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در روز نهم دی ماه سال ۸۸ مردم سراسر کشور در 
اعتراض به فتنه ایجاد شده توسط دشمنان اسالم 
پس از انتخابات دوره دهم -پس به نام روز میثاق امت 
با والیت و از نهم تا ۱۹ دی ماه به نام دهه بصیرت 

نامگذاری شد.
حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه 
ساز و والیتمدار ایران اسالمی در راهپیمایی ۹ دی 
ماه ۱3۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انقالب و برگ زریّن 
دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می 
آید . حماسه ۹ دی نماد عّزت، استقالل و بصیرت 
مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسالم 
و آرمان های انقالب ایستاده اند و با صدای رسا اعالم 
کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در 
برابرتمام دنیای آنها خواهند ایستاد. روز نهم دی ماه در 
تاریخ انقالب اسالمی با عنوان روز »بصیرت« تبدیل به 
یوم اهلل و ماندگار گردید. در این روز ماندگار و تاریخی 
ملت همیشه در صحنه ایران اسالمی، حماسه ای دیگر 
آفرید و دشمنان خدا و دینش را مأیوس و ناامید ساخت 
و قلب امام زمان )عج( و نائب بر حقش حضرت آیت اهلل 

العظمی خامنه ای)دامت برکاته( را شاد ساخت.
  این روز می توان گفت نهم دی، روز غلبه جنود الهی 
بر جنود شیطان است. روز خروش ملت ایران و آشکار 
ساختن خشم مقدس در برابر اهانت ها و حرمت شکنی 
های عده ای غافل و یا مزدور وابسته به اجانب نسبت به 
مقدسات در روز عاشورای حسینی است. روز نهم دی 
در واقع روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری 
گفتن به نظام اسالمی و بیعت مجدد مردم با آرمان 
های واالی حضرت امام خمینی)ره( و رهبر فرزانه 
انقالب اسالمی است. مردم در این روز، تیر خالص را 
به سران فتنه شلیک و پشت پیکر نامبارک فتنه را به 

خاک مالیدند.
در روز نهم دی ماه ۱3۸۸، مشروعیت سیاسی نظام 
با حضور خودجوش ده ها  بار دیگر  ایران  اسالمی 
میلیونی مردم در تهران و تمامی شهرهای دیگر کشور 
به جهانیان اعالم گردید.روز نهم دی، روزی است که 
مردم ایران نشان دادند دشمنان خود و انقالب خود را به 
خوبی می شناسند و هرگز فریب حیله ها و نیرنگ های 

آنان را نمی خورند.                   ادامه صفجه5

پیامبــر اکــرم صّلی اهلل علیــه و آلــه فرمودند:فاطمــه علیها الســام حوریه ای اســت 
بــه صــورت انســان کــه مــن هــر گاه مشــتاق بــوی بهشــت مــی شــوم، دختــرم 

فاطمــه علیــه الســام را مــی بویــم .                                           » التوحیــد، شــیخ صــدوق، ص ۱۱۷«

نهم دی نماد بصیرت 
ملت ایران در خنثی 

کردن فتنه های دشمنان 

آمادگی دیار کریمان »پایتخت مقاومت جهان 
اسالم« و »گلزار بین المللی شهدای کرمان« برای  

میزبانی از زائران »حاج قاسم«
7 روز مانده به وقت عروج؛ دیار کریامن در 

تکاپوی میزبانی از زائران »حاج قاسم«
        صفحه۸

به مناسبت سالگرد شهادت سردار دل ها:

7 5 2

در جلسه سازگاری با کم آبی استان کرمان مطرح شد؛

بحران و تنش آبی 25 شهر و 2650 
روستای استان کرمان

                          سخنگوی گمرک گفت:

شکسته شدن رکوردهای تجاری 
در دولت سیزدهم

           رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم : فناوری )ISC( گفت: 

481 پژوهشگر ایرانی در زمره دانشمندان 
یک درصد برتر جهان قرار گرفتند

171 برنامه هفته مقاومت در کرمان برگزار می شود
ــه  ــاراهلل کرمــان گفــت: ۱۷۱ برنامــه ب ــده ســپاه ث فرمان
مناســبت دومین ســالگرد شــهادت ســپهبد حاج قاســم 
ســلیمانی در هفتــه مقاومــت از ۱۰ تــا ۱۶ دی در اســتان 
ــی  ــطح مل ــا در س ــی از آنه ــه برخ ــود ک ــزار می ش برگ

اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، ســردار حســین معروفــی در نشســت 
خبــری دومیــن ســالگرد شــهید ســپهبد شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی افزود: نخستین سالگرد شــهادت سردار 
ــا وجــود محدودیــت هــای  ســلیمانی ســال گذشــته ب
کرونــا با پــای کار آمــدن همه مســئوالن، نهادهــا و مردم 
در اســتان کرمــان بــه بهتریــن وجه برگــزار شــد و زمینه 

را بــرای مراســم امســال فراهــم کــرد.
وی بیــان کــرد: دومیــن ســالگرد شــهادت حــاج قاســم 
ــان  ــران و کرم ــت ته ــا مرکزی ــر و ب امســال گســترده ت
برگــزار می شــود؛ شــعار ســالگرد نیز همان شــعار ســال 

گذشــته و »مــرد میــدان« اســت. 
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
رویکــرد تمامــی برنامــه هــای ســالگرد شــهادت ســردار 
ســلیمانی مردمــی اســت و برنامه هــا نیز از حــوزه تمرکز 
بــه ســطح شهرســتان هــا برنامه ریــزی شــده اســت؛ در 
شــهر کرمــان در ســه نقطــه اصلــی »گلــزار شــهدا و مزار 
شــهید حــاج قاســم«، بیــت الزهــرا)ع( و مصــال در کنــار 

۱۴ مســجد برنامــه هــا برگــزار مــی شــود.
ــلیمانی در  ــردار س ــالگرد س ــن س ــتاد دومی ــس س ریی
اســتان کرمــان ادامــه داد: پیــش بینــی مــا برای اســکان 
و پذیرایــی ۱۷ تــا ۲۰ هــزار زائــر بــه صــورت روزانه اســت 
        صفحه۲کــه امکانــات را فراهــم کــرده ایــم اما اگــر در بحــث کرونا 

محدودیــت هــا بــه وجــود آیــد، برنامــه هــا را با 
جمعیــت کمتــری برگــزار مــی کنیم.

ــه نحــوه تامیــن  ــا اشــاره ب ســردار معروفــی ب
ــهید  ــالگرد ش ــن س ــم دومی ــارات مراس اعتب
ســلیمانی تاکیــد کــرد: بــرای برگزاری مراســم 
امســال از شــرکت هــا و بنــگاه هــای اقتصادی 
ــا  ــه ه ــم و هزین ــی گیری ــی نم ــتان کمک اس
عمدتــا مردمــی و نیــز توســط بخــش دولتــی 

تامیــن شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: ســه مطالبه اصلــی از دولت 
ایــن اســت کــه در بحث اســکان زائــران داخلی 
و خارجــی، اجــرای طــرح جامع گلزار شــهدای 
شــهر کرمــان و راهیــان مکتــب شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی بــرای دانشــجویان و دانــش 

آمــوزان حتمــا بــه مــا کمــک کنند.

جناب آقای دکتر محمدرضاتوحیدی پور
مدیرعامل محترم مجتمع فناوران صنعت بردسیر

چهره نامی صنعت اقتصاد استان کرمان وکشور پس از کسب نشانه های ملی 
حاتم واجالس رسارسی مدیران برترملی وکارآفرین منونه کشور،

ــاس  ــمین اج ــال در شش ــی س ــوان مدیرعال ــی را بعن ــته جنابعال ــاب شایس  انتخ
سراســری و دریافــت نشــان عالــی مدیرســال ازســوی معاونــت محتــرم ریاســت 
جمهــور ووزارت هــای مربوطــه نشــانی دیگــر از درایت، لیاقــت وتوانمندی شــمادارد.

اینجانبــان ضمــن عــرض تبریــک وتهنیــت رجــاء واثــق داریــم تعهدوکارآمــدی 
هــای برجســته شــما نویدبخــش دســتیابی هرچــه بیشــتراین مجتمــع بــه قلــه 
هــای رفیــع پیشــرفت وتوســعه خواهــد بــود .حرکــت به ســمت افــق های روشــن 
تــوام باســعادت وتــداوم توفیقــات شــما را از پیشــگاه ایــزد منان درمســیرمنتهی به 

کســب رضایــت الهــی و خدمــت صادقانــه مســئلت داریــم.

