژوهــش دانشــگاه هــاروارد بــه ارتباط بالقــوه میان رســانه های 
ــد  ــرکت هایی مانن ــد، ش ــاره دارن ــردگی اش ــی و افس اجتماع

فیســبوک نتایــج مطالعــات را غیرقطعــی می خواننــد.
شــبکه های اجتماعــی نقــش پررنگــی در زندگــی پرشــتاب 
ــا  ــت ب ــده گرف ــا را نادی ــر آن ه ــوان تأثی ــد و نمی ت ــروز دارن ام
ایــن حــال موفقیــت شــرکتی همچــون فیســبوک بــه حفــظ 
ــاس  ــر اس ــاری ب ــای تج ــروش آگهی ه ــردم و ف مشــارکت م
ایــن مشــارکت بســتگی دارد، بنابرایــن فیســبوک عاقمند به 
ــه  ــری ک ایجــاد سیســتم هایی اســت کــه صرف نظــر از تأثی
روی بهزیســتی بلندمــدت افــراد دارنــد، آن هــا را روی پتلفرم ها 

نگــه دارد.

استفاده از شبکه های اجتماعی 
می تواند عالئم افسردگی را 

افزایش دهد

خاطرات سردار کوثری از 
شهید حاج قاسم سلیمانی

ــتم  ــن اکوسیس ــر ای ــرای تغیی ــدارد. ب ن
اول بایــد تفکــرات را تغییــر داد و آن هــا 
ــوق داد  ــا س ــوآوری ه ــمت ن ــه س را ب
ــود  ــت خ ــه دس ــط ب ــول فق ــن تح و ای
ــه  ــرد.  اینک ــورت می گی ــراد ص ــن اف ای
از نخبــگان اســتقبال شــود احتیــاج بــه 
یــک اکوسیســتم دارد کــه در آن نخبــه 
اهمیــت پیــدا می کنــد. دانشــجویانی که 
بــه خــارج کشــور می رونــد بخاطــر پــول 
ــد، ایــن زیرســاختی اســت کــه  نمی رون
بایــد مــا در اختیــار آن هــا قراردهیــم تــا 

در محیــط خــود اثرگــذار باشــند.
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سردار سلیمانی داعش را نه تنها زمین 
گیر بلکه منهدم کردند/ کف هواپیما با 

سردار سلیمانی جلسه گذاشتیم
ســردار محمداســماعیل کوثــری، مشــاوره فرمانــده کل 
ســپاه درباره اقدامات ســردار شــهید حاج قاســم سلیمانی 
ــه  ــدس در مقابل ــاع مق ــابقه درخشــان در دف ــت: س گف
بــا اشــرار، راهــزن هــا و قاچاقچیــان کــم کــم خاطــرات 
خوبــی را در اذهــان باقــی گذاشــت خصوصــا ایــن کــه، 
ســردار ســلیمانی داعــش را نــه تنهــا زمیــن گیــر بلکــه 

منهــدم کردنــد.
ســابقه درخشــان در دفــاع مقــدس در مقابلــه بــا اشــرار، 
راهــزن هــا و قاچاقچیــان کــم کم  خاطــرات خوبــی را در 
اذهــان باقی گذاشــت خصوصا این که، ســردار ســلیمانی 
داعــش را نــه تنهــا زمین گیــر بلکه منهــدم کردنــد، این 
مســئله مــورد توجــه خیلــی از مردم نــه تنها ملــت ایران 
بلکــه کشــورهای مختلف قــرار گرفــت. در همــان مقطع 
نماینــده مجلــس بــودم، کمیســیون امنیــت ملــی برای 
بررســی وضعیــت بــه ســوریه و عــراق رفــت و از نزدیــک 
بــا نظــرات میدانــی  شــاهد بودیم کــه کار بزرگی توســط 
ایشــان صــورت گرفتــه بــود و محبوبیتــی که داشــت دو 

چندان و گســترده شــد.
کف هواپیما با سردار سلیمانی جلسه گذاشتیم

 در صحبــت هــای خــود بــه ســفر بــه ســوریه و عــراق 
اشــاره کردیــد، خاطــره ای از ایــن ســفر در حضور ســردار 

ــلیمانی دارید؟ س
در ســفری کــه از ســوریه برمــی گشــتیم ایشــان چنــد 
صندلــی جلوتــر نشســته بودنــد کــه درخواســت کردنــد 
االن بهتریــن فرصــت بــرای برگــزاری یک جلســه اســت. 
کــف هواپیمــا جلســه گذاشــتیم تــا مشــکات ایشــان 
را بشــنویم و پیگیــری کنیــم. جلســه خودمانــی بــود و 
ایشــان هــم در مــدت یــک ســاعت و خــورده ای کــه از 
دمشــق بــه تهــران رســیدیم گفــت و گــو کردنــد. ایــن 
نشــان دهنــده حساســیت و پیگیــری هــای مســتمر و 
برخوردهــای مناســب ایشــان اســت، نماینــدگان خیلــی 
ایــن برخــورد برایشــان خوشــایند بــود. چنــد مــاه قبــل 
ــای  ــه یکــی از شهرســتان ه ــه ب ــود ک از شهادتشــان ب
اســتان کرمــان دعــوت شــده بودیــم اتفاقــی در هواپیمــا  
همســفر بودیــم، بــاز هــم گفتنــد کــه یــک گوشــه ای 
بنشــینیم و مطالــب را بــا هــم در میــان بگذاریــم.  زمانی 
کــه بــه کرمان رســیدیم ایســتادند تــا آخریــن لحظه که 
ماشــین بیاید. این محبوبیــت و برخوردهــا همین طوری 
بــه دســت نمــی آیــد و ایشــان فرمانــده ارشــد شــناخته 
شــده ای بودنــد. در همــان ســفر همانطــور کــه در بیرون 
از محــدوده ســالن انتظــار قدم مــی زدیم، شــاید ۱۵ و ۱۶ 
نفــر از تاکســی داران و راننــده هــای تاکســی آنجــا جمع 
بودنــد، ایشــان بــا یکــی بــه یکــی آنهــا روبوســی کــرد و 
حالشــان را پرســید، ایــن یعنــی عمــل خالصانــه و عمــل 
صادقانــه. ارتباط و اخاقشــان بســیار بســیار عالی بــود در 
هــر جایــی که حضــور پیــدا مــی کردند بــا رفتــار خوش 

باعــث جــذب مــردم مــی شــدند.
خاطــره زیــاد اســت؛ در عملیــات متعــددی با هــم بودیم. 
در اصــل خــادم لشــگر ۲۷ تهــران بودیــم و ایشــان هــم 
برای کرمان و سیســتان و بلوچســتان بودنــد. در عملیات 
کربــای یــک در مهــران ایشــان در یــک منطقــه دیگــر  
ــد،  ســام و  ــه خــط آمدن ــد امــا یــک روز صبــح ب بودن
علیــک کردنــد و گفتند موتــور دارید، گفتیــم بله. گفتند 
ــا ســعید بــه خطــی کــه دیشــب گرفتیــم می رویــم.  ب
دائــم در جنــب و جــوش بودنــد؛ یــادم هســت ۴ نفــری با 
هــم رفتنــد و مــن مانــدم در خــط کــه کارهــای خودمان 
را انجــام بدهــم، بــا حــاج رضا دســتواره و ســعید مهتدی 
و ســعید ســلیمانی دو موتــور برداشــتند و رفتنــد، بعد از 
چنــد دقیقــه دیــدم ۴ تایــی پیــاده برمــی گردند بــا رنگ 
پریــده عیــن گــچ، گفتــم چــه شــده، اســلحه هــم نبرده 
بودنــد، تعریــف کردنــد کــه یــک ســتون عراقــی مســلح 
جلــوی آنهــا ســبز شــده، همیــن کــه مــی خواســتند بــا 
موتورهــا دور بزننــد، زمیــن خوردنــد و موتورهــا را رهــا 
کــرده بودنــد البتــه عراقــی هــا بــا اینکــه مســلح بودنــد 
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             معاون علمی و فناوری رئیس جمهورگفت: 

علوم پیشرفته با پیگیری و حمایت رهبر انقالب در کشور شناخته شد

آگهی مزایده اموال منقول  »خودرو« )نوبت دوم( 
نظــر به اینکــه در پرونــده اجرایــی کاســه ۰۰۰۰۱۲۱  اجرای احکام  دادگســتری  
بردســیر در نظــر دارد یکدســتگاه خــودروی  ســواری پــژو ۴۰۵ مــدل ۱۳8۵  بــه 
شــماره انتظامــی ۹۳۶ م ۲8 ایــران ۶۵ بــا مشــخصات ذیل )طبق نظر کارشــناس( 
:رنــگ: نقــره ای،)تعدادمحور:۲محــور، نــوع: ایرانــی، سیســتم و تیپ:ســواری -پژو-

۴۰۵- جــی ال ایکــس ای 8/۱- مــدل ۱۳8۵ وضعیــت ظاهــری و فنــی خــودرو 
)در زمــان بازدیــد( : اتــاق : ســالم بــه نظــر رســید )دارای آفتاب ســوختگی( موتور: 
ســالم بــه نظــر رســید تایرهــا : ۵۰ درصــد مــی باشــند بیمــه نامــه دارد سیســتم 
برقــی خــودرو : ســالم بــه نظــر رســید گیربکــس: ســالم بــه نظر رســید داشــبورد 
:ســالم بــه نظــر رســید صندلــی و تــودوزی : نیــاز به روکــش دارد سیســتم تعلیق 
خــودرو: نیــاز بــه تعمیــر دارد که طبــق نظر کارشــناس بــه مبلــغ ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰  
)ششــصد و هفتــاد میلیــون ( ریــال برآورد قیمــت گردیده اســت. از طریــق مزایده 
در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ )شــنبه( ســاعت ۱۲ ظهــر در محــل اجــراء 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 مراجعــه 
نماینــد و جهــت  ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مورخه یاد شــده قیمت پیشــنهادی 
خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را 
یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده به ایــن اجــراء مزایــده ارائه نمایند، هزینــه آگهی و 
کلیــه هزینه هــای مربــوط به نقــل و انتقــال برعهده برنــده مزایــده می باشــد و در 
صورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقی 
مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده بــه نفع دولــت ضبط خواهد شــد 
بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیب اثــر داده نخواهد شــد 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول  »ملک« )نوبت دوم( 
نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرایــی کالســه 9900272  اجــرای احکام دادگســری بردســیر در نظر 

دارد یــک قطعــه زمیــن بــا مشــخصات  UTM:Y=3314564/X=459077به ابعــاد 70*56/5 مر 

بــه مســاحت 3955 مرمربــع)158 قصــب( در آبــادی بــاب شــگفت  پــالک  3353 اصلــی بخــش 

20 کرمان در فاصله 3 کیلومری شــال رشق شهرســتان )در محدوده شــهر( واقع گردیده اســت 

قطعــه زمیــن مــورد نظــر دارای ســند محــری از نــوع وکالتــی بــا شــاره پــالک مذکــور کــه دور 

تــا دور زمیــن بــا مصالــح ســیان و بلــوک بــه ارتفــاع 1/5 مــر محصــور شــده و ورودی آن یــک 

درب فلــزی بــه عــرض 3 مــر مــی باشــد و داخــل آن شــش ردیف )90 اصله( درخت ســیاه ریشــه 

یکســاله از قبیــل بــادام، هلــو، ســیب درختــی، نــوری و غیره کشــت گردیده اســت ضمنا قطعه 

بــاغ مــورد نظــر بــه میــزان یــک  ســاعت آب در گــردش هفــت شــبانه روز حــق آبــه دارد و یــک 

بــاب اســتخر بــا حجــم آبگیــری 70 مــر مکعــب نیــز در داخــل بــاغ احــداث گردیــده اســت کــه 

طبــق نظــر کارشناســان رســمی دادگســری ارزش قطعــه زمیــن مــورد نظر بانضام متعلقــات با 

کاربــری کشــاورزی و حــق آبــه مربــوط هــر مــر مربــع مبلــغ 940/000 )نهصــد و چهــل هــزار( 

ریــال و جمعــا به مبلغ 3/713/000/000 )ســه میلیارد و هفتصد و ســیزده میلیون( ریــال  برآورد 

قیمت گردیده اســت. از طریق مزایده در تاریخ   1400/09/14 )یکشــنبه( ســاعت 12:30  ظهر 

در محــل ایــن اجــراء بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب رشکــت در مزایــده و خریــد می 

باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فروش جهت مالحظه ملــک مراجعه منایند و 

جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مورخــه یاد شــده  قیمت پیشــنهادی خــود را بــه انضام فیش 

بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلغ کارشناســی را یک روز قبــل از تاریــخ مزایده به ایــن اجراء 

ارائــه مناینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربوط بــه نقل و انتقال رســمی برعهــده برنده 

مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایده نســبت 

بــه واریــز مابقــی مبلغ پیشــنهادی اقــدام نناید مبلغ ســپرده به نفــع دولت ضبط خواهد شــد 

بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــود ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد .

           مدیر اجرای احکام مدنی دادگسری بردسیر - بنی اسد/  41  م  الف

45 میلیون و ۶55 هزار ایرانی 
۲ دوز واکسن کرونا زده اند

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، مرکــز روابــط عمومــی و 
اطــاع رســانی وزارت بهداشــت اعــام کــرد: تا کنــون ۵۷ 
میلیــون و ۶۱ هــزار و ۶۰۶ نفــر دوز اول واکســن کرونــا را 

ــد. ــت کرده ان دریاف
بــر همیــن اســاس، ۴۵ میلیــون و ۶۵۵ هــزار و ۷۷۱ نفــر 
دوز دوم و 8۶۴ هــزار و ۹۹۲ نفــر، دوز ســوم واکســن کرونا 
را تزریــق کرده اند.مجمــوع واکســن های تزریــق شــده در 

کشــور بــه ۱۰۳ میلیــون و ۵8۲ هــزار و ۳۶۹ دوز رســید.

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 99001۶4
نظــر بــه اینکــه بدهــکار پرونــده اجرایــی مهریه نســبت بــه پرداخت بدهی خــود در مهلــت تعیین شــده اقدام  

ننمــوده لــذا در اجــرای مقــررات مــاده واحــده قانون اصــالح مــاده 34 اصالحی قانــون ثبت :
1( مــوازی ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه بــاغ دارای پــالک 568 اصلی واقــع در بردســیر بخش 20 
کرمــان، بصــورت طلــق و دارای ســند مالکیــت اصلــی دفترچــه ای بــا شــماره چاپــی 0203028 ســری الــف 
ســال 87- کــه در صفحــه 279دفــر امــاک جلــد 75ذیــل شــاره ثبــت 17041، بــه نام آقــای احمــد یــزدی زاده رحمت  
آبــادی ثبــت گردیــده نقشــه در بانــک کاداســتر تثبیــت نشــده و تــا کنون منجــر به صدور ســند کاداســتری 
نشــده اســت. آدرس ملــک بردســیر، محلــه درونوییه می باشــد و به موجــب ســند شــماره 91/6/16 - 66448 
بــه مــدت 4 ســال در اجــاره مــی باشــد و تــا کنــون ســند اجــاره فســخ نشــده اســت و طبــق گــزارش ارزیابی 
کارشــناس رســمی دادگســتری، ملک مذکور مشــهور به باغ گــودری، بــا مختصــات )456973 - 3309503( 
بصــورت خالــی باغــی بــدون کشــت و زرع و زمیــن آیــش اســت کــه محصــور بــا دیــوار گلــی قدیمــی بــه 
مســاحت 2703 مترمربــع، در منطقــه مســکونی درونوییــه و در خصــوص تامیــن آب و میزان حقابه در اســناد 
ثبتــی اشــاره ای نشــده و ارزیابــی و قیمــت گــذاری بــدون احتســاب حقابــه انجام شــده اســت. فاقــد اعیانی و 
فاقــد امتیــازات آب، بــرق، گاز و غیــره بــوده، دارای ســه اصلــه درخــت غیــر مثمر میباشــد. حــدود اربعه مطابق 
ســند مالکیــت صــادره بــه شــرح شــماال : بطــول 63/5 متــر دیواریســت بــه کوچــه بن بســت، شــرقا :بطول 
40 متــر دیــوار مشــترک بــا بــاغ دارای پــالک 589 اصلــی، جنوبــا :بطــول 63/5 متــر دیــوار مشــترک بــا باغ 
1 فرعــی از 578 اصلــی، غربــا : بطــول 45/30 متــر درب و دیواریســت بــه کوچــه بــن بســت میباشــد. طبــق 
ارزیابــی کارشــناس رســمی دادگســتری )قطعــی شــده( ششــدانگ عرصــه و اعیــان ملــک مذکــور، به مبلغ 
3784200000 ریــال )ســیصدو هفتــاد و هشــت میلیــون و چهارصــد و بیســت هــزار تومــان( ارزیابــی شــده 

است. 
2( مــوازی ششــدانگ عرصــه و اعیــان یک قطعــه بــاغ دارای پــالک 1 فرعــی از 578 اصلی واقع در بردســیر 
بخــش 20 کرمــان، بصــورت طلــق و دارای مســتند مالکیــت بــا شــماره 55933 مــورخ 1388/9/16 کــه در 
صفحــه 525 دفتــر امــالک جلــد 40 ذیــل شــماره ثبــت 10600، بــه نــام آقــای احمــد یــزدی زاده رحمــت 
آبــادی ثبــت گردیــده نقشــه در بانــک کاداســتر تثبیــت نشــده و تــا کنون منجــر به صدور ســند کاداســتری 
نشــده اســت. آدرس ملــک بردســیر، محلــه درونوییــه مــی باشــد و طبق گــزارش ارزیابی کارشــناس رســمی 
دادگســتری، ملــک مذکــور مشــهور بــه بــاغ ســیف الــه خســروی، بــا مختصــات )3309448 - 456943(

بصــورت خالــی باغــی، بــدون کشــت و زرع و زمیــن آیــش اســت کــه محصــور بــا دیــوار گلــی قدیمــی بــه 
مســاحت 3350 مترمربــع، در منطقــه مســکونی درونوییــه، در رابطــه بــا تامیــن آب و میــزان حقابــه در اســناد 
ثبتــی اشــاره ای نشــده و ارزیابــی و قیمــت گــذاری بــدون احتســاب حقابــه انجام شــده اســت. فاقــد اعیانی و 
فاقــد امتیــازات آب، بــرق، گاز و غیــره میباشــد. حــدود اربعــه مطابــق ســند مالکیــت صــادره به شــرح شــماال 
:بطــول 65/5 متــر دیواریســت بــه بــاغ دارای پــالک 559 اصلی، شــرقا :اول بطــول 17/35 متر دیواریســت به 
بــاغ دارای پــالک 573 اصلــی دوم بطــول 35 متــر دیواریســت بــه بــاغ دارای پــالک 573 اصلــی، جنوبــا :اول 
بطــول 38/70 متــر دیواریســت مشــترک با بــاغ 2 فرعــی از 578 اصلــی دوم بطــول 2 متر درب و دیواریســت 
بــه کوچــه ســوم بطــول 23 متــر دیواریســت مشــترک بــا بــاغ 3 فرعــی از 578 اصلــی، غربــا : اول بطــول 7 
متــر دیواریســت بــه بــاغ جــز پــالک 575 اصلــی دوم بــه طــول 43 متــر دیــوار بــه دیــوار بــاغ پــالک اخیــر 
الذکــر میباشــد. طبق ارزیابی کارشــناس رســمی دادگســتری )قطعی شــده( ششــدانگ عرصــه و اعیان ملک 

مذکــور، بــه مبلــغ 4690000000 ریــال )چهارصــد و شــصت و نــه میلیــون تومــان( ارزیابی شــده اســت. 
قیمــت قطعــی شــده مجمــوع ارزیابی هــای دو پــالک ثبتــی )قیمــت پایــه مزایــده( معــادل 8474200000 
ریــال )هشــتصد و چهــل و هفــت میلیــون و چهارصد و بیســت هــزار تومــان( میباشــد. دو پــالک ثبتی فوق 
از ســاعت 9 الــی 12 روز ســه شــنبه 1400/9/23  در اداره ثبــت اســناد و امــالک بردســیر واقــع در خیابــان 
معلــم از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد. شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت 10 درصــد از مبلــغ 
پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی ایشــان در جلســه مزایــده 
اســت. برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت 5 روز از تاریــخ مزایــده بــه 
حســاب ســپرده ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتیکــه ظــرف مهلت مقــرر، مانــده فروش را به حســاب ســپرده 
ثبــت واریــز نکنــد. مبلــغ مذکــور )ســپرده( قابــل اســترداد نبــوده و به حســاب خزانــه دولــت واریز خواهد شــد 
و در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد می گــردد. الزم بــه ذکــر اســت 
پرداخــت بدهــي هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز و تلفــن اعــم از حــق انشــعاب و یا حــق اشــتراک و مصرف 
در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیره تا 
تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایده اســت و 
نیــز در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــي بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده 
مزایــده مســترد خواهــد شــد، نیــم عشــر و حــق مزایــده نیــز در روز مزایــده نقــدا وصــول مــی 
گــردد. ضمنــًا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در 

همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
تاریخ انتشار :دوشنبه مورخه 1400/9/8
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ماجــرای مکاتبه خانــدوزی با ســازمان 
ــش ۵۰  ــرای افزای ــتخدامی ب ــور اس ام

درصــد فــوق العــاده ویــژه چــه بــود؟
ــا رئیــس  ــه ب ــر اقتصــاد در مکاتب وزی
ــور اســتخدامی خواســتار  ســازمان ام
افزایــش فوق العــاده ویــژه موضــوع 
ــون مدیریــت  بنــد )۱۰( مــاده ۶۸ قان
خدمــات کشــوری تــا ســقف تعییــن 
ــاغل  ــرای مش ــد( ب ــده )۵۰ درص ش
مجموعــه وزارت اقتصاد شــامل ســتاد 
و واحدهــای تابعه و وابســته آنان شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی 
خبرگزاری تســنیم، احســان خاندوزی 
در مکاتبــه بــا میثــم لطیفــی، معــاون 
ــازمان  ــس س ــور و رئی ــس جمه رئی
اداری و اســتخدامی کشــور اعــام 
کــرد، »همانگونــه کــه مســتحضرید، 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و 
ســازمان های تابعــه و وابســته آن عاوه 
ــای  ــف و ماموریت ه ــای تکالی ــر ایف ب
حاکمیتــی محولــه، بــه دلیــل اصلــی 

ــرای: ــق و اج تحق
- منویــات مقــام معظــم رهبــری 
)مدظلــه العالــی( در شــعارهای ملــی 
ســنوات اخیــر )تولیــد، پشــتیبانی ها، 
مانع زدایــی هــا، جهــش تولیــد، رونــق 

تولیــد(
اقتصــاد  کلــی  سیاســت های   -

مقاومتــی
- افزایش توان ثروت آفرینی کشور

- اصــاح حکمرانــی شــرکت های 
ــی دولت

- تقویت، انضباط، ســامت و شفافیت 
مالی و اداری

- سیاســت های تأمیــن مالــی پایــدار 
دولــت و کاهــش اتــکا بــه درآمدهــای 

نفتی
در  مؤثــر  و  فعــال  مشــارکت   -
قانون گــذاری  و  سیاســت گذاری 
اقتصــادی و مالــی و مســئولیت هــای 
ــت گذاری،  ــه در سیاس ــد محول جدی
برنامه هــای  اجــرای  و  تدویــن 
ــت  ــادی دول ــردی و کان اقتص راهب
ــت  ــه برقــرای عدال ســیزدهم )از جمل
در نظــام مالیاتی کشــور، ایجــاد تحول 
و اصــاح در فضــای کســب و کار 
مــردم، ارتقــای بهــره وری ســامان دهی 
مدیریــت دارایی هــا و شــرکت های 
دولتــی و پیگیــری منافــع کشــور بــا 
شــفافیت و مدیریــت تعــارض(، از 
نقــش و جایــگاه ویــژه و حساســی در 
فرماندهــی اقتصــادی و مالــی کشــور 
و تقویــت اقتصــادی مســتقل مبتنــی 
توزیــع  و  تولیــد  بنیان هــای  بــر 
عدالــت محــور بویــژه در شــرایط 
اقتصــادی فعلــی و گــذر از دوران 
تحریــم برخــوردار اســت. از ایــن حیث 
شــمولیت موضوعــات و مــوارد مصرح 
در بنــد )۱۰( مــاده ۶۸ قانــون مدیریت 
خدمــات کشــوری )نظیــر تأثیــر 
اقتصــادی فعالیــت هــا در درآمد ملی، 
انجــام فعالیت هــا و وظایــف تخصصی 
و ســتادی و تحقیقاتــی و حساســیت 
ــن  ــاغل ای ــا و مش ــر فعالیت ه کار( ب
وزارت کامــا محرز و مشــخص اســت.
ــا عنایــت بــه مراتــب پیــش گفــت  ب
خواهشمند اســت دســتور فرمایید در 
خصــوص دو پیشــنهاد کــه بی شــک 
نقــش انگیزشــی مهمی برای ســرمایه 
انســانی و بــه تبــع آن تحقــق اثربخش 
ــن وزارت  ــای ای ــداف و ماموریت ه اه
ــول  ــدام الزم معم ــت، اق ــد داش خواه

نمایند.
۱- افزایــش فوق العــاده ویــژه موضــوع 
ــون مدیریــت  بنــد )۱۰( مــاده ۶۸ قان
خدمــات کشــوری تــا ســقف تعییــن 
ــاغل  ــرای مش ــد( ب ــده )۵۰ درص ش
مجموعــه وزارت امــور اقتصــادی و 
ــای  ــتاد و واحده ــامل س ــی ش دارای

ــان تابعــه و وابســته آن
)بــا عنایــت بــه اینکــه هیــأت محتــرم 
ــه  ــب نام ــب تصوی ــه موج ــران ب وزی
ـ تاریخ  شــماره ۱3۸۰9۱/ت۵۰۰۰۰هــ
فوق العــاده  برقــراری   ۱۵/۱۱/۱393
ــد از  ــر 2۵ درص ــرای حداکث ــژه ب وی
ــرایط  ــد ش ــی واج ــاغل تخصص مش
ــون  ــاده ۶۸ قان ــد ۱۰ م مصــرح در بن
مدیریــت خدمــات کشــوری )بــه 
میــزان حداکثــر تــا 3۵ درصــد حقوق 
و فوق العاده هــای مســتمر( را بــرای 
ــاز  ــه مج ــتادی وزارتخان ــان س کارکن

دانســته اســت.(
2- تســری برقــراری فوق العــاده خاص 
بــه مجموعــه وزارت امــور اقتصــادی و 

دارایــی شــامل ســتاد و واحدهــای تابعــه 
و وابســته آن مشــابه برخــی ســازمان ها 
و دســتگاه های اجرایــی دیگــر )ســازمان 
پزشــکی قانونــی، ســازمان انتقــال خــون 

و ...(
)بــا عنایــت بــه اینکــه بنــد ح مــاده ۵۰ 
قانون برنامه پنجســاله توســعه جمهوری 
ــاده  ــوق الع ــرای ف ــران، برق ــامی ای اس
بــرای شــرکت های دولتــی،  خــاص 
ــاده 4  ــمول م ــای مش ــا و بیمه ه بانک ه
و قســمت اخیــر مــاده ۵ قانــون مدیریت 
ــته و  ــاز دانس ــوری را مج ــات کش خدم
ــری  ــارت و راهب ــت نظ ــی مدیری از طرف
آن شــرکت ها را در زمــره وظایــف و 
مســئولیت های ایــن وزارتخانــه قــرار داده 

ــت.( اس
شــایان ذکــر اســت وزارت امــور اقتصادی 
ــش  ــی از افزای ــی ناش ــار مال ــی ب و دارای
ــل  ــوف را از مح ــازات موص ــار امتی اعتب
صرفه جویی هــای مربــوط بــه منابــع 
اختصاصــی و داخلــی خــود تأمیــن 

ــود.« ــد نم خواه
 در ســنوات قبــل اعمــال 3۵ درصــد فوق 

العــاده ویــژه اعمــال شــده بود 
گفتنــی اســت، رئیــس مرکــز نوســازی 
ــانی وزارت  ــرمایه انس ــعه س اداری و توس
ــور  ــر ام ــه وزی ــوص نام ــاد درخص اقتص
اقتصــادی و دارایــی بــه رییــس ســازمان 
امــور اداری و اســتخدامی گفــت: بــر 
اســاس بنــد ۱۰ مــاده ۶۸ قانــون مدیریت 
خدمــات کشــوری، پرداخــت فوق العــاده 
ــقف ۵۰  ــا س ــاص ت ــوارد خ ــژه در م وی
ــای  ــت و فوق العاده ه ــوق ثاب ــد حق درص

مســتمر در نظــر گرفتــه مــی شــود .
بــا توجــه بــه اینکه در ســنوات گذشــته و 
حســب بخشــنامه هــای اباغی برقــراری 
ایــن فــوق العــاده تــا میــزان 3۵ درصــد 
ابــاغ شــده بــود و از ســویی عوامل خاص 
ــراری  ــی برق ــی قانون ذکــر شــده در مبان
ایــن امــر )از جملــه تاثیــر فعالیــت 
اقتصــادی در درآمــد ملی، انجــام فعالیت 
ــی  ــای تخصصــی ســتادی و تحقیقات ه
ــا ماموریــت هــا و  و ...( دقیقــاً منطبــق ب
وظایــف ایــن وزارتخانــه بــوده اســت ، در 
ایــن راســتا و بــا هــدف تحقــق رســالت 
ــا  ــارزه ب ــیزدهم در مب ــت س ــای دول ه
فســاد، عدالت محــوری و شــفافیت مالــی 
ــاده  ــوق الع ــی ف ــش قانون ــوع افزای موض
ــا رعایــت کامــل مراتــب قانونــی  ویــژه ب
و تامیــن از محــل صرفــه جویــی هــای 
داخلــی وزارتخانــه به ســازمان امــور اداری 
و اســتخدامی کشــور پیشــنهاد گردیــد.

ــی و  ــامان ده ــدف وزارت اقتصــاد،  س  ه
شــفاف ســازی ســایر پرداختهــای قانونی 

درآمدهــای اختصاصــی بــود 
بــه گفتــه دلوریــان زاده یکــی از اهــداف 
وزارت اقتصــاد در پیشــنهاد مذکــور ، 
ســاماندهی و شفاف ســازی هرچه بیشتر 
ــی  ــای قانون ــت ه ــایر پرداخ ــر س و بهت
ــوده  ــی ب ــای اختصاص ــل درآمده از مح
ــفاف  ــور ش ــه بط ــوی ک ــه نح ــت. ب اس
پرداخــت هــا قابــل رصــد و پایــش نیــز 
باشــند تــا بتــوان در چارچــوب قانونــی و 
شــفاف، پرداخــت هــای کارکنــان از ایــن 

ــود .  ــر نم ــد ت ــل را ضابطه من مح
رییــس مرکــز نوســازی اداری وزارت 
اقتصــاد ایــن اقــدام را در مســیر شــفاف 
ــا  ــت ه ــک پرداخ ــش تاری ــدن بخ ش
کــه اتفاقــا بایــد ســتوده شــود دانســت و 
اضافــه کــرد : ایــن درخواســت اصــاً بــه 
معنــای افزایــش پرداختــی کارکنــان این 
وزارت تــا ســقف ۵۰ درصــد نخواهــد بود 
بلکــه بــا تاثیــر بر یکــی از فــوق العــاده ها 
)بنــد ۱۰ مــاده ۶۸ (صرفــاً موجــب ترمیم 
ــا  و جابجایــی از محــل صرفــه جویــی ی
منابــع اختصاصــی در حــدود ۱۰ درصــد 
ــان  ــی از کارکن ــی بخش ــوق حکم حق

خواهــد شــد.
ایــن  کــرد:  تصریــح  زاده  دلوریــان 
درخواســت هــم اکنون بــه ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشــور ارســال شــده و باید 
ــورد  ــتمزد م ــوق و دس ــورای حق در ش

ــرد. ــرار گی ــی ق ــث و بررس بح
ــت،  ــن درخواس ــب ای ــورت تصوی  درص
منابــع آن از محــل صرفــه جویــی داخلی 

تامیــن و پرداخــت خواهــد شــد 
دلوریــان زاده همچنیــن بــا اشــاره بــه بند 
دیگــری کــه در ایــن نامــه آمــده اســت، 
گفــت: بنــد دیگــر مــورد درخواســت بــا 
ــاده خــاص اســت کــه  ــوق الع ــوان ف عن
ــون  ــاه قان ــاده پنج ــد ح م ــه بن ــاره ب اش
برنامــه پنجــم دارد کــه بــه موجــب ایــن 
ــرا  ــتگاهها اخی ــی از دس ــز برخ ــد نی بن
ــرای  ــاص ب ــاده خ ــوق الع ــت ف درخواس

ــد. ــه کــرده ان کارکنــان خــود ارائ
ــاد  ــئول وزارت اقتص ــام مس ــن مق ای
همچنیــن افــزود : بــی شــک مدیــران 
ــادی و  ــور اقتص ــئوالن وزارت ام و مس
دارایــی بــه عنــوان ســکان دار اقتصادی 
کشــور، بــا اشــراف و آگاهی بر مســائل، 
مشــکات و تنگناهــای اعتبــاری و 
ــی  ــه زمان ــن بره ــور در ای ــی کش مال
ــای  ــه رویکرده ــا توجــه ب حســاس ب
حاکــم بــر فعالیــت هــای دولــت 
ســیزدهم در آغــاز راهِ دشــوار تــا بهبود 
شــرایط و اوضــاع اقتصــادی و همســو 
بــا دغدغه هــا و مشــکات گریبانگیــر 
عمــوم مــردم عزیــز و شــریف کشــور، 
ایــن اطمینــان را می دهنــد کــه خارج 
ــی و خــارج  ــارات قانون از حــدود اختی
از مصالــح عمومــی کشــور، اقــدام یــا 
پیشــنهادی غیــر فنی یــا ناهنجــار در 
مباحــث و موضوعــات جبــران خدمت 
ــه  ــه درخواســت و ن کارکنــان خــود ن
ــوارد مطــرح شــده  ــد و م مطــرح کن
بــا توجــه بــه بندهــای مصــرح شــده 
قانونــی بــه منظــور شــفافیت، ضابطه 
منــدی، ارتقــای کارآیــی و اثربخشــی 
هــر چــه بیشــتر منابع تخصیصــی به 
حقــوق و مزایــای کارکنان بوده اســت.

دربــاره  خانــدوزی  توضیحــات   *
درخواســت افزایــش پرداخــت بــه 

اقتصــاد وزارت  کارکنــان 
وزیــر اقتصــاد دربــاره درخواســت نامــه 
افزایــش پرداخــت بــه کارکنــان وزارت 
اقتصــاد بــه ســازمان امــور اداری و 

ــه کــرد. اســتخدامی توضیحــات ارائ
ســید احســان خانــدوزی گفــت: 
متاســفانه یکــی از مشــکاتی کــه از 
ســال های قبــل در روال اقتصــادی 
کشــور وجــود داشــت، پرداخت هــای 
ــه  ــوده ک ــان ب ــه کارکن ــفاف ب غیرش
ــی در  ــی عدالت ــود ب ــر وج ــاوه ب ع
ــان  ــران و کارکن ــان مدی پرداخــت می
یــک دســتگاه، نبــود شــفافیت در 
ــم  ــتگاه ها ه ــان دس ــت را می پرداخ

موجــب می شــد.
وزیــر اقتصــاد افــزود: در تفاهمــی کــه 
ــه و  ــازمان برنام ــا س ــاد ب وزارت اقتص
ــاش  ــد ت ــرر ش ــت مق ــه داش بودج
شــود تــا همــه پرداخت هــا در فیــش 
حقوقــی، شــفاف و از محل خزانــه و به 
صــورت عادالنه صــورت پذیــرد و همه 
دریافت هــای خــارج از فیــش از محــل 
درآمد هــای اختصاصــی دســتگاه ها 
هــم بــه داخــل فیــش منتقل شــود تا 
قابلیــت شــفاف شــدن و نظــارت پیدا 

. کند
ــایر  ــب س ــن ترتی ــه ای ــت: ب وی گف
بــاره  ایــن  دســتگاه هایی کــه در 
اســتنکاف می کردنــد و یــا اینکــه 
و  کارکنــان  حقوقــی  اطاعــات 
کارمنــدان را در ســامانه پاکنــا وارد 
ــان امســال و  ــا پای ــد ت ــد بای نمی کنن

ماجرای مکاتبه خاندوزی با سازمان امور استخدامی برای افزایش 5۰ 
درصد فوق العاده ویژه چه بود؟

کســب و کارهــا و مشــاغل آینــده مبتنــی بــر ســواد رســانه ای 
و بــر بســتر دیجیتــال مارکتینــگ شــکل می گیرنــد و صــرف 
زمــان و هزینــه بــرای دیجیتــال مارکتینــگ کمــک می کنــد 
نــه تنها مشــاغل ســنتی، بلکه مشــاغل آینــده نیز از شکســت 

رهایــی پیــدا کــرده و در مســیر موفقیــت قــرار بگیرند.
بــه گزارش ایســنا، بیســتمین نشســت علمــی آینده مشــاغل 
ــی  ــا موضــوع »ســواد دیجیتــال و بازاریاب و مشــاغل آینــده ب
ــوزش و  ــت آم ــده« از ســوی معاون محصــول در مشــاغل آین
کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی و با همــکاری جهاد دانشــگاهی 

واحــد زنجــان برگــزار شــد.
ــت  ــری مدیری ــجوی دکت ــی، دانش ــا عظیم ــید حمیدرض س
بازرگانــی، مــدرس و مشــاور بازاریابــی و کســب و کار در ایــن 
نشســت بــا اشــاره بــه اهمیــت ســواد دیجیتــال گفــت: ســواد 
رســانه ای در کســب و کار و زندگــی مــردم اهمیــت ویــژه ای 
پیــدا کــرده اســت، بنابرایــن توجــه به ســواد رســانه ای و ســواد 
دیجیتالــی بســیار مهــم اســت. ســواد فنــی، ســواد رســانه ای و 
ســواد فرهنگــی- اجتماعــی، ســه نــوع ســواد رســانه ای اســت 
کــه بایــد بــه آنهــا توجــه کنیــم؛ البتــه بایــد تاکیــد کنــم کــه 
اهمیــت ســواد رســانه ای و ســواد فرهنگــی- اجتماعی از ســواد 

فنــی بیشــتر اســت.
ــه اینکــه گذشــته، حــال و آینــده دیجیتــال  ــا اشــاره ب وی ب
ــورد مشــتریان  ــات در م ــع آوری اطاع ــه جم ــگ ب مارکتین
گــره خــورده اســت، گفــت: همگامــی با تکنولــوژی و اســتفاده 
ــا  ــت؛ ب ــم اس ــیار مه ــه بس ــن زمین ــانه ای در ای ــواد رس از س
ــگ، ســواد رســانه ای و ســواد فرهنگــی-  ــال مارکتین دیجیت
اجتماعــی می تــوان بــه اطاعــات و عائــق مشــتریان دســت 
یافــت و آنهــا را حفــظ کــرد. کســب و کارهــا و مشــاغل آینــده 
مبتنــی بــر ســواد رســانه ای و بــر بســتر دیجیتــال مارکتینگ 
ــرای دیجیتــال  شــکل می گیرنــد و صــرف زمــان و هزینــه ب
مارکتینــگ کمــک می کنــد نــه تنهــا مشــاغل ســنتی، بلکــه 
مشــاغل آینــده نیــز از شکســت رهایی پیــدا کرده و در مســیر 

ــرار بگیرند. ــت ق موفقی
عظیمــی به شکســت کســب و کارهــا در شــرایط کرونا اشــاره 
کــرد و گفــت: دلیــل اصلــی شکســت کســب و کارهــا در بــازار 
ســنتی ایــن بــود کــه بــه ســواد رســانه ای از یکســو و دیجیتال 
مارکتینــگ از ســوی دیگر اهمیت داده نشــده بود و مشــتریان 
در شــرایطی از دســت رفتند و اینجاســت که اهمیت دیجیتال 
مارکتینــگ بــرای مشــاغل و کســب و کارهــای آینــده اهمیت 
پیــدا می کنــد. همانطــور کــه در نظــام ســنتی فضــای کســب 
و کار، بــه )دهــن بــه دهــن گشــتن( یــک خبــر و برنــد و نــام 
اعتقــاد داشــتیم، در شــرایط کنونــی نیــز بایــد بــا اســتفاده از 
ســواد رســانه ای و دیجیتــال بــه )دهــن بــه دهن گشــتن( بازار 
و کســب و کار خــود بیندیشــیم و توجــه کنیــم و ایــن موضوع 
در مشــاغل و کســب و کار هــای نــو و آینــده بســیار اهمیــت 

دارد.
وی تأکیــد کــرد: یکــی از شــغل هایی که به واســطه گســترش 
 )data scientist( اینترنــت ایجــاد شــده، متخصصــان علــم داده
ــه داده  ــتند ک ــانی هس ــم داده کس ــان عل ــت. متخصص اس
ــروزه  ــد. ام ــرون می دهن ــش )Knowledge( بی ــد و دان می گیرن
شــرکت ها در دنیــا، داده هــای بســیار زیــادی از کاربــران خــود 
دارنــد کــه دوســت دارنــد از آن هــا اســتفاده کننــد تــا خدمات 

بهتــری بــه مشــتری بدهنــد و ســود بیشــتری هــم بکننــد.
ــی  ــگاهی، عظیم ــاد دانش ــی جه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بــا طــرح ایــن ســوال کــه چــرا ســواد رســانه ای و دیجیتــال 
مارکتینــگ بــرای توســعه کســب و کارهــا مهــم اســت گفت: 
ــدت در  ــه ش ــدگان ب ــتریان و مصرف کنن ــار مش ــروزه رفت ام
ــر  ــوژی از مصــرف آن جلوت حــال تغییــر اســت. رشــد تکنول
اســت؛ بنابرایــن هــر کســب و کاری کــه از تحــوالت دیجیتــال 
و فنــاوری عقــب بمانــد محکــوم بــه شکســت اســت و ایــن 
موضــوع بــرای هیــچ کســب و کاری اســتثناء قائــل نیســت.