کارکنان مجتمع فناوران صنعت بردسیر )کارخانه الستیک(

اهدا  نشان عالی مدیر سال  

 1400

به جناب آقای مهندس 

ستوده مدیر عامل محترم 

شرکت صنایع فوالد مشیز 

بردسیردر ششمین اجالس 

سراسری نشان عالی مدیر 

سال1400

احداث بلوار آتشان ، بلوار شهید جهاندیده ، بلوارهای 
شهیدان علی و رضا خسروی وخیابان آیت اهلل طاهری       

توسعه بردسیر در10سال آینده را تسهیل می کنند

دکتر خطیبی شهردار بردسیر:

دکتــر خطیبــی شــهردار بردســیر درگفتگــو بــا خبرنــگار هفتــه نامــه ســپهر بــه پــروژه هــای اجراشــده توســط 
شــهرداری بردســیر درســه ســال اخیــر اشــاره کــرد و گفــت بلوارهــای جدیــدی که براســاس طرح تفصیلی شــهر 
بردســیر احــداث شــده اســت توســعه شــهری رادرآینــده چندیــن برابــر خواهــد کــرد ، وی تمرکــز زدایــی وروان 
ســازی ترافیــک را از طریــق تعریــف معابــر جایگزیــن بســیار مهــم دانســت وافــزود: یکــی از معضالت همیشــگی 
شــهر بردســیر ترافیــک ســنگین در دو معبــر اصلــی مرکــز شــهر اســت کــه صرفــاً از طریــق تعریــض قابــل حل 

نخواهــد بــود وشــهرداری دربازنگــری طــرح جامــع وتفصیلــی شــهر نــگاه ویــژه ای بــه ایــن موضــوع دارد .
شــهردار بردســیر گفــت: درچنــد ســال اخیــر چندیــن معبــر بــزرگ در نقــاط مختلــف شــهر مطابــق بــا طــرح 
تفصیلــی احــداث گردیــد کــه هــدف اصلــی ازاحــداث آنهــا زمینــه ســازی بــرای تمرکــز زدایــی از مرکــز شــهر و 

تعریــف پتانســیلهای جدیــد درمعابــر نقــاط مختلف شــهر اســت . 
ایــن اســتاد دانشــگاه اضافــه کــرد: بــا تغییــر کاربــری متناســب امــالک ،زمینــه ســاخت وســاز دراین نقــاط فراهم 

خواهــد شــد و انشــاهلل در آینــده نزدیــک چهــره شــهر بردســیر کامــالٌ دگرگون خواهد شــد
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رییــس موسســه اســتنادی علــوم و پایــش 
 ۴۸۱ گفــت:    )ISC( فنــاوری  و  علــم 
پژوهشــگر ایرانی شناسایی شــده بر اساس 
ــنجی،  ــم س ــتنادی و عل ــاخص  های اس ش
دارای رفتــار اســتنادی نرمــال و فاقــد مقالــه 
ســلب اعتبــار شــده یا بــاز پس گیری شــده 
ــر  ــوان »پژوهشــگران پ ــه عن هســتند و ب
اســتناد یــک درصد برتــر« جهان شناســایی 

و معرفــی شــدند.
ــا،  ــوزش ایرن ــم و آم ــروه عل ــزارش گ ــه گ ب
محمــد جــواد دهقانــی بــا اعــام ایــن خــر 
ــازه  افــزود: عملکــرد هــر پژوهشــگر در ب
 )WoS( زمانــی ۱۰ ســاله بــر اســاس پایــگاه
بــر اســاس ســه شــاخص علــم ســنجی ۱- 
ــی  نســبت تعــداد کل اســتنادهای دریافت
بــه تعــداد کل مقــاالت اســتناد کننــده ۲- 
تعــداد متوســط خوداســتنادی بــه ازای هر 
مقالــه ۳- متوســط درصــد خوداســتنادی و 
۴- نســبت تعــداد کل اســتنادهای دریافتی 
)بــدون در نظــر گرفــن خوداســتنادی( بــه 
تعــداد مقــاالت اســتناد کننــده )بــدون در 
نظــر گرفــن خوداســتنادی( یک نویســنده 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. ایــن شــاخص-

 هــا بــا داده  های کان جهانی تطبیــق داده 
شــد و مقادیــر نرمــال بــرای هــر شــاخص 