نقش مهم سواد رسانه 
در کسب و کارها و 

مشاغل آینده

ــکات در  ــگاه کانکتی ــان دانش ــد محقق ــات جدی مطالع
آمریــکا نشــان می دهــد بــا حــذف ســلول های قدیمــی 
و ناکارآمــد در چربــی می تــوان عائــم دیابــت را کاهــش 
داد. ایــن یافتــه می توانــد منجــر بــه درمان هــای موثــری 

بــرای دیابــت و ســایر بیماری هــای متابولیــک شــود.
ــه گــزارش پایــگاه خبــری ســاینس، ســلول ها مــدام  ب
ــر  خــود را نوســازی می کننــد. ســلول های قدیمــی پی
می شــوند و بــا تولــد ســلول های جدیــد می میرنــد؛ امــا 
گاهــی ایــن مکانیســم به درســتی صــورت نمی گیــرد و 

ــد. ــی می مانن ــیب دیده باق ــلول های آس س
ایــن ســلول های ناکارآمــد کــه ســلول های پیــر نامیــده 
ــالم  ــلول های س ــه س ــد و ب ــق می مانن ــوند، معل می ش
اطــراف آســیب می زننــد، همچنیــن روی کنتــرل قنــد 
و پروتئیــن ســلول های ســالم اثــر منفــی دارنــد و منجر 

بــه بــروز بیماری هــای متابولیــک می شــوند.
ــن  ــازی ای ــد پاکس ــان می ده ــی نش ــات حیوان مطالع
در  را  دیابتــی  رفتــار  می توانــد  پیــر  ســلول های 

موش هــای چــاق متوقــف کنــد.
ــاتینیب و  ــای داس ــان از داروه ــه محقق ــن مطالع در ای
ــد.  ــتفاده کردن ــی اس ــورت ترکیب ــه ص ــتین ب کوئرس
آزمایش هــای قبلــی نشــان داد ایــن داروهــا طــول عمر و 
ســامتی را در موش هــای ســالمند افزایــش می دهنــد. 
مطالعــات جدیــد نشــان می دهــد ایــن داروهــا می توانند 
ســلول های پیــر بافــت چربــی انســان را از بیــن ببرنــد.
ــد  ــن رون ــا اســتفاده از ای ــدوار هســتند ب ــان امی محقق
دارویــی بتواننــد بافــت چربــی افــراد چــاق و مبتــا بــه 
ــت را  ــق دیاب ــن طری ــد و از ای ــت را پاکســازی کنن دیاب

کاهــش دهنــد.  
 Cell Metabolism ــریه ــه در نش ــن مطالع ــج ای نتای

منتشــر شــده اســت.
آخریــن آمار منتشــر شــده از ســازمان جهانی بهداشــت 
در مــورد روز جهانــی دیابــت )منتشــر شــده در تاریخ ۱۰ 

نوامبر ســال 2۰2۱(
تعــداد افــراد مبتــا بــه دیابــت از ۱۰۸ میلیــون در ســال 
۱9۸۰ میــادی، بــه بیــش از 42۵ میلیــون نفر رســیده 
است.شــیوع جهانــی دیابــت در افــراد بــاالی ۱۸ ســال، از 
ــال  ــد در س ــه ۸.۵ درص ــال ۱9۸۰، ب ــد در س 4.۷ درص

2۰۱4 میــادی رســیده اســت.
ســرعت شــیوع دیابــت در کشــورهای فقیر و کــم درآمد 

بیشــتر است.
دیابــت عامــل اصلــی نابینایــی، نارســایی کلیــه، حملــه 
قلبــی، ســکته مغــزی و قطــع اعضــای تحتانــی اســت.
بیــن ســال های 2۰۰۰ تــا 2۰۱۶ میــادی، میــزان 
ــش  ــج درصــد افزای ــت پن مــرگ زودرس ناشــی از دیاب

یافتــه اســت.
ــی،  ــت بدن ــش وزن، فعالی ــا کاه ــوان ب ــت را می ت دیاب
اجتنــاب از مصــرف دخانیات و غربالگــری منظم کنترل 

کــرد و بــه تعویــق انداخــت.

درمان دیابت با حذف 
سلول های ناکارآمد

یــا حداکثــر از ســال ۱4۰۱ بــه ایــن امــر 
اقــدام کننــد کــه بــه نفــع کارکنــان هــم 

ــود. ــد ب خواه
وزیــر اقتصــاد ادامــه داد: پرداخــت در 
داخــل فیــش حقوقــی فرآینــد پرداخــت 
ــه  ــن اینک ــرد ضم ــد ک ــفاف خواه را ش
ــفافیت  ــیر ش ــت در مس ــن گام نخس ای
پرداخت هــا و همچنیــن موضوعــی قابل 
اســتناد خواهــد بــود کــه در ســال آینــده 
ــه  ــرای هم ــاد ب ــر وزارت اقتص ــاوه ب ع

ــت. ــد یاف ــه خواه ــتگاه ها ادام دس
ــدوزی افــزود: در نامــه ای کــه  آقــای خان
ــتخدامی  ــور اداری و اس ــازمان ام ــه س ب
ارســال کردیــم قیــد شــده کــه بــا ایــن 
اقــدام مجمــوع دریافتــی کارکنــان کــم 
ــب  ــا در قال ــه پرداخت ه ــود بلک نمی ش
فیــش و بــه صــورت عادالنــه خواهــد بود 
ضمــن اینکــه اگــر افزایشــی هــم اتفــاق 
ــت  ــت نیس ــش در دریاف ــد افزای می افت
ــش  ــن افزای ــی ای ــه در حکــم حقوق بلک

ــود. ــد می ش قی
ــردن  ــال ک ــرای اعم ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ایــن افزایش هــا در فیــش حقوقــی، 
بایــد مجــوز ســازمان امــور اداری و 
اســتخدامی را داشــته باشــیم تــا بتوانیــم 
بــرای ســقف تــا ۵۰ درصــد فــوق العــاده 
ــدام  ــن اق ــه ای را اعمــال کنیــم کــه البت
بــار مالــی نــدارد بلکــه از منابــع داخلــی 
دســتگاه ها تامیــن می شــود و شــفافیت 
حقــوق و دســتمزد ها را در پــی دارد البته 
ســایر دســتگاه هایی کــه هــم اکنــون از 
ــی خــود  ــل درآمد هــای اختصاص مح
پرداخت هــا را انجــام می دهنــد کــه 
قابــل نظــارت هــم نیســت فقط تــا پایان 
امســال مهلــت دارنــد کــه ایــن رویــه را 
اصــاح کنند یعنــی از ســال ۱4۰۱ همه 
ــود را  ــای خ ــد پرداخت ه ــتگاه ها بای دس
در قالــب فیــش حقوقــی انجــام دهنــد.

وزیــر اقتصــاد گفــت: افزایش هــا بــر ایــن 
ــم در  ــد آن ه ــا ۵۰ درص ــاس 3۵ ت اس
داخــل حکــم حقوقــی اعمــال می شــود 
بــدون اینکــه یــک ریــال بــار مالــی بــر 
ــه  ــن اینک ــذارد ضم ــت بگ ــت دول دس
موجــب می شــود همــه پرداخت هــا 
یکجــا و از محــل خزانــه داری کل اعمــال 

شــود.
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آگهی مزایده اجاره مزارع کشاورزی 
و باغات آموزش و پرورش

مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر در نظــر دارد بخشــی از اراضــی 
کشــاورزی و باغــات متعلــق بــه هرنســتان کشــاورزی علی ابــن ابیطالــب ع و آبادی 
ده ســلطان را بــا رشایــط ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی بــا بهــره گیــری از ســامانه 
تــدارکات الکرتونیکــی دولــت )setadiran.ir  ( بــه بخــش خصوصــی واگــذار منایــد.

1-مــوازی یــک دانــگ از 6 دانــگ موتــور پمــپ 6 اینــچ برقــی ) یــک شــبانه روز در 
گــردش 6 شــبانه روز ( بانضــام بــاغ 16 هکتاری شــامل درختان گالبی – به و ســیب 
درختــی 6 ســاله مجهــز بــه سیســتم آبیاری تحت فشــار بــه مدت ســه ســال زراعی
2-مــوازی 4 دانــگ از 6 دانــگ حقابه )4 شــبانه روز در گردش 6 شــبانه روز( بانظام 
6 هکتــار مزرعــه یونجه و اراضی کشــاورزی موجود مجهز به سیســتم آبیاری تحت 

فشــار به مــدت یکســال زراعی
3-موازی 6 دانگ آبادی ده سلطان منطقه باغبزم ) مجموعه فرهنگی تفریحی سابق ( 

دارای چشمه سار و زه آب ) حدود یک لیرت بر ثانیه ( به مدت یک سال زراعی
زمان انتشار در سایت : 14۰۰/۰9/13 

مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 1400/09/13 لغایت 1400/09/17
نحوه دریافت اسناد مزایده : از طریق سامانه ستاد الکرتونیکی دولت )ستاد(

مهلــت تکمیــل و تحویــل اســناد مزایــده : حداکــر تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 
1400/09/23 از طریــق ســامانه ســتاد ایــران و تحویــل اصــل فیش واریــزی ودیعه به 
دبیرخانــه مدیریــت آموزش و پرورش شهرســتان بردســیر از طریق مراجعه حضوری 

یا پســت سفارشــی .
ــده : ســاعت 10 مــورخ 1400/09/24 در محــل  ــناد مزای ــایی اس ــخ بازگش تاری

دفرتمدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان
جهــت آگاهــی از رشایــط عمومی و توضیحــات برگزاری و ســایر اطالعــات مزایده با 
مراجعــه بــه ســامانه ســتاد بــه نشــانی setadiran.ir  یا با تلفــن هــای 33522697 و 

33527212  متــاس حاصــل شــود. 45م الــف

دپوی 25۰۰ خودرو   در پارکینگ شورای 
مبارزه با مواد مخدر کرمان

دادســتان کرمــان گفــت: دو هــزار و ۵۰۰ خــودروی موجــود در 
پارکینــگ شــورای مبــارزه بــا مــواد مخدر اســتان کرمــان باید 

تــا پایــان ســال جــاری تعییــن تکلیف شــوند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، دادخدا ســاالری در 
نشســت کمیته حقوقــی و قضایی شــورای هماهنگی مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر اســتان کرمــان با اشــاره بــه وجــود دو هــزار و 
۵۰۰ خــودروی موجــود در پارکینگ شــورای هماهنگی مبارزه 
بــا مــواد مخــدر اســتان، اظهــار داشــت: ایــن خودرو هــا بایــد تا 

پایــان ســال جــاری تعیین تکلیف شــوند.
ــف و خســارت های  ــن تکلی ــان اینکــه عــدم تعیی ــا بی وی ب
وارده بــه خودرو هــای توقیفــی موجــود در پارکینــگ شــورای 
هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر، حاصــل کارکــرد غیرقابل 
ــا مــواد مخــدر اســت گفــت: مــا بــه  قبــول ســتاد مبــارزه ب
عنــوان مدافعــان عدالــت بایــد ورود جــدی بــه ایــن موضــوع 

داشــته باشــیم.
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان کرمــان بــا اشــاره 
ــا در  ــن خودرو ه ــدگاری ای ــزان مان ــه می ــر چ ــه ه ــه اینک ب
ــا مــواد مخــدر  پارکینگ هــای شــورای هماهنگــی مبــارزه ب
بیشــتر باشــد، خســارت های وارده بــه آن هــا نیز بیشــتر خواهد 
بــود، بیــان کرد: مشــکل اصلــی، رســوب ســنواتی خودرو های 
توقیفــی در پارکینگ هــای شــورای هماهنگــی مبارزه بــا مواد 
ــورای  ــته ش ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی مخــدر اســت.وی ب
هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر موظــف بــه فــروش هزار 
خــودروی توفیقــی بــوده، تاکیــد کــرد: در ســال گذشــته حدود 
4۰۰ خــودروی موجــود ایــن پارکینگ فروخته شــده اســت که 
رونــد فــروش ایــن خودرو هــا به هیچ عنــوان مطلوب نیســت.
ســاالری تاکیــد کــرد: ســتاد مبــارزه با مــواد مخدر بایــد وظیفه 
قانونــی خــود بــرای پیگیــری مــوارد مربوط بــه تعیین تکلیف 
خودرو هــای توقیفــی را بــه صــورت جــدی دنبــال کــرده و این 
خودرو هــا بایــد تــا پایان ســال جــاری تعییــن تکلیــف شــوند.
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 اگر گذرتان به قم افتاد به خیابان ارم،کتابخانه آیت اهلل 
مرعشی هم سری بزنید،وارد که می شوید دقیقا جلوی درب، 

قبری قرار دارد که مدفن آیت اهلل مرعشی است؛
کمی تعجب برانگیز است که چرا وی در اینجا دفن شده؟

چرا در حرم کنار بقیه علما نیست؟
ولی وقتی وصیت نامه وی را میخوانید به روح بزرگ این 
مرد درود میفرستید؛وی در وصیت نامه خود نوشته مرا 
جلوی درب کتابخانه دفن کنید تا مزارم قدمگاه جویندگان 
علم باشد! به کتابخانه که وارد می شوید به عنوان یک ایرانی 
احساس غرور می کنید چرا که اینجا سومین کتابخانه بزرگ 

دنیاست؛
بیش از 70 هزار جلد کتاب خطی نفیس آنجاست و همه این 

تشکیالت به همت این مرد بزرگ پدید آمده است.
وقتی ماجرای کتابها و علت اینکار را جستجو کردم به نکته 
جالبی رسیدم؛آقای مرعشی زمانی که جوان بوده در نجف 
میبیند که کنسول انگلیس در حال خریداری وسیع کتابهای 
خطی است، وی به اینکار کنسول انگلیس مشکوک شده و 

متوجه دسیسه آنها میشود،
او عزم خود را جزم میکند تا گنجینه کتابهای خطی را از 
نابودی و به یغما رفتن حفظ کند، اما بر خالف کنسول 

انگلیسی هیچ پولی ندارد؛راه حل او اینست: کارگری!
اگر در کتابخانه به شما اجازه دیدن کتب خطی را بدهند 

پشت جلد اکثر آنها داستان خریدشان نوشته شده است؛
مثال 3روز در شالی کوبی فالن کار را کردم تا این کتاب را در 

تاریخ فالن خریدم و ...
 *از جمله کتب خطی گردآوری شده میتوان به نسخه ای 
قدیمی از انجیل برنابا به زبان گرجی اشاره کرد که بعضی از 
احکام حال حاضر مسیحیت را زیر سوال میبرد مانند اشاره به 

حرام بودن گوشت خوک و...
که در انجیل های جدید خالف این احکام آمده است و 
مطالب این انجیل قدیمی نقاط مشترک زیادی با اعتقادات 

شیعیان در مورد مسیحیت دارد*
همین تالش باعث شد امروز 70هزار جلد کتاب نفیس 
خطی بجای موزه های بریتانیا و ویترین های کلکسیون 
دارهای غربی در ایران باشد و این نتیجه احساس تکلیف یک 

روحانی جوان بی ادعا بود.
خوب است بدانیم که ایشان نتوانستند حتی یک بار به سفر 
حج بروند و وقتی علت را از ایشان جویا میشدند میگفتند من 
مستطیع نیستم؛وقتی هم یکی از نزدیکان ایشان خرج سفر 
حج را به ایشان هدیه نمود، آیت اهلل مرعشی این پول را خرج 
یکی از بیمارستانهای قم کردند و وقتی از ایشان علت این کار 
را پرسیدند ایشان در پاسخ گفتند: اگر من به این سفر می 
رفتم و یک زن به علت نبود امکانات در این بیمارستان میمرد 

خداوند به من میگفت ال لبیک...

مشکالت نوجوانان,مسائل و مشکالت 
مشــکالت  نوجوانان,راهکارهــای 

ــان نوجوان
کشف استعدادها و توانایی فرزندان

راه حــل مشــکل اول: مخالفــت و 
ناســازگاری بــرای رفتــن بــه میهمانی 

ــی: ــافرت خانودگ ــا مس ی
ــودکان  ــت ک ــه درخواس ــرام ب - احت
بــرای عــدم حضورشــان در یــک 
مجلــس خانوادگی و یا مســافرت و در 

ــارت او ــرل و نظ ــن کنت عی
- تقاضــا از او بــرای معرفی دوســتانش 
ــل  ــی از مح ــات کاف ــب اطالع و کس

مالقــات آن هــا
- ثبــت نــام او در اردوهــای مخصــوص 
ــفر  ــک س ــه ی ــرای تجرب ــان ب نوجوان

گروهــی بــا دوســتانش
راه حــل مشــکل دوم: برقــراری رابطــه 

دوســتی بــا افــراد نامناســب:
ــاط از  ــع ارتب ــت قط ــدم درخواس - ع
ــر ایجــاد  ــه دلیــل رابطــه قــوی ت او ب
ــبت  ــتانش نس ــن او و دوس ــده بی ش
ــی  ــه زمان ــن بره ــواده در ای ــه خان ب
هوشــمندانه رفتــار کــردن بــرای قطع 
ارتبــاط او بــا دوســتان نابــاب خــود به 
دلیــل نــوع رفتــار یــا لباس پوشــیدن 
آن هــا تقاضــای کمک از یــک بزرگتر 
ــذاری و  ــر گ ــرای تاثی ــه ب ــا تجرب ب

ــه راه درســت ــان ب ــت فرزندت هدای
- صحبــت کــردن با دوســت صمیمی 
ــی از  ــرای آگاه ــاد او ب ــورد اعتم و م

کلیــات رازهایــش
- عــدم کنجــکاوی بیــش از حــد 
ــای  ــات کاره ــردن جزئی ــال ک و دنب
نوجوانــان بــه دلیــل خرابی رابطــه آن 

ــورد اعتمادشــان ــرد م ــا ف ــا ب ه
- آشــنایی تدریجــی بــا تمام دوســتان 
و همکالســی هــای فرزنــد نوجوانتــان 
در موقعیت هــای خــاص مثل جشــن  

تولــد یــا جشــن پایان ســال تحصیلی
- زیــر نظــر داشــتن رفتــار و روابط آن 

ها بــا دوستانشــان
ــر مســتقیم و برخــوردی  ــر غی - تاثی
هوشــمندانه بر انتخــاب نوع دوســتان 

نها آ
برقــرای یــک رابطــه دوســتانه و 

ــا فرزندان ــه ب صمیمان
ــه  ــل ب راه حــل مشــکل ســوم : تمای

ــالم: ــط ناس ــراری رواب برق
- وقــت گذاشــتن بــرای صحبــت بــا 

ــه« ــاره »عشــق و عالق نوجــوان درب
ــط  ــه رواب ــتقیم ب ــاره مس ــدم اش - ع

جنســی
- زیرنظــر داشــتن نوجــوان بــه دلیــل 
آگاهــی بیــش از انــدازه آن هــا دربــاره 

ــتر از مسائل بیش
ــظ رابطــه  ــه حف ــا ب - تشــویق آن ه
ــام  ــود و انج ــوب خ ــتان خ ــا دوس ب

ــالم ــات س تفریح
- برقــراری رابطــه ای صمیمانــه و 
ــرای گفتــن  ــان ب ــا نوجوان دوســتانه ب

ــما ــه ش ــش ب رازهای
راه حــل مشــکل چهــارم: اعتیــاد 
بــه دنیــای مجــازی، بــازی هــای 

... و  کامپیوتــری 
- اســتفاده زمــان بنــدی شــده و 
کنتــرل شــده فرزندانتــان از اینترنــت
ــا او و مشــاوره از  ــردن ب ــت ک - صحب
یــک روانشــناس توانــا در صــورت 
ــا  ــل ی ــد موبای ــش از ح ــتفاده بی اس

ــر کامپیوت
- آگاه کــردن او از خطــرات و آســیب 
هــای احتمالــی در خصوص اســتفاده 
ــردن  ــدم وارد ک ــر ع ــت نظی از اینترن
ــر  ــات شــخصی و بانکــی در ه اطالع

ســایت اجتماعــی و ...
ــرای  ــرارت ب ــط و مق ــن ضواب - تعیی

ــل ــت و موبای ــتفاده از اینترن اس

- تعییــن مجــازات در قبــال اســتفاده 
طوالنــی مــدت از تلفــن همــراه نظیر 
پرداخــت قبــض خــود از طریــق 
همــکاری بــا اعضــای خانــواده در 

ــا انجــام کاره
راه حــل مشــکل پنجــم:  عــدم تمایل 

بــه حضــور و انجــام تکالیف مدرســه
- ارتبــاط دائمــی با مشــاور مدرســه و 
بررســی وضعیــت تحصیلــی نوجوانان 

بــه صــورت هفتگی
- گوشــزد بــه نوجوانــان در قبــال 
انجــام صحیــح وظیفــه خــود نظیــر 
ــدن  ــه مدرســه و درس خوان ــن ب رفت

ــت و ... ــتفاده از اینترن ــرای اس ب
ــه  ــه ب ــن و توج ــر گرفت ــر نظ - زی
ــده در  ــاد ش ــرات تدریجــی ایج تغیی

ــان ــار نوجوان رفت
از  آگاهــی  و  کــردن  صحبــت   -
مشــکالت نوجوانــان خود در مدرســه

ــت  ــه وضعی ــیدگی ب ــه و رس - توج
روانــی  و  بهداشــتی  جســمانی، 

نوجوانــان
ــام  ــه او در انج ــک ب ــویق و کم - تش

ــود ــی خ ــف درس ــف و تکلی وظای
- تعییــن پــاداش بــه ازای پیشــرفت 
فرزنــد  انضباطــی  و  تحصیلــی 

مدرســه در  نوجوانتــان 

آشنایی با عمده ترین مشکالت والدین در خصوص فرزندان 

ــای  ــی ه ــتعدادها و توانای ــف اس - کش
نوجوانــان و تقویــت مهــارت هــای آنــان 
بــا شــرکت در کالس هــای فــوق برنامــه
- عــدم ســرزنش و مقایســه نوجوانــان با 

دیگــران در صــورت افــت تحصیلــی و ..
روش های شــناخت مســائل و مشکالت 

نوجوانان
ــه  ــاوران و ... ک ــان، مش ــن، معلمان والدی
بــه نوعــی در تربیــت کــودکان نقــش و 
وظیفــه ای اصلــی بــر عهــده داشــته باید 
از طریــق راه هــای گوناگــون مشــکالت 
نوجوانــان و کــودکان را در خانه، مدرســه، 
آموزشــگاه و جامعــه شناســایی کــرده و 
درصــدد رفــع آن هــا تــالش کننــد. ایــن 
روش هــای شــناختی نظیر آنچــه که در 

زیــر مطــرح شــده؛ مــی باشــد:
مشــکالت نوجوانان,مســائل و مشــکالت 
ــکالت نوجوانان نوجوانان,راهکارهای مش
هــای  روش  انــواع  گیــری  بــکاری 
شــناختی مســائل و مشــکالت نوجوانان
مشــاهده و نظــارت مســتقیم بــر رفتــار 

نوجــوان
ــط  ــی توس ــه تخصص ــام مصاحب - انج
یــک روانشــناس یــا مشــاور بــا نوجوانان 

ــا ــن آن ه و والدی
ــای  ــت ه ــل یادداش ــی و تحلی - بررس
ــش ــه خاطرات ــرد در دفترچ ــه ف روزان

مدیرعامل پتروشــیمی امیرکبیــر: برخورد بــا نجومی بگیران 
در راســتای شــعارهای آیــت اهلل رئیســی بــود/ افــکار عمومی 

حامــی مقابلــه با فســاد و تبعیض اســت
مدیرعامــل پتروشــیمی امیرکبیــر گفــت: حــدودا از دو مــاه 
پیــش کــه ایــن مســئولیت را پذیرفتــم مقابلــه بــا پدیــده 
زشــت دریافــت هــای نجومــی را در مجموعــه خــودم آغــاز 
کــردم و  مطمئــن بــودم ایــن کار مــورد تاییــد رئیس جمهور 

مردمــی و ضدفســاد قــرار خواهــد گرفــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، محمد بهمئــی با اشــاره به 
تاکیــدات امــروز آیــت اهلل رئیســی مبنــی بر ضــرورت مقابله 
و برخــورد جــدی بــا دریافــت هــای نجومــی و خاتمــه دادن 
بــه پرداخت هــای نابرابر و نامتعــارف در دولت و شــرکت های 
دولتــی، تصریــح کــرد: دو مــاه قبل کــه به عنــوان مدیرعامل 
پتروشــیمی امیرکبیر منصوب شــدم، در بررســی هــای اولیه 
متوجــه گردیــدم که برخــی مدیران شــرکت دریافتــی های 
نامتعارفــی دارنــد و بعــد از اطمینــان یافتــن در ایــن زمینــه 
مــوارد را بــه دســتگاههای نظارتــی گــزارش نمــوده و افــراد 

متخلــف را عزل کــردم.
وی بــا اشــاره بــه ســابقه ضدفســاد آیــت اهلل رئیســی در قــوه 
قضائیــه و تاکیــدات صریــح وی  دربــاره عدالــت گســتری و 
فسادســتیزی در ایــام انتخابــات ریاســت جمهــوری افــزود: 
معتقــدم همــه مدیــران عالــی و میانــی دولــت بایــد خــود را 
ملــزم بــه تحقق شــعارهای آیــت اهلل رئیســی بداننــد و بنده 
هــم بــه عنــوان یــک مدیر منصــوب دولــت ایشــان بالفاصله 
بعــد از آغــاز بــه کار در مجموعــه خــودم مقابلــه بــا مظاهــر 
فســاد و  تبعیــض را کــه یکــی از مصادیــق آن حقــوق هــا و 

دریافت هــای نجومــی اســت، شــروع کــردم.
ــه داد: متاســفانه  ــر ادام ــر کبی ــل پتروشــیمی امی مدیرعام
ــوق  ــر حق ــالوه ب ــرکت ع ــن ش ــابق ای ــران س ــی مدی برخ
متعــارف، تحــت عناویــن و قالبهــای مختلــف بــرای خــود 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد ب ــرده بودن ــف ک ــه تعری ــای ماهان مزای
مجمــوع دریافتــی آنــان در مــاه تــا بیــش از 200 میلیــون 

ــان مــی رســید. توم
وی گفــت: بالفاصلــه بعــد از اینکــه دربــاره ایــن دریافت های 
نجومــی اطمینــان پیــدا کــردم اوال موضــوع را بــه تمامــی 
دســتگاههای نظارتــی و باالدســتی گــزارش نموده و ســپس 

اقــدام بــه عــزل نجومــی بگیــران کــردم.
بهمئــی افزود: خوشــبختانه ایــن اقدام مطابق با سیاســتهای 
فســاد ســتیز وزیــر محتــرم تعــاون، کار  و رفــاه اجتماعــی و 
معاونیــن ایشــان بــود و مطمئــن بودم آیــت اهلل رئیســی نیز 
بــا توجــه بــه مشــی ضدفســاد خــود بــر چنیــن اقداماتــی 

صحــه خواهد گذاشــت.
وی بــا اشــاره واکنــش گســترده افــکار عمومــی بــه افشــای 
حقوق هــای نجومــی برخی مدیــران پتروشــیمی امیرکبیر و  
اســتقبال از عــزل نجومی بگیــران، تاکیــد کرد: ایــن موضوع 
ــا  ــی ت ــای نجوم ــت حقوق ه ــده زش ــد پدی ــان می ده نش
چــه انــدازه بــه عنــوان یــک آفــت جــدی در نظــام اداری مــا 
موجــب رنجــش و تلخکامی مــردم عزیز ماســت  و به همین 
دلیــل اســت کــه مقــام معظــم رهبــری از چنــد ســال قبــل 
مرتبــا دربــاره ایــن پدیــده زشــت تذکــر و هشــدار می دهند.

بهمئــی در پایــان افــزود: امیــدوارم بــا تاکیداتــی کــه آیــت 
اهلل رئیســی داشــتند، در الیحــه بودجــه ســال 1401 مــدل 
دقیقــی بــرای حقوق هــا طراحــی و ارائــه شــود کــه بــرای 
همیشــه پدیــده دریافت هــای نجومــی در همه دســتگاهها 

ــه یابد. خاتم

برخورد با نجومی بگیران در 
راستای شعارهای آیت اهلل 

رئیسی بود/ افکار عمومی حامی 
مقابله با فساد و تبعیض است

کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی  
سومین کتابخانه بزرگ دنیاست؛
با بیش از 70 هزار جلد کتاب 

خطی نفیس 

کاهش ۲0 درصدی 
بستری های کرونا در کرمان

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان از کاهــش حداقــل 
20 درصــدی بیمــاران بســتری در اســتان خبــر داد و در ادامه 
خطــاب بــه مــردم گفــت: پروتــکل هــا تــا زمــان قطــع کامل 
زنجیــره بایــد رعایــت شــود و بــرای تزریــق واکســن مــردد 

نباشید.
حمیدرضــا رشــیدی نژاد در ســتاد اســتانی مقابله بــا کرونای 
اســتان کرمــان از رونــد کاهشــی تعــداد بیمــاران در سراســر 
اســتان خبــر داد و گفــت: وضعیــت اســتان بــه مراتــب بهتــر 
از هفتــه هــای قبــل شــده و آثــار آن را در رنگبنــدی و تعــداد 

بیمــاران بســتری مشــاهده مــی کنیم.
ــتری در  ــاران بس ــدی بیم ــل 20 درص ــش حداق وی از کاه
اســتان خبــر داد و اظهــار کــرد: در بازدیــدی کــه امــروز بــا 
حضــور اســتاندار کرمــان از مرکــز آموزشــی درمانــی افضلــی 
ــژه  ــای وی ــش ه ــای بخ ــت ه ــغال تخ ــتیم، اش ــور داش پ

کرونایــی کــم شــده اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا اشــاره بــه ســویه 
جدیــد ویــروس کرونــا و بیــش از 30 جهــش  در آن گفــت: 
ســرعت واگیــری ایــن نــوع ویــروس بــه مراتــب بســیار باالتر 
اســت، امــا طبــق گــزارش هــای ارائــه شــده واکسیناســیون 

قطعــا در شــدت و درگیــری بیمــاری موثــر خواهــد بــود.
وی بــر لــزوم واکسیناســیون همــه گــروه های هــدف تاکید و 
در ادامــه خطــاب بــه مــردم گفــت: پروتــکل ها تا زمــان قطع 
کامــل زنجیــره بایــد رعایــت شــود و بــرای تزریــق واکســن 

ــید. مردد نباش
ــرای  ــرد: ب ــار ک ــخنانش اظه ــه س ــژاد در ادام ــیدی  ن رش
مســافران خارجــی در فــرودگاه کرمــان آمادگی انجام تســت 

ــد را داریــم. ــی ســویه جدی و جلوگیــری از شــیوع احتمال
ــا را در کل  وی تعــداد افــرادی کــه نوبــت اول واکســن کرون
اســتان دریافــت کــرده انــد را 2 میلیــون و ۶30 هــزار و تعداد 
کســانی کــه دو نوبــت را در تزریــق کــرده انــد را یــک میلیون 

و ۶13 هــزار اعــالم کــرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد:

بسیج و تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
ادامــه ســرمقاله...  رهبــر معظــم انقــالب بیــان فرمودنــد : »اگر بســیج مردم 
را در همــه صحنه هــا پــای کار بیــاورد و خصوصــاً در مســئله اقتصــاد محقــق شــود 
اقتصــاد مــردم پایــه خواهــد شــد و اقتصاد مقاومتــی تحقق پیــدا می کند و... بســیج 

مظهــر مردم ســاالری دینــی و اســالمی اســت.«
بــرای تحقــق جامعــه تمــدن نویــن اســالمی ابتــدا بایــد مــردم بــه صحنــه بیاینــد 
و تحقــق دولــت اســالمی اتفــاق بیفتــد و تــا دولــت اســالمی شــکل نگیــرد جامعــه 
اســالمی محقــق نمی شــود و دولــت اســالمی همــه جنبه هــای مردم ســاالری دینی 
را محقــق خواهــد کــرد.و بــرای حضــور مــردم وتحقق ایــن آرمان نیاز به تشــکیالتی 
دارد کــه بســیج مــی توانــد بــه عنــوان محوریــت اصلــی، نیــاز بــه یــک ســازمان را 
مرتفــع نماید و ســازمان بســیج با ســازماندهی پایگاههای بســیج درمحــالت ومراکز 
علمــی و فنــاوری و مراکــز اموزشــی دانشــگاهها ومــدارس همچــون گذشــته نقــش 
افرینــی کنــد و رســالت ســنگینی برعهــده آن گذاشــته مــی شــود و با اتــکا به تفکر 
وفرهنــگ بســیجی همچــون گذشــته وباتوجــه بــه جایگاه و پیشــینه ی درخشــانی 
کــه دارد مــی تواندضامــن عبور از شــرایط ســخت حاکــم برجامعه و جریــان تحریف 

ــد  وتحریم باش
»فرهنــگ بســیجی، فرهنــگ معنویــت اســت، فرهنــگ شــجاعت اســت، فرهنــگ 
غیــرت اســت، فرهنــگ اســتقالل و آزادگــی اســت. فرهنــگ اســیر خواســت های 
حقیــر نشــدن اســت، خواســت های زندگــی بــرای همــه مهــم اســت، امــا آنچــه 
ــدم  ــد مق ــا را بای ــت، آنه ــدف اس ــا، ه ــت، ارزش ه ــا اس ــت آرمان ه ــر اس مهمت
ـ 11(. ایشــان در تعریفــی  داشــت«)فرهنگ بســیجی در کالم رهبــری، صــص 14
جامع تــر، فرهنــگ بســیجی را اینگونــه تعریــف کرده انــد: »فرهنــگ بســیجی یعنی 
آن مجموعــه ی معرفــت هــا و روش هــا و منش هایــی کــه می توانــد مجموعه هــای 
عظیمــی را در ملــت بــه وجــود بیــاورد کــه تضمین کننــده ی حرکــت مســتقیم و 
پایــدار اســالمی آن ملــت باشــند. این یــک تفکر اســت«)بیانات مقام معظــم رهبری 

در دیــدار اقشــار نمونــه بســیج، 1390/09/0۶(.
ازمجمــوع شــاخص های تفکــر و فرهنــگ بســیجی و همچنیــن کارنامــه ی عملکرد 
ــر و فرهنگــی  ــگ بســیجی، تفک ــر و فرهن ــه تفک ــرد ک ــوان اســتنباط ک آن می ت
ــگ  ــر و فرهن ــع، تفک ــت. درواق ــن اس ــاز و مصونیت آفری ــش، فرصت س نجات بخ
ــر و  ــور، تفک ــای درون زای کش ــن ظرفیت ه ــی از مهمتری ــه یک ــه مثاب ــیجی ب بس
ــر تهاجم هــای ترکیبــی دشــمن در شــرایط امــروزی  فرهنگــی موازنه ســاز در براب
اســت؛ یعنــی انقــالب و نظــام همانگونــه که با اتــکا به ایــن تفکر و فرهنگ توانســته 
اســت از پیچ هــای متعــدد عبــور کنــد، امــروز نیــز با اتــکای بــه این تفکــر و فرهنگ 
می توانــد در برابــر جریــان تحریــم و تحریــف بــه موازنه ســازی بپــردازد و از ســد آنهــا 

ــور کند. عب
همانگونــه کــه بیــان شــد گام دوم انقــالب اســالمی، گام تمدن ســازی اســت؛ به این 
معنــا کــه در ایــن گام هدف آن اســت که مقدمات و شــرایط الزم بــرای تحقق تمدن 
نویــن اســالمی فراهــم شــود و نظام یــک گام بــه فرایند تحقــق اهــداف تمدنی خود 
نزدیــک شــود. طبیعــی اســت کــه در ایــن گام نیــز نیرویی مانند بســیج کــه در گام 
اول انقــالب نقــش بی بدیلــی در ایجــاد، اســتقرار، تثبیت، حفــظ و مانــدگاری انقالب 
و نظــام داشــته اســت، در گام دوم نیــز باتوجــه بــه افــق تمدنــی انقــالب اســالمی 
کارهــای ویــژه تعییــن کننده داشــته باشــد. مهمتریــن کارویژه هــای بســیج در گام 
دوم انقــالب براســاس بیانیــه گام دوم انقــالب اســالمی عبارت انــد از:امیدآفرینــی و 
ترویــج نــگاه خوش بینانــه نســبت بــه آینــده - جهــاد علمــی- مقابلــه بــا جنــگ 
اقتصادی)تــالش بــرای خنثی ســازی تحریم ها(-ترویــج معنویــت و اخالق مــداری- 
پاســداری از جهــاد کبیــر نظــام در برابــر اســتکبار- مطالبه گــری در حــوزه عدالــت- 
کمــک بــه مبــارزه بــا فســاد- پاســداری از آزادی و اســتقالل ملــی- جوان گرایــی و 

جوان پروری-ارائــه الگویــی مطلــوب و موفــق از ســبک زندگــی اســالمی ایرانــی .

ــش از  ــرای بی ــت: ب ــان گف ــتان کرم دادس
3هــزار قلــم از امــوال تملیکــی اســتان 
کرمــان دســتور فــروش صــادر شــد و قریــب 
300میلیــارد ریــال از ایــن طریــق بــه فروش 

رفتــه اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان 
، دادخــدا ســاالری در بازدیــد از انبــار امــوال 
ــگاران  ــع خبرن ــان در جم ــی در کرم تملیک
ــیده  ــی اندیش ــا تمهیدات ــه ب ــان اینک ــا بی ب
شــده، دســتورات قضایــی صــادر شــده 
ــی  ــوال تملیک ــازمان ام ــکاری س ــا هم و ب
ــاماندهی  ــت س ــادی در جه ــای زی تالش ه
انبارهــای امــوال تملیکی در اســتان داشــتند 
اظهــار داشــت: بخشــی از این امــوال توقیفی 
هســتند و بعضــاً بیــش از 10 ســال از زمــان 

توقیــف آنهــا ســپری شــده اســت.
ــش از 3  ــرای بی ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
هــزار قلــم از ایــن کاال دســتور فــروش صــادر 
شــد گفــت: یــک مــاه قبــل بخشــی از ایــن 
ــاب  ــه حس ــیده و ب ــروش رس ــه ف ــالم ب اق

ــز شــده اســت. ــت واری دول
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان 
ــی و  ــم بخش ــه نظ ــان اینک ــا بی ــان ب کرم

ســاماندهی انبارهــای امــوال تملیکی در 
ــه  ــه داد: دغدغ حــال انجــام اســت ادام
ــع  ــه از تضیی ــن اســت ک ــتانی ای دادس
امــوال کــه ممکن اســت امــوال مــردم و 

یــا دولــت باشــد جلوگیــری شــود.
ــتای  ــه در راس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــازات  ــون مج ــاده 215 قان ــره 2 م تبص
اســالمی و مــاده 149 قانــون آییــن 
دادرســی دســتور فــروش ایــن امــوال در 
جهــت ســاماندهی نظم و انســجام دهی 
بــه انبارهــای ســازمان امــوال تملیکــی 
صــادر شــد بیــان کــرد: نگهــداری 
ایــن امــوال مســتلزم هزینــه بــوده و در 
راســتای جلوگیــری از اســتهالک ایــن 
امــوال ایــن اقدامــات انجام شــده اســت.
ــا  ــه از مدت ه ــان اینک ــا بی ــاالری ب س
قبــل بازدیــد  مــا از انبارهــا آغــاز شــده 
ــا  ــت انباره ــالً وضعی ــت: قب ــود گف ب
مطلــوب نبــود و کاالهــا در معــرض 
ــت  ــرار می گرف ــع ق ــتهالک و تضیی اس
البتــه هنــوز هــم تــا وضعیــت مطلــوب 
ــی  ــا ســاماندهی خوب ــم ام ــه داری فاصل

ــت. ــده اس ــام ش انج
ــه اینکــه تقریبــاً تمــام  ــا اشــاره ب وی ب
انبارها ســاماندهی شــده، بخشــی از این 
امــوال بایــد منهــدم شــود و بخــش باید 
ــی  ــه داد: بخش ــد ادام ــروش برس ــه ف ب
از ایــن امــوال هــم منتظــر صــدور رای 

دادگاه اســت.
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز 
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه فــروش 
از طریــق مزایــده انجــام شــده و همــه 
می تواننــد در آن شــرکت کننــد افــزود: 
بخشــی از مزایــده برگــزار شــده و قریب 
300 میلیــارد ریــال از ایــن طریــق بــه 
ــه  ــا اشــاره ب ــه اســت.وی ب ــروش رفت ف
ــرای  ــوال ب ــن ام ــی از ای ــه بخش اینک
ــوده،  ــر ب ــه مض ــوم جامع ــالمت عم س
ــتی  ــر بهداش ــا غی ــتاندارد و ی ــد اس فاق
هســتند کــه دســتور انهــدام آنهــا صادر 
شــده اســت گفــت: بخشــی نیــز کاالی 
ــت از  ــرای حمای ــتند و ب ــاق هس قاچ
ــازار شــوند. ــد وارد ب تولیــد داخــل نبای

۳00 میلیارد ریال از اموال تملیکی 
استان کرمان به فروش رفته است

مدیرعامل پرتوشیمی امیرکبیر: 

دادستان کرمان گفت: 

آگهی فقدان سند مالکیت 
   خانــم رضــوان ســلطانی نــژاد کرمانــی با وکالــت از حســین جاللــی )از ورثه محمد 
جاللــی( بشــماره ســند 123497 - 139۶/7/12 تنظیمــی دفتــر 47 کرمــان طــی 
درخواســت وارده شــماره 1400/3732 و مــورخ 1400/8/۶ منضــم بــه گواهــی حصر 
وراثــت 99099734۶7500772 - 1399/7/23 شــورای حــل اختــالف شــماره 15 
کرمــان و استشــهادیه محــل اعــالم داشــته کــه ســند مالکیت ششــدانگ یــک باب 
خانــه پــالک 4 فرعــی از 2۶4 اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان ذیل ثبت 
4335 دفتــر 15 صفحــه 428 بشــماره چاپــی 577899 بنــام محمــد جاللی ثبت و 
ســند آن صــادر و تســلیم گردیــده مفقــود و بعــدا نامبرده بموجــب درخواســت وارده 
شــماره 4013 - 1400/8/22 مدعــی شــده اســت کــه اصــل ســند نــزد احــد از ورثه 
بنــام مجیــد جاللــی می باشــد کــه در اجــرای تبصــره 3 ذیل مــاده 120 آییــن نامه 
قانــون ثبــت مراتــب طــی اخطــار شــماره 1400/11018/1591 - 1400/8/22 در 
تاریــخ 1400/8/22 بــه ایشــان )مجیــد جاللــی( اخطــار و تــا ایــن تاریخ ســند به این 
اداره ارائــه نشــده اســت لــذا باســتناد مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتب یک 
نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجام 
معاملــه یــا در دســت داشــتن ســند مالکیــت نســبت بــه ملــک مذکــور مــی باشــد 
ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد بردســیر مراجعه و 
اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نماید 
واال پــس از گذشــت مهلــت مذکــور نســبت بــه صدور ســند مالکیــت المثنــی اقدام 

ــد. خواهد ش
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هامهنگ کننده امور خاورمیانه کاخ ســفید در 
مصاحبــه ای اختصاصی با پایگاه "د نشــنال" به 
صحبــت از "درس هــای ســختی کــه آمریــکا در 

منطقه فــرا گرفــت" پرداخت.
ــت  ــدی دول ــات کلی ــنا، مقام ــزارش ایس ــه گ ب
آمریــکا در دو هفتــه گذشــته بــه خلیــج فــارس 
بــا ماموریــت جلب نظر کشــورهای ایــن حوزه 
ــال  ــه دنب ــدن ب ــت بای ــد. دول ــده ان ــزام ش اع
ــش  ــارس و کاه ــج ف ــط در خلی ــت رواب تقوی
ــس از  ــت هایش پ ــورد سیاس ــا در م نگرانی ه
جنجــال بــر رس خــروج آمریــکا و متحدانــش از 
افغانســتان و در آســتانه از رسگیــری مذاکــرات 

هســته ای بــا تهــران اســت.
از جملــه مقامــات آمریکایــی کــه بــه منطقــه 
ســفر کردنــد، لویــد آســتین، وزیــر دفــاع، راب 
مالــی، فرســتاده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران و 
تیــم لندرکینگ فرســتاده ویــژه آمریــکا در امور 
یمن بودند. به نوشــته پایگاه "د نشــنال"، هیچ 
یــک از ایــن افراد با جهان عرب غریبه نیســتند؛ 
همــه آنهــا بــر روی پرونــده هــای مربــوط بــه 
منطقــه با ظرفیت هــای مختلف کار کــرده اند 

و روابــط مختلفــی بــا رهــران آن دارنــد.
بــا ایــن حــال، بــرت مــک گــورک در میــان آنهــا 
متامیــز اســت و در دوره چهــار رئیــس جمهــور 
ــاراک  ــوش، ب ــو. ب ــورج دبلی ــکا، ج ــر آمری اخی
ــدن،  ــون جــو بای ــد ترامــپ و اکن ــا، دونال اوبام
تجربــه کار دارد.  مــک گــورک، هامهنگ کننده 
کاخ ســفید در امــور خاورمیانــه و شــامل 
آفریقــا، در ایــن مصاحبــه می گویــد، آمریــکا از 
سیاســت های ســه رئیس جمهــور قبلــی خــود 
درس هایــی آموخت  که این درســها واشــنگنت را 
بــه اتخــاذ اســراتژی "بازگشــت به اصــول اولیه" 
در امــور خــارج، از جملــه بــا دســت برداشــنت از 

"سیاســت  تغییــر رژیــم" ســوق داد.
مــک گــورک در مصاحبــه اختصاصی بــا پایگاه 
"د نشــنال" )The National( کــه پــس از پایــان 
کنفرانــس گفتگــوی منامــه در پایتخت بحرین 
انجــام شــد، گفــت: اگــر بــه ۲۰ ســال گذشــته 

نــگاه کنیــد... دولت جــورج دبلیو بوش دســتور 
کار "تغییر شــکل منطقــه ای" را داشــت. حمله 
بــه عــراق بخشــی از آن بــود، دســتور کاری 
ــک  ســازی و ملت ســازی  ــه شــامل دموکراتی ک
و رسمایه گذاری هــای هنگفــت شــد و مــن 
بســیاری از آن هــا را از نزدیــک شــاهد بــودم و 
دیــدم کــه هزینه هــای ایــن دســتور کار چقــدر 

باالســت.
وی ادامــه داد: دولــت اوبامــا روش متفاوتــی در 
پیــش گرفــت، امــا پــس از قیام هــای عربــی هم 
ــکا اهــداف بســیار افراطــی  ــت آمری ــن دول ای
مشــابهی در رابطــه بــا آنچــه کــه امیــدوار بــه 
ــن اهــداف  ــرد و ای ــن ک ــود تعیی تحققشــان ب
ــود.  ــت ب ــر حکوم ــت های تغیی ــامل سیاس ش
ترامــپ هــم در مقــام رئیــس جمهــور گفــت 
منی خواهــد در ایــن رویکــرد رسمایه گــذاری 
شــود، امــا سیاســت هایی کــه در دولــت او در 
قبــال ایــران و جاهــای دیگــر تعییــن شــد هــم 
ــا  ــه لزوم ــه طــوری ک ــد، ب ــوق افراطــی بودن ف

عواقــب ناخواســته ای در پــی داشــتند.
او توضیــح داد کــه دولت هــای قبلــی اهــداف 
ــاف  ــر خ ــه ب ــد ک ــال می کردن ــی را دنب افراط
منافــع آمریــکا بودنــد و منجــر شــد بــه اینکــه 
آمریــکا "درس های ســختی فرا بگیــرد". او اظهار 
ــر "اصــول  ــکا ب ــی آمری ــت کنون ــه دول ــرد ک ک
اساســی ایجــاد، حفــظ و تقویــت مشــارکت ها 
و ائتافهــای مــا در اینجــا" متمرکــز اســت و این 
ائتافهــا را "مزیــت نســبی منحــر بــه فــرد" 

توصیــف کــرد.
مــک گــورک خــودش را از بحــث در مــورد 
جزئیــات سیاســت خارجــی آمریــکا در حــوزه 
جهــان عــرب یــا اینکــه آیــا دولــت بایــدن "خط 
قرمزهایــی" دارد که نباید از آنها عبور کنــد، دور 
نگــه داشــت. بــا ایــن حــال وی تکــرار کــرد: مــا 
عمیقــاً متعهد بــه تقویت قابلیت هــای دفاعی 
رشکای خــود در اینجــا در خاورمیانــه هســتیم.

وی افــزود: مــا در ضمــن اینکــه "بــه  رصاحــت 
اعــام می کنیــم کــه از منافــع خــود و دوســتان 

خــود محافظــت خواهیــم کــرد" بــا "مطالعــه 
ــا  حقایــق میدانــی و رایزنــی بــی رسو صــدا ب
متحدان مــان" سیاســتهایی را تعییــن خواهیــم 

کــرد.
مــک گــورک بــا اشــاره بــه حوثــی هــا در یمــن 
ادعــا کــرد: مــا در حــال همــکاری بــا ســعودی 
ــدف  ــا ه ــدی ب ــکارات جدی ــر روی ابت ــا ب ه

کاهــش خشــونت هــا هســتیم.
مــک گــورک با گفــنت ایــن کــه از انتقــادات وارد 
شــده بــه آمریــکا مطلــع اســت، تصمیــم اخیر 
ــک ســامانه  ــرون کشــیدن ی ــرای بی ــکا ب آمری
موشــکی پاتریوتــش از عربســتان ســعودی در 
حالــی کــه ریــاض همچنــان بــرای محافظــت 
از حریــم هوایــی خــود در برابــر حمــات 
حوثی هــا از یمــن تــاش مــی کنــد را مثــال زد.
او گفــت: چیزهــای کوچــک مــی تواننــد تأثیــر 

بزرگــر از معمــول بگذارنــد.
ــامانه  ــبار س ــک آتش ــام ی ــح داد: ش وی توضی
موشــکی پاتریوت را که در عربســتان سعودی 
ــکا  ــات آمری ــت از تأسیس ــدف محافظ ــا ه ب
ــکا در  ــد. آمری ــر بگیری ــود در نظ ــتقر ب مس
ــب  ــه از جان ــی ک ــس از حمات ــال ۲۰۱۹ پ س
برخــی علیــه دوســتان مــا در اینجــا انجام شــد، 
ــا  ــوت را در اینج ــکی پاتری ــبارهای موش آتش
افزایــش داد و بــرای حفــظ این ســامانه ها، باید 
آنهــا را بــه صــورت چرخشــی جابجا کنــد و این 
یــک فرآینــد طبیعــی اســتقرار مجــدد اســت.

وی ادامــه داد کــه آمریــکا در تــاش اســت تــا 
ــعودی را  ــتان س ــی عربس ــای دفاع ــبکه ه ش
ــر  ــه تأثی ــت ک ــن کاری اس ــد و ای ــت کن تقوی
پایدارتــری دارد. کنگــره آمریــکا از طــرح دولت 
بایــدن برای فروش تســلیحات بــا هدف کمک 
بــه عربســتان ســعودی در زمینه توانایــی های 

دفاعــی اش مطلــع شــده اســت.
در حالــی کــه مــک گــورک بــر درس هــای 
ســختی کــه آمریکا در منطقه فــرا گرفت تاکید 
ــه جزئیــات در مــورد نتیجــه مــورد  داشــت، ب
حامیــت آمریــکا در قبــال ســوریه نپرداخــت و 

داستان تاثیر شگفت انگیز قران بر روح ما!
یــک مســلمان ســالخورده، بــر روی یــک مزرعــه  همــراه بــا نــوه 
جوانــش زندگــی مــی کــرد. پدربــزرگ هر صبــح زود بــر روی میز 

آشــپزخانه مــی نشســت و قــرآن را مــی خواند.
 نــوه اش تمایــل داشــت عیــن پدربزرگــش باشــد و از هــر راهــی 

کــه مــی توانســت ســعی مــی کــرد از پدربزرگــش تقلیــد کنــد.
 یــک روز آن نــوه پرســید: پدربــزرگ، مــن تــاش مــی کنــم کــه 
مثــل شــما قــرآن بخوانــم امــا آن را نمــی فهمــم و آنچــه را کــه 
مــن نمــی فهمــم، ســریع فرامــوش مــی کنــم و در نتیجــه آن 
کتــاب را مــی بندم.چــه کار بایــد انجــام بدهــم کــه آن قــرآن را 
خــوب بخوانــم؟ پدربــزرگ بــه آرامــی از گذاشــتن زغال ســنگ در 
کــوره بخــاری دســت کشــید و جــواب داد:این ســبد زغال ســنگ 
را داخــل رودخانــه بگــذار و برگشــتنی بــرای مــن یــک ســبد آب 
بیــاور! آن پســر انجــام داد آنچنانکــه به او گفته شــده بــود، اما همه 
آب بــه بیــرون نشــت مــی کــرد قبــل از اینکــه او دوبــاره بــه خانه 
بیاورد.پدربــزرگ خندیــد و گفت:تــو مجبــور هســتی کــه اندکــی، 
ســریع تــر زمــان آینــده را جابجــا کنــی.، و او را به عقــب ، به طرف 
رودخانــه فرســتاد تــا دوبــاره بــا آن ســبد تقــا کنــد. ایــن دفعــه 
آن پســر ســریع تــر دویــد، امــا آن ســبد خالــی مــی شــد قبــل 
از اینکــه او بــه خانــه برگــردد. پســر جــوان بــه پدربزرگــش گفــت 
کــه حمــل کــردن آب بــا ســبد یــک کار غیر ممکــن اســت، و به 
همیــن دلیــل او رفــت و بــه جــای ســبد یــک ســطل آورد.پیرمرد 
گفت:مــن ســطل آب نمــی خواهــم، مــن یــک ســبد آب مــی 
خواهــم. تــو بــه انــدازه کافــی تــاش نکــردی. و ســپس پیرمــرد 

از در خــارج شــد تــا تــاش دوبــاره پســر را تماشــا کنــد.
 در ایــن مرحلــه، پســر مــی دانســت کــه ایــن کار بی فایده اســت 
امــا او مــی خواســت بــه پدربزرگش نشــان دهد که هــر چقدر هم 
ســریع بــدود، بــا ایــن حــال آب بــه بیــرون نشــت مــی کــرد قبل 
از اینکــه او بــه خانــه برگردد.پســر دوباره آن ســبد را داخــل رودخانه 
کــرد و ســخت دویــد، امــا زمانــی کــه رســید نــزد پدربزرگــش، 
ســبد دوبــاره خالــی بــود. پســر گفــت: دیــدی پدربــزرگ، ایــن بی 
فایــده اســت. پیرمــرد گفــت: واقعــا تــو فکــر مــی کنــی کــه آن 
بــی فایــده اســت؟ آن پســر بــه داخــل ســبد نــگاه کــرد و بــرای 
اولیــن بــار متوجــه شــد کــه آن ســبد تغییــر کــرده بــود.آن ســبد 
زغالــی قدیمــی کثیــف، تغییر شــکل یافتــه بــود و اکنــون داخل و 
بیرونــش تمیــز بــود. آن اســت رویــدادی کــه تــو زمانی کــه قرآن 
مــی خوانــی. شــاید تــو درک نکنــی و یــا بخاطــر نیــاوری همــه 
چیــز را، امــا درون و بیــرون تــو تغییر خواهد کــرد.آن، کار خداســت 

در زندگــی مــا! یعنــی هدایت!
عتیقهفروشی

عتیقهفروشی دــر روستایی به منزل رعیتی سادهــوارد شد .دید 
ــر  ــه و گربه د ــرگوشهای افتاد ــارد که د کاسهای نفیس و قدیمی د
آن آب میخورد .دید اگر قیمت کاسه را بپرسد رعیت ملتفت مطلب 
میشود و قیمت گرانی بر آن مینهد.لذا گفت : عموجان چه گربه 
قشنگی دــاری آیا حاضری آن را به من بفروشی؟رعیت گفت: چند 
میخری؟گفت : یک دــرهم .رعیت گربه را گرفت و به دست عتیقه 
فروشدــاد و گفت : خیرش را ببینی .عتیقه فروش پیش ازخروج از خانه 
با خونسردــی گفت : عموجان این گربه ممکن است دــر راه تشنهاش 
شود بهتر است کاسه آب را هم به من بفروشی .رعیت گفت : قربان 
، من بــا ایــن کاســه تا به حال پنجــاه گربه فروختهام، کاسه فروشی 

ــه اســت.هرگز فکر نکنید دیگران احمقند.. نیست ، عتیق
لباس های کثیف همسایه

زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسبا ب  کشی کردند.
روز بعــد، ضمــن صــرف صبحانــه، زن متوجــه شــد کــه 
همســایه اش دــر حــال آویــزان کردــن رخت هــای شســته اســت 
و گفــت: »لباســها چندــان تمیــز نیســت. انــگار نمــی دانــد چــه 
طــور لبــاس بشــوید. احتمــاال بایــد پودــر لبــاس  شــویی بهتــری 
بخرد.«همســرش نگاهــی کــرد امــا چیــزی نگفت.هربار کــه زن 
همســایه لباس هــای شســته اش را بــرای خشــک شــدن آویــزان 
ــا اینکــه  می کــرد زن جــوان همــان حــرف را تکــرار می کــرد ت
حدــود یــک مــاه بعــد، روزی از دیدــن لباس هــای تمیــز روی بنــد 
رخــت تعجــب کــرد و بــه همســرش گفــت: »یــاد گرفتــه چطور 
لبــاس بشــوید. ماندــه ام کــه چه کســی درســت لباس شســتن را 
یادــش داده!«مرد پاســخ دــاد: »من امــروز صبح زود بیدار شــدم و 

پنجره هایمــان را تمیــز کردــم!«
حکایت پیاده و سوار:

روزی بــود و روزگاری بــود. یــک مــرد بــّزاز بــود کــه هــر چند وقت 
یــک بــار از شــهر، پارچــه و لبــاس هــای گوناگــون می خریــد و 
ــهر  ــه ش ــت و ب ــی فروخ ــرد و م ــراف می ب ــای اط ــه ه ــه د ب
برمی گشــت. یــک روز ایــن بــّزازِ دــوره گرد، داشــت از یــک ده به 
دــه دیگــر می رفــت، وقتــی از آبادــی خــارج شــد و بــه راه بیابانــی 
رســید، مردــی اســب ســوار را دیــد کــه آهســته آهســته می رفت.

مــرد بــّزاز کــه بســته ی پارچــه هــا را بــه دــوش داشــت، بســیار 
خســته شــده بــود، بــه ســوار گفــت: »آقــا، حــاال کــه مــا هــر 
دــو از یــک راه می رویــم، اگــر ایــن بســته را روی اســب خودــت 
ــوار  ــو خواهم«.س ــگزار و دعاگ ــو سپاس ــی ت ــری از جوانمرد بگی
جــواب داد:»حــق بــا تو اســت که کمــک کردــن به همنــوع، کار 
پســندیده ای اســت و ثــواب هــم دارد اّما از این متأّســفم که اســب 
مــن دیشــب، کاه و جــو نخوردــه و چــون تــاب و تــوان راه رفتــن 
ندــارد، بــار گذاشــتن روی او بی انصافــی اســت و خدــا را خــوش 
ــا شماســت« و دیگــر  ــه، حــق ب ــّزاز گفــت: »بل نمی آید«مــرد ب
حرفــی نــزد. همیــن که چنــد قدم دیگــر پیش رفتنــد، ناگهــان از 
کنــار جادــه، خرگوشــی بیــرون دویــد و پا به فــرار گذاشــت و رفت 
صــد قدــم دورتــر نشســت. اســب ســوار وقتــی خرگــوش را دید، 
شــروع کــرد دنبال خرگــوش تاختن. خرگــوش دوباره شــروع کرد 
بــه دویدــن، او از جلو و اســب ســوار از دنبال او رفتند.مــرد بّزاز وقتی 
دویدــن اســب را دیــد بــه فکــر فــرو رفــت و بــا خــود گفت:»چــه 
خــوب شــد که ســوار،کوله بــار مــرا نگرفــت وگرنه ممکن بــود به 
فکــر بدــی بیفتــد و پارچــه هــای مــرا بَِبــرد و دیگر دســتم بــه او 
نرســد«.اتّفاقاً اســب ســوار هــم پــس از اینکــه مقدــاری رفتــه بود 
بــه همیــن فکــر افتــاد و بــا خــود گفت:»اســبی بــه ایــن خوبــی 
دــارم کــه هیــچ ســواری هــم نمی توانــد بــه او برســد، خــوب بــود 
بســته ی بــار بــّزاز را می گرفتــم و می زدــم بــه بیابــان و می رفتم«.

ســپس ســوار، اســب را برگردانیــد و آرام آرام برگشــت تا بــه پارچه 
فــروش رســید و بــه او گفت:»خیلــی معــذرت می خواهــم، تــو را 
تنهــا گذاشــتم و رفتــم خرگوش بگیرم، نشــد. راســتی چــون هنوز 
تــا آبادــی خیلــی راه داریــم، دلــم راضی نشــد تنهــا بــروم و دیدم 
خدــا را خــوش نمی آیــد کــه تــو پیادــه و خســته باشــی و مــن 
هــم اســب داشــته باشــم و بــه تــو کمــک نکنــم، حاال بســته ی 
پارچــه را بدــه تــا برایــت بیــاورم. اســب هم بــرای ایــن مقدــار بار، 
نمی میــرد، بــه منــزل می رســد و خســتگی از تنــش در مــی رود«.

مــرد بــّزاز گفــت:»از لطــف شــما متشــّکرم، راضــی بــه زحمــت 
نیســتم. بعــد از پیدــا شــدن خرگــوش و دویدــن اســب، مــن هــم 

فهمیدــم کــه بایــد بــار خودــم را خودــم به دوش بکشــم«

داستانهای آموزنده
هماهنگ کننده امور خاورمیانه کاخ سفید: آمریکا درس های سختی در منطقه فرا گرفت

گفــت کــه او بــه بحــث در مورد وضعیتهــای نهایی 
کشــیده منی شــود، زیــرا "اینجــا خاورمیانه اســت و 
شــام با صحبــت دربــاره وضعیتهــای نهایی ممکن 

اســت خودتــان را بــه دردرس بیندازیــد".
وی گفــت: مــا بــا مشــورت دوســتان و رشکای خــود 
در منطقــه، نگاهــی جامــع بــه وضعیــت ســوریه 
انداختــه ایــم. خشــونت مربــوط به جنــگ داخلی 
در ســوریه در کمریــن ســطح خــود در ســال های 
ــان حاصــل  ــم اطمین ــا می خواهی ــر اســت. م اخی
ــن  ــه دارد و ای ــی ادام ــن وضعیت ــه چنی ــم ک کنی
موضــوع را بــا روس هــا مــورد بحــث قــرار داده ایــم 
ــه آتش بس هــا  ــه ب ــد ک ــا گفته ان ــه م و روس هــا ب
متعهــد هســتند و مــا هم بــه آن متعهد هســتیم.
ایــن هامهنگ کننــده امــور خاورمیانه کاخ ســفید 
بــا اشــاره بــه اینکــه "وضعیــت انســانی در یکــی از 
بدتریــن ســطوح خــود قــرار دارد"، توضیــح داد کــه 
آمریــکا بــا مشــورت بــا کمیتــه بین املللــی صلیب 
رسخ )ICRC( و  طرفهــای دیگــر بــه دنبــال راه 
هایــی بــرای اجتنــاب از تحریــم هایــی اســت کــه 
مــی تواننــد بــر روند تحویل کمکهای برشدوســتانه 
ــه  ــر ب ــه اخی ــورک از حمل ــک گ ــر بگذارند.م تأثی
اقامتــگاه مصطفی الکاظمی، نخســت وزیــر عراق 
بــه عنوان تشــدید کننــده بســیار جدی تنشــها یاد 
کــرد و گفــت کــه گــروه هــای پشــت آن "تهدیــدی 
بــرای مــردم عــراق هســتند". مــک گــورک در حالی 
کــه "نقــش رزمــی" نیروهــای آمریکایــی در عــراق 
بــه پایان رســیده اســت،  گفــت که "نقش مشــاوره 
و کمــک" ایــن نیروهــا در آینــده نزدیــک در عــراق 

ادامــه خواهــد داشــت.

6- تعــارض ارزشــها و باورهــای اجتماعــی: ورود اینترنــت 
همــراه بــا ارزش هــای غربــی، چالــش هــای جدیدــی را در 
جوامــع مختلف بــه وجــود آورده اســت. قدرت هــای غربی 
و صاحبــان بــزرگ کارتــل هــای اقتصادــی از ظرفیت های 
فضــای مجــازی بــرای نیل بــه اهداف خود ســوء اســتفاده 
کردــه و دــر تــاش هســتند کــه بــا حاکمیــت ایدئولــوژی 
»ســرمایه دــاری« تمامی حــوزه هــای سیاســی، اقتصادی، 
فرهنگــی و اجتماعــی ســایر جوامــع را پذیــرای عقایــد خود 

سازند.
7- اختــال در شــکل گیری شــخصیت: عناصر ســه گانه 
هویــت، یعنی خود شــخص، فرهنــگ و جامعــه، در تکوین 
شــخصیت هرفــرد نقــش مهمــی را ایفــا می کننــد. از آن 
جــا کــه فضای ســایبری، صحنــه ای فرهنگــی و اجتماعی 
اســت کــه کاربــر را دــر موقعیــت  هــای متنــوع، نقــش  هــا 
و ســبک  هــای زندگــی قــرار مــی دهــد، زمینــه ای اســت 
بــرای آســیب پذیــری شــخصیت کاربــر و دــر بســیاری از 

مواقــع، چنــد شــخصیتی شــدن فــرد می شــود.
8- بــه خطــر افتادــن حریم شــخصی: گردانندگان شــبکه 
هــای اجتماعــی بــا تجــاوز بــه حریــم خصوصــی کاربــران 
تجــاوز کرده و اطاعات شــخصی افــراد را در اختیــار مراکز 
اطاعاتــی و امنیتــی، شــرکت های تجــاری و ســایر مراکز 
متقاضــی قــرار میدهنــد. دــر هنــگام نصــب برنامه شــبکه 
هــای اجتماعــی، کاربــر بــه ســایت مربوطــه اجــازه میدهند 
تــا اطاعــات شــخصی او را بــا منابــع خارجــی به اشــتراک 
بگــذارد؛ بدــون اینکــه تنظیماتــی بــرای غیــر فعــال کردن 

ایــن موضــوع وجود داشــته باشــد.
9- شــکاف نســلها: اســتفاده از اینترنت شــکاف میان نسل 
ــا ورود وســایل و تکنولوژی هــای  هــا را بیشــتر کردــه و ب
جدیــد بــه عرصــه خانواده هــا، شــاهد هســتیم کــه 
اعضــای خانوادــه ســاعت هــای متمادــی در کنــار یکدیگر 
ــته  ــن داش ــرای گفت ــی ب ــه حرف ــون آنک ــینند، بد می نش
باشــند. امروزه نشســت هــای خانوادگــی که دــر آن والدین 
و فرزندــان دربــاره موضوعات مختلــف خانوادگــی و کاری 
بــا هــم گفتگو کننــد، رو بــه کاهــش اســت. روابــط موجود 
میــان والدیــن و فرزندــان رو بــه ســردی گرائیده و دو نســل 
ــی را از  ــی، زندگ ــای اجتماع ــتن تفاوت ه ــل داش ــه دلی ب

دیدــگاه خــود تفســیر می کننــد.
10- اعتیــاد بــه اینترنــت: یکــی از آســیب هــای اینترنــت، 
اعتیــاد بــه آن اســت کــه افــراد معتــاد بــه ایــن ابــزار، بعلت 
اســتفاده افراطــی از اینترنــت، بــا معضــات زیادــی گریبان 
گیــر هســتند و ایــن نــوع اعتیــاد مدــرن، دــر جامعه مــا نیز 
بــا گســترش روزافــزون اســتفاده از اینترنــت، رشــد فزاینده 
ای پیدــا کردــه اســت کــه خــود آغــاز یــک آســیب بــزرگ 
بــرای نیــروی انســانی کشــور مــی باشــد. قابــل ذکر اســت 
کــه تــرک ایــن نــوع اعتیــاد، ســخت تــر و پرهزینــه تــر از 

ســایر اعتیادها اســت.
11- گســترش ارتباطــات نامتعــارف و ســوء اســتفاده های 
جنســی: اینترنت به دلیل تســهیل ایجــاد روابط دوســتانه و 
عاشــقانه، زمینــه رفتارهای غیــر اخاقی را فراهم ســاخته و 
موجب ســهولت خیانت دــر روابط زناشــویی و ایجــاد روابط 

نامشــروع و همچنین ســوء اســتفاده جنســی شــده است.
12- تضعیف اعتقادات و گســترش شــبهات فکــری: طرح 
و نشــر انــواع شــبهات دــر فضــای مجــازی، موجــب تزلزل 
ــاور  ــران سســت عقیدــه، کم اطــاع و زودب ــاور کارب دــر ب
می شــود. اتــاق هــای فکــر متعدــد دــر مراکــز امنیتــی و 
فرهنگــی نظــام ســلطه تشــکیل گردیــد و بطــور دائــم در 
حــال تولیــد و ایجــاد بدعــت، تحریــف و شــبهه دــر حــوزه 
هــای دینــی، فرهنگــی، تاریخــی و … مــی باشــند کــه 
ایــن مــوارد بــا توجــه به انفعــال و کــم کاری دســتگاههای 
ذیربــط و دــر مواردــی بــاور نداشــتن شــبیخون فرهنگی و 
جنگ نرم دشــمنان از ســوی مســئولین مربوطه، خســارت 
و صدمــات جبــران ناپذیــری بر فرهنــگ و بینش مخاطبان 

و بخصــوص جوانــان وارد کردــه اســت.
ــر شــده،  ــوارد ذک ــر م ــآوری اســت عــاوه ب ــه یاد الزم ب
آســیب هــای متعدــد دیگــری نیــز از ناحیــه ورود ابزارهــای 
مدــرن رســانه ای، بــه جوامــع بشــری تحمیل شــده اســت 

کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه؛
رواج »تفــّرد« و کاهــش روحیــه ی مســئولیت پذیری، دــر 
ــره،  ــه چه ــره ب ــط چه ــن رواب ــرار گرفت ــرض خطــر ق مع
ــت و  ــل هوی ــی، جع ــای مترق ــدن ارزش ه ــگ ش کم رن
کاه بردــاری، رواج ســطحی نگری فکــری، مزاحمــت هــا 
و جرایــم ســایبری، ترویــج روحیــه ثــروت اندــوزی زندگــی 
اشــرافی، اتــاف زمــان، ترویــج تبــرج و تــن آرایــی، کاهش 
کارآمدــی افــراد، گســترش اباحه گــری، بــه خطــر افتادــن 
حقــوق مادــی و معنــوی مولفیــن از جملــه کپــی رایــت، 

افســردگی و انــزواو … اشــاره کــرد.
ــه  ــی و ب ــد ارتباط ــای جدی ــه تکنولوژی ه ــه اینک خاص
خصــوص فضــای مجــازی، دــر عیــن اینکــه کاربــرد های 
مثبــت داشــته و مخاطــب را از رخدادهــا و وقایــع مطلــع 
نماینــد، محدودیت هــا و امکاناتــی را دــر خــود دارنــد کــه 
ــل را از  ــکان تحلی ــه و ام ــه خــود وابســته کرد ــر را ب کارب
وی ســلب مــی نماینــد بــه ایــن معنــی کــه مخاطــب این 
رســانه ها، دانســتن را مقدــم بــر تحلیــل کردــن می دانــد و 
ایــن نخســتین قدــم بــرای از بیــن رفتــن تفکــر انتقادــی و 

نقــاد دــر جامعه  اســت.
دــر کشــور ما بــا وجود تدابیــر مقام معظــم رهبــری و اباغ 
سیاســت های کلــی فضــای مجــازی از طــرف ایشــان، کم 
کاری هــای زیادــی صــورت گرفته کــه نتایج آن دــر جامعه 

مشــهود و محســوس است.
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پرداخت وام روستایی تا سقف ۴ میلیارد 
تومان توسط صندوق کارآفرینی امید

مدیــرکل صندــوق کارآفرینــی امید اســتان کرمــان گفت: 
ــه  ــان ب ــارد توم ــقف ۴ میلی ــا س ــتایی ت ــای روس وام ه

ــود. ــت می ش ــان پرداخ متقاضی
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از رفســنجان، ســه طــرح 
کارآفرینــی بــا حضــور مدیــرکل صندــوق کارآفرینــی امید 

اســتان کرمــان در شهرســتان رفســنجان افتتاح شــد.
ــتان  ــد اس ــی امی ــوق کارآفرین ــرکل صند ــد مدی پورواج
کرمــان اظهــار کــرد: ســه طــرح هــم از حــوزه روســتایی و 
هــم از تســهیالت تفاهم نامه ای ادــاره کار کــه ۷۶۰ میلیون 
تومــان قــرار دــاد طرح هــا بــود، شــامل ۲ طــرح  باشــگاه 
ــر اشــتغالزایی  ــا ۱۵ نف ــک طــرح خیاطــی ب ورزشــی و ی

افتتــاح شــد.
وی در خصوص تســهیالت صندــوق تصریح کــرد: وام های 
روســتایی همچنــان ادامه دــارد و  به زودــی وام های تبصره 
۱۸ شــروع می شــود، تفاهم نامــه ای بــا میــراث فرهنگی در 
حــوزه صنایــع دســتی و در حــوزه کشــاورزی در خصوص 
گلخانه و گیاهان دارویی در رفســنجان داشتیم و در حوزه 
صمــت هــم به زودی تســهیالت تبصــره ۱۸ با کارمــزد ۱۲ 

درصــد تا ســقف ۳ میلیــارد تومان خواهیم داشــت.
ــا ســقف ۴  ــوان کــرد: وام هــای روســتایی ت پورواجــد عن
میلیــارد تومــان بــا حضور مدیــر منطقه در اســتان مصوب  
و تــا ســقف ۱۵ میلیــارد تومــان طرح هــای ملی در کشــور 

بــا کارمــزد ۶ درصــد  پرداخــت می شــود.

انهدام شبکه  بزرگ قاچاق سازمان یافته 
لوازم خانگی توسط سازمان اطالعات سپاه

بــه گــزارش گــروه دفاعی خبرگــزاری فــارس، ســپاه پاســداران انقاب 
اســامی دــر اطاعیــه ای از شناســایی یکــی از سرشــبکه های بزرگ 
قاچــاق ســازمان یافتــه لــوازم خانگــی و ضربه به این شــبکه خبــر داد.

روابــط عمومــی کل ســپاه پاســداران دــر ایــن اطاعیــه اعــام کــرد: 
پاســداران گمنــام امــام زمان در ســازمان اطاعات ســپاه پــس از ماه ها 
رصــد اطاعاتــی، بــا هماهنگی دســتگاه قضایــی موفق به شناســایی 
یکــی از سرشــبکه های بــزرگ قاچــاق ســازمان یافتــه لــوازم خانگی و 

ضربــه بــه این شــبکه شــدند.
شــبکه مذکــور دــر مدت دو ســال فعالیــت خود اقدــام به قاچــاق حدود 
30 هــزار دســتگاه انــواع لــوازم خانگــی غالبــاً بــا نشــان های تجــاری 

کشــور کــره جنوبــی بــه کشــور کرده  اســت.
بنــا بــر اعــام روابــط عمومــی کل ســپاه ؛در ایــن عملیــات اطاعاتی، 
اعضــاء اصلــی شــبکه دســتگیر و  حدــود 4 هــزار دســتگاه انواع لــوازم 
خانگــی شــامل یخچــال، ماشــین لباسشــویی، ماشــین ظرفشــویی و 

کولــرگازی و تلویزیــون کشــف و ضبــط شــد.
ایــن شــبکه بــا سوءاســتفاده از رویه هــای قانونــی کولبــری و ته لنجــی 
کــه بــه منظــور حمایــت از معیشــت مرزنشــینان وضــع شــده اســت؛ 
اقدــام بــه قاچــاق کان ایــن کاالهــا از مرزهــای غربــی و بنادر جنوبی 
کشــور و انتقــال آن بــه انبارهــای خــود و یــا فــروش به مشــتریان خود 
دــر سراســر کشــور می کــرد؛ دــر حالــی کــه بنابــر قانــون ســاماندهی 
مبادــات مــرزی، ورود تجمیعــی و تجــاری کاالهــای مشــمول ایــن 

قانــون بــه داخــل کشــور ممنوع اســت.
دــر اطاعیــه روابــط عمومی کل ســپاه جاســازکردن لــوازم خانگی در 
کامیون هــای حمــل گندــم و ذرت از بندــر امــام خمینــی )ره( و انتقــال 
آن بــا اســتفاده از خودروهای ســبک و شــوتی ها به انبارهــای غیرمجاز  
از شــگردهای ایــن شــبکه بــرای قاچــاق عنوان و تصریح شــده اســت: 
شــبکه مذکــور جهــت تامیــن منابــع ارزی کاالی قاچــاق، اقدــام بــه 
واریــز مبالــغ ریالــی به حســاب  شــرکتهای بــزرگ صادرکنندــه داخلی 
می نمــود. دــر ایــن فراینــد ارز حاصــل از صادرات کــه باید وارد ســامانه 

نیمــا گردــد، صــرف تامیــن کاالی قاچــاق می شــد.



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                        

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

در شــهر بردســیر در ســال هــزار و ســیصد و ســی و نــه بدنیــا آمــد. روزها می گذشــت 
و غریــب علــی  از اینکــه مــی دیــد زحماتــش به بــار نشســته و قربانعلــی غیرتمندش 
راه خــود را درســت انتخــاب کــرده، خوشــحال بود. تا ســال دوم دبیرســتان در بردســیر 
بــه مدرســه رفــت. بــرای ادامــه تحصیــل بــه کرمــان رفــت ودر دبیرســتان نظــام بــه 
مــدت دو ســال درس خوانــد. پــس از اخــذ دیپلم و قبولی در دانشــکده افســری نیروی 
زمینــی ارتــش بــا دختــر یکــی از اقــوام خــود عقــد نمــود و پــس از مــدت یــک ســال 
زندگــی مشــترک خــود را آغاز کردنــد. روزهای پایانی دانشــکده و ایــام فارغ التحصیلی 
همزمــان شــده بــود بــا شــروع جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران. در همیــن ایــام 
قربانعلــی بــه همــراه خانــواده به شــهر قوچــان رفــت و در لشــکر۷۷ خراســان در تیپ 
زرهــی مشــغول فعالیــت شــد. حــدود یک هفتــه از مراســم دامــادی ش می گذشــت 
کــه راهــی جبهــه شــد. ســرانجام  پــس از اعــزام دوم بــه مناطــق عملیاتــی، در منطقه 
شــوش)چنانه( مجــروح شــده و در هنــگام انتقــال بــه بیمارســتان با حمله دشــمن به 
ماشــین آمبوالنــس، از ناحیــه دســت و پا جانباز مــی شــود. در ابتدای درمان پزشــکان 
چنیــن نظــر داشــتند کــه قربانعلــی بخاطــر جراحــات وارده بیشــتر از یک ســال زنده 
نمــی مانــد؛ امــا بــه لطــف الهــی زندگــی ایــن جانبــاز هفتــاد و پنج درصــد حــدود ده 
ســال دیگــر ادامــه مــی یابــد تــا اینکــه در ۷2/2/26  در شــهر بردســیر به دیــدار معبود 
خویــش مــی شــتابد و پــس از تشــییع پیکــر پاکش در گلزار شــهدای شــهر بــه خاک 

ســپرده می شــود.
بعــد از یــک ســال دروان عقــد در بهمــن ســال6۰ ازدواج کردیــم. یــک هفتــه بعد رفت 
جبهــه. یــک ماهــی طــول کشــید تــا برگــرده. دفعــه دوم کــه عــازم جبهــه شــد در 
منطقــه چنانــه بــا اصابــت ترکش هــای خمپــاره چهــار انگشــت دســت راســت و پای 

چپــش رو از زیــر زانــو از دســت داد.
 چهــار مــاه از زندگــی مشــترکمون مــی گذشــت و مــن بــه عیــادت همســر جانبــازم 
بــه بیمارســتان اختــر تهــران رفتــه بــودم. بــر خــاف انتظــارم، نــه عصبانــی بــود و نه 
ناراحــت. شــوخی مــی کــرد؛ حتــی روحیــه ش نســبت بــه قبــل، بهتر هــم شــده بود.

به پرستار گفته بود: باند دستشو بزرگ بپیچه تا من متوجه موضوع نشم. 
                                                               راوی: خانم فریده زارع پور)همسر شهید(

خطــش خــوب بــود. بعــد از قطــع شــدن انگشــت هــای دســتش ناراحتیش ایــن بود 
کــه نمــی تونــه بنویســه. ولــی طــوری گــراف شــد کــه بهتــر از قبــل بــا تمریــن و 

تاشــی کــه مــی کــرد مــی تونســت دوبــاره بنویســه.
 بــا اینکــه بایــد پایــی رو بــه وزن چهــار کیلــو بــا خــودش حمل می کــرد امــا صبوری 
مــی کــرد و گاهــی بــا همیــن وضعیــت ســوار دوچرخــه مــی شــد... و رفــت و آمد می 
کرد...صبــر و تحملــش بــرام درس بــود.         راوی: خانم فریده زارع پور)همســر شــهید(
معمــوال خــودکاری کــه ســر جیبــش مــی گذاشــت، بــرا خــودش نمــی مونــد. هــر 
کــس ازش درخواســتی داشــت، کمکــش مــی کــرد. بردســیر خونــه می ســاختیم اما 
کار ســاخت خونــه ُکنــد پیــش مــی رفــت؛ چــون مصالــح خونــه رو بــه کســانی مــی 
داد کــه نیــاز داشــتند. خونــه ســاخته نشــد تا اینکــه نزدیک شــهادتش باخــره کامل 
شــد و خونــه دار شــدیم.                         راوی: خانــم فریــده زارع پور)همســر شــهید(
اســمش تــو لیســت دیــدار جانبــازان بــا آقــا )امــام خامنــه ای( دراومــده بــود. وقتــی از 
دیــدار رهبــر برگشــت، پرســیدم: آقــا چــی فرمودند؟ گفــت: مــن از همون لحظــه اول 
تــا آخــر دیــدار فقــط اشــک ریختــم.../ حرفشــو زمانــی کــه دیــدار آقــا نصیــب خــودم 
هــم شــده بــود، درک کــردم.                 راوی: خانــم فریــده زارع پور)همســر شــهید(
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اینکه بعد از نزدیک به ۱۱ سال اولین جلسه شورای عالی فضایی تشکیل 
می شود، نشان دهنده عزم این دولت برای توسعه صنعت فضایی است

اشعاردرباره انتظار 
خرب آمد خربی در راه است

رسخوش ان دل که از آن آگاه است
شاید این جمعه بیاید شاید
پرده از چهره گشاید شاید

دست افشان پای کوبان می روم
بر در سلطان خوبان می روم
می روم بار دگر مستم کند

بی رس و بی پا و بی دستم کند
می روم کز خویشنت بیرون شوم

در پی لیال رخی مجنون شوم
هر که نشناسد امام خویش را

برکه بسپارد زمام خویش را
با همه لحن خوش آوایی ام

در به در کوچه تنهاییم
ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر

نغمه تو از همه پرشورتر
کاش که این فاصله را کم کنی

محنت این قافله را کم کنی
کاش که همسایه ما می شدی

مایه ی آسایه ما می شدی
هر که به دیدار تو نایل شود
یک شبه حالل مسایل شود

دوش مرا حال خوشی دست داد
سینه ما را عطشی دست داد
نام تو بردم لبم آتش گرفت

شعله به دامان سیاوش گرفت
نام تو آرامه جان منست
نامه تو خط امان منست

ای نگهت خواستگه آفتاب
بر من ظلمت زده یک شب بتاب

پرده برانداز زچشم ترم
تا بتوانم به رخت بنگرم

ای نفست یار و مددکار ما
کی و کجا وعده دیدار ما

دل مستمندم ای جان به لبت نیاز دارد
به هوای دیدن تو هوس حجاز دارد
به مکه آمدم ای عشق تا تو را بینم
تویی که نقطه عطفی به اوج آیینم

کدام گوشه مشعر کدام کنج منا
به شوق وصل تو در انتظار بنشینم

ای زلیخا دست از دامان یوسف بازکش
تا صبا پیراهنش را سوی کنعان آورد

ببوسم خاک پاک جمکران را
تجلی خانه پیغمربان را

خرب آمد خربی در راه است

               رئیس جمهوری در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم؛ 

رییــس جمهــوری گفــت: صنعــت فضایــی دیــروز 
تنهــا مظهــر اقتــدار کشــورها بــود امــا امــروز بــه 
ــرح  ــادی مط ــران های اقتص ــی از پیش ــوان یک عن
ــه عنــوان بخشــی از  اســت و در آینــده نزدیــک ب
زیرســاخت حکمرانــی در حوزه هــای مختلــف 

ــود. تجــاری و اقتصــادی و امنیتــی خواهــد ب
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطاع رســانی ریاســت 
ــم رییســی  در  ــید ابراهی ــت اهلل س ــوری،  آی جمه
ــت  ــی در دول ــی فضای ــن جلســه شــورای عال اولی
ســیزدهم کــه پــس از یــک دهــه توقــف برگــزار 
شــده بــود به نقــش ایــن شــورا در سیاســت گذاری 
و ترســیم نقشــه راه بــرای توســعه صنعــت فضایی 
کشــور اشــاره کــرد و گفــت: اینکــه بعــد از نزدیــک 
بــه ۱۱ ســال اولیــن جلســه شــورای عالــی فضایی 
تشــکیل می شــود، نشــان دهنده عــزم ایــن دولــت 

بــرای توســعه صنعــت فضایــی اســت.
رییــس جمهــوری با تشــکر از فعالیت هــای »وزارت 
ــاع و  ــات«، »وزارت دف ــاوری اطاع ــات و فن ارتباط
پشــتیبانی نیروهــای مســلح«، »ســپاه« و »ارتش« 
ــدت  ــا مجاه ــرد: ب ــح ک ــی، تصری ــوزه فضای در ح
جوانــان متخصــص و باورمنــد کشــور 
ــی  ــت فضای ــی در صنع ــای خوب تالش ه
ــا  ــن تالش ه ــم ای ــا برغ ــت ام ــده اس ش
در ایــن حــوزه بــا جایــگاه واقعــی فاصلــه 

ــم. داری
شــرکت های  امــروز  کــرد:  تاکیــد  رییســی 
دانش بنیــان، صنعــت، تجــارت، کشــاورزی و 
گردشــگری عبــور از مشــکات اقلیمــی از جملــه 

ــات  ــد از خدم ــر می توانن ــوزه دیگ ــا ح ــی و دهه کم آب
فضایــی بــرای توســعه و رشــد خــود اســتفاده کننــد.  
وی بــر ارزان و بومی ســازی صنعــت فضایــی تأکید کرد 
و گفــت: همــه بخش هــای فعــال در ایــن صنعــت بایــد 
ــات  ــتفاده از تجربی ــی و اس ــانی و هم گرای ــا هم پوش ب
یکدیگــر و پرهیــز از کارهــای مــوازی دســت به دســت 
هــم بدهنــد و خواســته مقــام معظــم رهبــری را بــرای 
رســیدن بــه مــدار ۳6 هــزار کیلومتــری محقق ســازند.

ــن  ــه ای ــتیابی ب ــه دس ــزود: البت ــوری اف ــس جمه ریی
ــا  ــت، ام ــاله اس ــل ۱۰  س ــیر حداق ــک مس ــدف ی ه
مطمئــن هســتیم کــه بــه فضــل خداونــد بــا روحیــه 
جهــادی متخصصیــن کشــور و بــا حمایتــی کــه دولت 
ســیزدهم خواهــد کــرد ایــن مســیر کوتــاه و کوتاه تــر 

خواهــد شــد.
رییســی بــا بیــان اینکه بــا وجــود تهدیدهــا و تحریم ها 
و فشــارهای هدفمنــد دشــمنان در صنایــع فضایــی و 
ــی، دســتاوردها و پیشــرفت های بســیار بزرگــی  نظام
در ایــن بخش هــا داشــته ایم، اظهــار کــرد: اســتفاده از 
ــن  ــد در ای ــای کارآم ــای دانشــمندان و نیروه تجربه ه
بخــش، می توانــد در دیگــر بخش هــا از جملــه صنعــت 
خودروســازی مشــکات را برطــرف کنــد و آثــار کیفــی 
ــرات و  آن در دیگــر صنایــع از جملــه ارتباطــات، مخاب

لــوازم خانگــی و زندگــی روزمــره مــردم دیــده شــود.
وی تاکیــد کــرد: اگــر اراده کنیــم حتمــا می توانیــم در 
همــه ایــن حوزه هــا هــم بــه فناوری هــای پیشــرفته بــا 
مزیــت اقتصــادی دســت پیدا کنیــم. ما باید به ســرعت 
ــاوری  ــه فن ــجم، ب ــق و منس ــزی دقی ــه ری ــا برنام و ب
تثبیــت شــده بــرای مدارهــای )LEO( برســیم و در گام 

بعــد بایــد بــا برنامــه ریــزی دقیــق و کار مجاهدانــه، بــه 
 )GEO( ســرعت بــه ســمت مــدار ۳6 هــزار کیلومتــری

ــت کنیم.   حرک
ــی و  ــت فضای ــر در صنع ــت: اگ ــوری گف ــس جمه ریی
فضــای مجــازی حضور نداشــته باشــیم مجبــور خواهیم 
شــد در اتوبــان ســاخته شــده توســط دیگــران حرکــت 
ــرای  ــوع بازدارندگــی ب ــک ن ــی ی ــم. صنعــت فضای کنی
ــی  ــد. وقت ــاد می کن ــور ایج ــه کش ــمنان ب ــرض دش تع
ــان احســاس  ــاب می شــود مــردم و جوان ماهــواره ای پرت

ــد. ــرور می کنن ــدرت و غ ق
وی همچنیــن با گرامیداشــت یــاد شــهید تهرانی مقدم و 
ســایر شــهدای عرصه دفــاع و توســعه فناوری هــای نوین 
کشــور اظهــار امیــدواری کرد بــا همفکــری و همگرایی و 
پشــتکار نیروهــای فعــال در عرصــه فضــا و حمایت هــای 

دولــت امیــد را در جامعــه تقویــت کنیم.

رییــس  ماهــه  رئیسی!ســه  آقــای  *باســام 
جمهــوری!کارون چــرا آب نداره؟زاینــده رود چــرا 
ــرا  ــورم چ ــو؟ ت ــال ک ــده؟آب چهارمح ــک ش خش
ــوده  ــدر ال ــرا اینق ــران چ ــت؟هوای ته اینقدرباالس
میگیرند؟جالبــه  نجومــی  چــرا  اســت؟مدیران 
ــازه  ــی ت ــواالت را از رییس ــن س ــه ای ــی ک همونهای
کار میپرســند مــدت 8ســال از روحانــی نپرســیدند ؛ 
خیلــی جالبــه!!!                      9۰----9۱۳۳

*چــرا فکری بــرای جــاده دشتکاربردســیر ونگارنمی 
شــود هــر روز شــاهد تصــادف ومــرگ ومیــر 
وزخمــی وغیــره هســتیم طــرح اولیــه احــداث جاده 
روســتایی بــرای عبــور ومرورماشــین االت کشــاورزی 
ــه جــاده  ــل شــده ب ــوده حــاال تبدی ومحصــوالت ب
ترانزیت                                            ۰4----9۱۳2      
*ســام بــا بازگشــایی مــدارس و کاســهای 
ــدارس  ــی م حضــوری واســتفاده از ســرویس عموم
ــم  ــوز ، معل ــش ام ــارت بردان ــرل ونظ ــت کنت نهای
وراننــدگان سرویســها مــی باشــد خــدای ناکــرده بــه 
مهــار انــدک انتقــال ممکــن اســت دوبــاره وارد مــوج 
ششــم بشــویم مســئولین وخانــواده ها دقت بیشــتر 
ی در رعایــت دســتورات بهداشــتی داشــته باشــند                                                                                                                                            

9۳۰۳----6۰                                             
ــا توزیــع مــواد مخــدر مبــارزه شــده  *ایــن همــه ب
ــور  ــم بف ــم بازه ــت دادی ــیدی از دس ــان رش وجوان
ــا رو  ــار انه ــرد وام ــادان قرارمیگی ــترس معت در دس
ــر  ــا کنیدفک ــارزه را ره ــذا مب ــت ل ــش اس ــه افزای ب
ــداد  ــع تع ــدم توزی ــن ع ــا ضم ــد ت ــری بکنی دیگ
ــد                                                                                                                                              ــش یاب ــار کاه ــود و ام ــم ش ــده ک ــرف کنن مص
9۳85----۳۳                                            

ــه  ــن وخان ــاب قیمــت زمی ــی حســاب و کت *چراب
ــه  ــدر رفت ــا اینق ــه ه ــی اجــاره خون ــاال حت ــه ب رفت
بــاال مثــل قیمتهــای شــهرها ی بــزرگ شــده حــاال 
خداکنــه ایــن مســکن دولــت ســیزدهم یه مقــداری 
قیمتهــا را کاهــش دهــد اگــر مســکن مهــر ادامــه 
ــران ــدازه گ ــن ان ــه ای ــکن ب ــت مس ــت وضعی داش
 نبود                                                     66----9۱6۱
*باســام خدمــت مســئولین شــهری بردســیر 
ــت  ــه ومرم ــرعتگیرها توج ــاح س ــه اص ــا ب لطف
ــراغ  ــو از چ ــب تابل ــن نص ــوند وضم ــتاندارد ش واس
چشــمکزن اســتفاده شــود مخصوصــا درشــب                                                                                                                                             
9۱۳۱----52                                           

* باســام بــرای رعایــت  ترافیــک بایــد کارفرهنگــی 
ــکان دارای چــراغ  ــا اینکــه بردســیر ســه م شــود ب
ــت  ــدگان رعای ــفانه رانن ــی متاس ــی دارد ول راهنمای
نمــی کننــد این ســی ثانیــه بــه کجا میرســی کمی 
صبرکنیــد تــا ازحادثــه جلوگیــری شــود حادثه یک 
لحظــه کمتــر چندثانیــه اتفاق مــی افتد وپشــیمانی 
ان ســالها گریبانگیرمــان میشــود      88----9۰۳2
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فخــری زاده  مهنــدس محســن  شــهید 
مهابــادی )۱۳۳6 - ۷ آذر ۱۳99(، معــاون وزیر 
دفــاع و ریاســت ســازمان پژوهــش و نــوآوری 
وزارت دفــاع، عضــو ارشــد ســابق ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی و اســتاد فیزیــک 
)علیه الّســام(،  حســین  امــام  دانشــگاه 
ــره  ــد نف ــت پانص ــی لیس ــج ایران ــزو پن ج
قدرتمندتریــن افــراد جهــان در نشــریه فارن 
ــاع و  ــد وزارت دف ــمند ارش ــی و دانش پالیس
ــوده اســت. ــای مســلح ب لجســتیک نیروه

وی بــه عنــوان دانشــمند ارشــد وزارت دفــاع 

7 آذر سالروز شهادت شهید مهندس فخری زاده 

و رئیــس پیشــین مرکــز تحقیقاتــی فیزیک، توســط شــورای امنیت ســازمان ملــل در 
فهرســت تحریــم شــدگان ایرانــی قــرار گرفــت امــا ایــن امــر تاثیــری در عــزم و اراده اش 
نداشــت و او همچنــان در جهــت رشــد، تعالــی و اقتــدار جایــگاه علمی-تحقیقاتــی و 
دفاعــی کشــور در تــاش بــود تا اینکــه ســرانجام در تاریــخ ۷ آذر ۱۳99 در یک عملیات 

تروریســتی بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد.
ــا، فخــری زاده را »صندوقچــه ی  ــا: آمریکایی ه ــگاه آمریکایی ه ــری زاده از ن  فخ
اســرار« برنامــه هســته ای ایــران قلمــداد می کردنــد کــه همــواره در تعییــن موضــع 
ایرانی هــا در مذاکــرات، نقشــی مخفیانــه ولــی مؤثــر داشــته اســت. طبــق نظــر آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمــی تــا زمانیکــه بــا فخــری زاده گفتگــوی مســتقیم انجام نشــود، 

نمی تــوان در میــزان ورود ایــران بــه دانــش هســته ای، اظهــار نظــر کــرد.
نقش سرویس های جاسوسی رژیم صهیونستی

شــهید فخــری زاده کــه بــا نــام آقــای محســنی معــروف بــود، پــدر برنامــه هســته ای 
ایران در رســانه های غربی شــناخته می شــد.در ســال ۱۳9۷، منابع رژیم صهیونیســتی 
اعــام کــرده بودنــد کــه ســازمان جاسوســی ایــن رژیــم »موســاد« تــاش کــرده یــک 
دانشــمند هســته ای ایــران را تــرور کنــد امــا عملیــات او موفــق نبــوده اســت. در ایــن 
بــاره وبــگاه »واالنیــوز« گــزارش داده بــود عوامــل موســاد پیشــتر تــاش کرده انــد یــک 
دانشــمند هســته ای ایرانــی به نام »محســن فخــری زاده مهابــادی« که مســئول راکتور 
اتمــی تهــران اســت را تــرور کننــد. ایــن وبــگاه اذعــان کــرده بــود تمــام دانشــمندان 
هســته ای ایرانــی کــه پیشــتر تــرور شــدند یــا ســوء قصــدی علیــه جــان آنهــا انجــام 

گرفتــه، عملیــات آن توســط عاملیــن موســاد اجرا شــده اســت. 
نــام فخــری زاده از طریــق لیســت ســازمان ملــل در اختیــار موســاد قــرار گرفتــه بــود. 
وی در ایــن لیســت تحــت عنــوان »دانشــمند ارشــد وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح و رئیــس پیشــین مرکز تحقیقاتی فیزیــک )PHRC(« معرفی شــده بــود. ]۱2[ 
روزنامــه صهیونیســتی جروزالم پســت چند ســال قبل در گزارشــی نوشــته بــود هویت 
فخــری زاده توســط بازرســان آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی در ســال 2۰۰۳ فــاش 
شــده اســت.به گــزارش »فــارن پالیســی«، نــام محســن فخــری زاده بــه عنــوان یکــی از 
پنــج شــخصیت ایرانــی کــه در فهرســت 5۰۰ نفــره قدرتمندتریــن افــراد جهان کــه از 

ســوی نشــریه آمریکایــی فارن پالیســی منتشــر شده اســت.

روستای ده مرتضی بردسیر ثروتی زیر پوست با  محرومیتی آشکار
مــردم روســتای ده مرتضــی در یکــی از محروم تریــن و ســخت گذرتریــن مناطــق 
گلــزار بردســیر از توابــع اســتان کرمــان، انتظارمــان را مــی کشــیدند، جایــی کــه 
گروه هــای جهــادی، ســاکنان ایــن منطقــه را نیــز بــرای زندگــی بهتــر امیــدوار 
کــرده بودنــد، منطقــه ای کــه با وجــود ظرفیت هــای بالقــوه، ثروتــی در زیر پوســت 

محرومیتی آشــکار اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، در جــاده پــر پیــچ و خــم دهســتان گلــزار از توابع بردســیر هر چه 
جلوتــر مــی رفتیــم زیبایی های طبیعت بیشــتر خود را نشــان مــی داد، در میانــه راه 
وارد تونلــی شــدیم کــه بــه جــرات مــی تــوان گفــت، بعــد از خــروج از آن از دنیــای 
مــدرن و زندگــی پــر هیاهــوی شــهر رها شــدیم و به روســتاهایی با چشــم انــدازی 
بکــر و زیبــا رســیدیم، انــگار ۵۰ ســال بــه عقــب برگشــتیم زمانــی که زندگــی زیبا 

تــر و آســوده تــر بود.
مقصــد مــا روســتای ده مرتضــی از توابــع بخش گلــزار شهرســتان بردســیر در ۱۰۰ 
کیلومتــری  غــرب شــهر کرمان بود، به همت ســازمان بســیج رســانه بــرای بازدید 
از اقدامــات گــروه هــای جهــادی فعــال در منطقــه عــازم شــده بودیــم، بازدیدی که 
مشــاهداتش غیرمنتظــره بود.بــرای رســیدن به روســتای ده مرتضــی، جــاده را چند 
مرتبــه اشــتباهی رفتیــم، عاقبت پــس از چنــد مرتبــه ســئوال کــردن آدرس از افراد 
محلــی و تمــاس تلفنــی بــا افــراد راه بلــد، جــاده ای خاکــی با پســتی و بلنــدی زیاد 

مــا را بــه روســتایی کــه کنــار کــوه اللــه زار بود رســاند.
ده مرتضی گنجی پنهان

ده مرتضــی از آن روســتاهایی اســت کــه بافــت ســنتی و بومــی خــود را تــا حــدود 
زیــادی حفــظ کــرده، خانــه هــای ســنگی روســتایی کوچــک با ســقف هــای گلی 
و چوبــی، درختــان بلنــد چنــار و ســپیدار در کنــار درختــان گــردو و انواع میــوه و بوته 
هــای گل محمــدی؛ دیــدن ایــن همــه صحنــه هــای بکــر در کنــار زندگــی کــه 
بــا دانــه برچیــدن مــرغ و خــروس و چریــدن گوســفندان در جریــان بــود چنــان بــه 

وجدمــان آورد که خســتگی راه فراموشــمان شــد.
مــردم روســتا، مــرد و زن بــه اســتقبالمان آمدنــد، خونگــرم و لبخنــد بــه لــب، چهره 
هایــی کــه نشــان از زندگــی ســالم در کوهســتان داشــت، مســئوالن گــروه هــای 
جهــادی ســپاه اســتان کرمــان کــه در روســتا حاضــر بودند پــس از راهنمایــی های 

الزم مــا را بــرای راهــی شــدن بــه ســوی مقصــدی دیگــر تنها گذاشــتند.
منزل نو مبارک

مقصــد اول در روســتا منزلــی نوســاز بــود کــه بــه همــت جهادگــران ســپاه ثــاراهلل 
کرمــان تکمیــل و ســاخته شــده بــود، صاحبخانه که خــودش را قنبر نقــدی معرفی 
کــرد، خوشــحال از تحویــل خانــه جدیــد، دعوتمــان کــرد تــا بــه داخــل منزلــش 
برویم.نقــدی بــا اشــاره بــه خانــه قدیمــی اش کــه چند متــر بــا خانه جدیــد فاصله 
داشــت گفــت: کار ســاخت ایــن خانــه حــدود ۱۰ ســال قبــل آغــاز شــد، اما اواســط 
کار دیگــر پولــی بــرای تکمیــل آن نداشــتم و از ادامــه ســاخت منصــرف شــدم، تــا 
اینکــه چنــد مــاه قبــل گــروه هــای جهــادی بــه کمــک آمدنــد و خانــه را تکمیــل 
کــرده و امــروز تحویــل مــن و خانــواده ام دادنــد، یــک تختــه فــرش و یــک عــدد 
یخچــال هــم اهــدا کردند، من همیشــه دعایشــان مــی کنم خــدا خیرشــان بدهد.

همســرآقای نقــدی در حیــن گفــت و گــو  درخواســت کــرد کــه فرزند معلولــش را 
ببینــم، بــه داخــل منــزل قدیمی پــا گذاشــتم که وســائل محقر و ســاده ای داشــت، 
محمدرضــا پســر نوجوانــی کــه از ناحیــه پــا مشــکل دارد ســامم را جــواب داد، 
کنــارش نشســتم دیــدن پســر ۱۵ ســاله ای کــه بایــد کــوه هــا زیــر پایــش مــی 

لرزیــد، حــاال گوشــه اتاقــی تاریــک خانــه نشــین شــده بــود ناراحتــم کــرد.
انتظار محمدرضا  برای ویلچر

 پــدر محمدرضــا اظهــار داشــت: پســرم را بارهــا بــرای معالجــه بــه شــهر کرمــان 
بردیــم امــا چون بیمــاری اش مــادر زادی اســت کار خاصی برایش نتوانســتند انجام 
بدهنــد و بــا راه روســتایی خرابــی هــم کــه داریــم بــرای مــن ســخت هســت کــه 
مــداوم بچــه ام را بــه شــهر ببرم.ایــن صحبت هــای والدین فهمیــدم که محمدرضا 
نیــاز بــه ویلچــر و اقدامــات درمانی تکمیلی ماننــد فیزیوتراپــی و کاردرمانــی دارد که 
بــا توجــه بــه وضعیــت ضعیــف مالــی خانــواده، خیریــن و بهزیســتی بایــد از آنهــا 
حمایــت کننــد.وی بــا اشــاره بــه ســرمای شــدید منطقــه کوهســتانی تاکیــد مــی 
کنــد، بــرای گــرم کــردن منــازل بایــد هــر بشــکه نفــت را بــه قیمــت ۴۰ هــزار 
تومــان از نقــاط دورتــر بخریــم و بــه روســتا حمــل کنیــم و اگــر مســئوالن بتوانند 

نفــت را بــه روســتا بیاورنــد خیلــی بهتر اســت.
مدرسه ای پر از مهر

از خانــواده نقــدی کــه جــدا شــدم، مدرســه روســتا نظــرم را جلــب کــرد، نزدیک که 
مــی شــوم صــدای معلــم را در حــال درس دادن مــی شــنوم، وجــود مرکــز علــم 
و تحصیــل بــرای بچــه هــای روســتا خوشــحالم مــی کنــد و تصمیــم مــی گیــرم 

ســرزده بــه داخــل مدرســه و کاس بــروم.
الهــام قربــان نــژاد معلــم روســتای ده مرتضــی بــا روی بــاز مــا را بــه داخــل کاس 
دعــوت کــرد، کاس درســی کــه ۶ دانــش آمــوز داشــت، پنــج پســر و یــک دختر، 
ــد کــه رعایــت پروتــکل هــای  ــا فاصلــه نشســته بودن همگــی ماســک زده و ب

بهداشــتی آنهــم در ایــن مــکان دور افتــاده نکتــه مهــم و بــا ارزشــی بــود.
معلــم روســتا افــزود: کار تدریــس بــه یــک دانــش آمــوز دیرآمــوز و پیش دبســتانی 
هــم بــه عهــده مــن اســت، بــا توجــه بــه اینکــه ســال گذشــته مــدارس بــه دلیل 
کرونــا تعطیــل بــود و تدریــس در فضــای مجــازی انجــام می شــد، کار آمــوزش به 

ســختی بــرای بچــه ها پیــش مــی رود.
معلــم روســتای ده مرتضــی تاکیــد مــی کنــد: خوشــبختانه خیریــن لــوازم التحریر 

مــورد احتیــاج و کتــاب دانــش آمــوزان را تهیــه 
کــرده انــد، امــا نیــاز فعلــی بچــه هــا پوشــاک، 
ــدوارم  ــه امی ــت ک ــش اس ــرم و کف ــاس گ لب
ــد. ــن رابطــه هــم کمــک کنن ــن در ای خیری

)کهنگــی و لبــاس نامناســب بچه های روســتا 
کامــا محســوس بــود(.

وی بــا اشــاره بــه مشــکات حضــورش در این 
ــودن  ــور ب روســتا اظهــار داشــت: صعــب العب
مســیر روســتا رفــت و آمــد را برای من ســخت 
کــرده و مجبورم بیشــتر اوقات در روســتا بمانم 
امــا در محــل اســکانم آبگــرم نیســت کــه بــا 
ــه،  ــه زمســتان هــای ســخت منطق توجــه ب

شــرایط زندگــی خیلــی مشــکل مــی شــود.
خشکســالی بــای جــان ده 

مرتضــی
در ادامــه بازدیــد از روســتای ده مرتضــی، همراه 
ابراهیــم ابراهیمــی از اهالــی روســتا شــدم، وی 
ــتا را  ــتخر روس ــن دارد، اس ــال س ــه ۶۵ س ک
ــد: ســه ســال  نشــانم مــی دهــد و مــی گوی
قبــل کــودک یکــی از اهالــی بــرای بــازی بــه 
ســمت ایــن اســتخر آب مــی رود و بــه دلیــل 
ــل  ــه داخ ــدارد، ب ــی ن ــار مطمئن ــه حص اینک
اســتخر ســقوط مــی کنــد و غــرق مــی شــود، 
حــاال از طــرف ســپاه حصــار کشــی اطــراف 

اســتخر آب در حــال انجــام اســت.
وی بــا اشــاره بــه دکل مخابراتــی روســتا اظهار 
ــت روســتا حــدود ۲  ــن هــای ثاب داشــت: تلف
ســال اســت قطــع هســتند، امــا قبــض تلفــن 
ــرا اخطــار  ــا صــادر مــی شــود و اخی ــرای م ب
ــد، چنــد مرتبــه هــم مشــکل را  قطــع داده ان
به مســئوالن گــزارش دادیــم، اما کاری نشــده 

اســت.
ــع  ــتا قط ــرق روس ــر ب ــزود: اگ ــی اف ابراهیم
شــود، دکل مخابراتــی هــم قطــع مــی شــود، 
ــت  ــاد اس ــاران زی ــرف و ب ــه ب ــتان ک در زمس
بــا قطــع بــرق عمــا ارتبــاط مــا بــا مناطــق 
دیگــر قطــع اســت، وی همچنیــن از تعرفــه 
بــاالی بــرق اهالــی کــه لــوازم برقــی چندانــی 
هــم ندارنــد گایــه کرد.ایــن ســاکن روســتای 
ده مرتضــی بیــان کــرد: مشــکل اصلی روســتا 
ــا توجــه بــه خشکســالی و  در حــال حاضــر ب
کمبــود علوفــه، تهیــه خــوراک بــرای دام هــا 
اســت و اهالی روســتا از مســئوالن درخواســت 

تخصیــص ســهمیه آرد بیشــتر هــم دارنــد.
وی بــا ابــراز گایــه از بخشــدار منطقه تصریح 
کــرد: مســئوالن بــه فکــر مــا نیســتند، حداقل 
بــه روســتا بیاینــد و وضــع زندگــی و خانــه و 
منــزل مــا را از نزدیــک ببیننــد، فقــط ســپاه در 
ایــن منطقــه فعالیــت مــی کنــد و اخیــرا جاده 
ــت،  ــرده اس ــم ک ــد ترمی ــت و آم ــرای رف را ب
امــا پــل بــر روی رودخانــه بــه دلیــل بارندگــی 
تخریــب شــده کــه هنــوز کاری برای ســاخت 
آن نشــده اســت. بــرای رونــق و جبــران ضــرر 
و زیــان دوبــاره کشــاورزی و دامــداری نیــاز بــه 
کمــک و حمایــت داریم، کشــاورزی روســتا نیز 
از خشکســالی خســارت دیــده و حداقل کمکی 

بــه مــردم روســتا بشــود.
وی بیــان کــرد: آب روســتا بــه کمــک اهالی و 
آب و فاضــاب وصــل شــده اســت و پزشــک 

خانــواده هــم ماهــی یکبار بــرای رســیدگی به وضع 
مــردم بــه روســتا مــی آیــد و زیــر پوشــش بیمــه 

روســتاییان و عشــایر هستیم.
بغض مادر احمد

در ادامــه بــه منزل اســماعیل ابراهیمــی رفتیم، خانه 
ای کوچــک، قدیمی با ســاده ترین وســایل زندگی، 
مــادر خانــواده در حــال تهیــه خمیر بــرای پخت نان 
ــه کــه رفتــم، وجــود فرزنــدی  ــه درون خان ــود، ب ب
ــدر  ــرد. پ ــی ک ــه م ــب توج ــم جل ــاز ه ــول ب معل
خانــواده کــه خــود نیــز یــک چشــمش نابینــا بــود 
در رابطــه بــا وضعیــت فرزنــد معلولش گفــت: احمد 
۱۷ ســال ســن دارد و بــه طــور مــادرزادی ناتــوان از 
حرکــت و حــرف زدن اســت، کنــار احمــد نشســتم 
دســتش را در دســتم گرفتــم نبضش تنــد میزد.مادر 
خانــواده بــا بغــض گفــت: بچــه ام نمــی توانــد غذا 
بخــورد و بایــد شــیر یــا مــواد غذایــی رقیــق مثــل 
ســوپ بــه او بدهیــم، زیــر نظــر بهزیســتی اســت و 
تــا ســال قبــل ماهــی ۱۰۰ هــزار تومــان و امســال 
ــتی  ــرف بهزیس ــه از ط ــان هزین ــزار توم ۱۵۰ ه
پرداخــت مــی شــود کــه پــول شــیرش هــم نمــی 
شــود.وی افــزود: اگــر پســرم بیمــار شــود بــه دلیــل 
شــرایطش بایــد بــه ســختی او را به دکتر برســانیم، 
حداقــل تقاضــای یک ویلچر بــرای جابجایــی اش 

داریــم.
اســماعیل ابراهیمــی مــی گویــد: لــوازم منــزل مــا 
کهنــه هســت و خانــه ای هــم کــه در آن زندگــی 
مــی کنیــم، احتیــاج بــه تعمیــر دارد کــه امیدواریــم 
مســئوالن کمــک کننــد صاحــب خانــه ای نوســاز 

بشویم.
نهضــت خدمــت رســانی به روســتا و 

ــت  ــایر فعال اس عش
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــئول س مس
معمــاری ســپاه ثــاراهلل کرمــان بــا اشــاره بــه توجــه 
بــه نقــاط محــروم در اســتان گفــت: بــا توجــه بــه 
فعالیــت قــرارگاه محرومیــت زدایی ســپاه و بســیج 
ماموریــت طــرح عمــران روســتاهای این اســتان به 

ایــن ســازمان واگــذار شــده اســت.
ســرهنگ علــی یحیایــی افــزود: در مــدت فعالیــت 
یــک ســاله بالــغ بــر ۴۰ بــاب منــزل محرومیــن 
در روســتاها و نقــاط صعــب العبــور توســط گــروه 
هــای جهــادی ایــن ســازمان بهســازی،  ســاخت و 
تکمیــل شــده اســت.وی با اشــاره بــه اجــرای طرح 
خدمــت رســانی بــه مناســبت هفتــه بســبج اظهار 
داشــت: در این طرح توســط اقشــار مختلف بســیج 
خدمــت به مناطــق محــروم انجام مــی شــود و دام 
هــای عشــایری و روســتایی توســط جامعه بســیج 

کشــاورزی واکســینه شدند.
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــئول س مس
معمــاری ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمان تصریــح کرد: 
ســازمان بســیج طــاب بــا کارهــای فرهنگــی و 
تبلیغــی، بســیج پزشــکان بــا ارائه خدمات پزشــکی 
عمومی، تخصصی و دندانپزشــکی و بســیج رســانه 
بــا مســتند ســازی اقدامــات گــروه هــای جهــادی 
و بســیج عمــران بــا بهســازی منــازل مســکونی در 
ایــن طــرح شــرکت کردنــد.وی ادامه داد: ســرهنگ 
ــتان  ــتان اس ــرد: در ۱۰ شهرس ــان ک ــی بی یحیای
کرمــان نیــز کانــون هــای خدمــت رســانی توســط 
ســپاه و بســیج تشــکیل شــده کــه هــر کــدام در 

یــک روســتای محــروم فعالیــت جهــادی دارنــد.