اســتخراج شــد.
ــوم و  ــتنادی عل ــه اس ــزارش موسس ــه گ ب
ــی  ــاوری )ISC(، دهقان ــم و فن ــش عل پای
 ISC ــی ــف اصل ــی از وظای ــه داد: یک ادام
در راســتای معرفــی پرتألیــف تریــن و پــر 
اســتنادترین مؤلفان، پژوهشگران و کشور-

هــای برتــر علمــی در جهان اســام )بنــد ۱۰ 
مــاده ۲ - وظایــف و اختیــارات - اساســنامه 

ISC(، فراهــم آوردن امــکان شناســایی و 
بررســی رضیــب نفــوذ تولیــدات علمــی 
پژوهشــگران و پژوهشــگران نخبه است. 
رییــس موسســه اســتنادی علــوم و پایش 
علــم و فناوری خاطرنشــان کرد: فهرســت 
پژوهشــگران پراســتناد یــک درصــد برتــر، 
گزارشــی از پژوهشــگران پراســتناد در 
ــگاه  ــوم در پای ــی عل ــوزه موضوع ۲۲ ح
 )ESI( علــم  اساســی  شــاخص  هــای 
متعلــق به رشکــت کاریویــت آنالیتیکس 
ــاله اســت.  ــی ۱۰ س ــازه زمان )WoS( در ب
بــه ایــن ترتیــب کــه پژوهشــگران در هــر 
رشــته بر حســب تعــداد اســتنادهایی که 
دریافــت کــرده  اند مرتب ســازی و ســپس 
پژوهشــگران یــک درصــد برتــر بر اســاس 
حــدود آســتانه اســتنادی ESI بــه عنــوان 
نخبگان علمــی در نظر گرفته می  شــوند. 
اســاس،  همیــن  بــر  داد:  ادامــه  وی 
پژوهشــگرانی کــه توانســته  اند بر اســاس 
ــی خــود  ــت پژوهشــی و تحقیقات فعالی
ــطح  ــن س ــه باالتری ــر ب ــال اخی در ۱۰س
اعتبــار بیــن  املللی دســت یابند در دســته 
پژوهشــگران پراســتناد یــک درصــد برتــر 

دنیــا قــرار  مــی  گیرنــد.
رییــس ISC توضیــح داد: پایگاه شــاخص -

هــای اساســی علــم )ESI( فهرســت 
پژوهشــگران پراســتناد یــک درصــد برتــر 
ــچ  ــا هی ــت، ام ــم آورده اس ــا را فراه دنی
اطاعاتــی بــه جــز نــام خانوادگی و شــکل 
اختصــاری نــام کوچــک پژوهشــگر ارائــه 
منــی  کنــد. بــه عنــوان مثــال، حمیدرضــا 
احمــدی بــه صــورت Ahmadi, HR ثبت 
مــی  شــود. وجــود اســامی پرتکــرار و رایج 

)کــه یــک نــام مــی  توانــد به چندیــن نفر 
اطــاق شــود(، اماهای مختلف نگارشــی 
نــام افــراد، تنوع وابســتگی  های ســازمانی 
پژوهشــگران در بازه زمانی نسبتاً طوالنی 
۱۰ ســاله، تنــوع حــوزه  هــای پژوهشــی 
و اســتفاده نکــردن برخی پژوهشــگران از 
کد شناســایی پژوهشگر از جمله عواملی 
هســتند که شناســایی دقیق همه مدارک 
منتســب بــه هــر پژوهشــگر را بــا چالش 

مواجــه مــی  کنند.
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــزود: ب ــی اف دهقان
پژوهــش در آذر مــاه ۱۴۰۰،  فهرســت 
پژوهشــگران پراســتناد یــک درصــد برتــر 
 )ESI-WoS( دنیــا مســتخرج از پایــگاه
توســط موسســه اســتنادی علــوم و پایش 
ــل و  ــورد تحلی ــاوری )ISC( م ــم و فن عل
پاالیــش قــرار گرفــت. در مرحله نخســت 
از بیــن حــدود ۱۰۰ هــزار پژوهشــگر یک 
درصــد برتر دنیا در پایگاه ESI با اســتفاده 
از روش  شناســی پیرشفتــه و خودکار، بیش 
از ۱۴۰۰ نــام پژوهشــگر ایرانی شناســایی 
 ISC شــد. بنابراین، کارشناســان پژوهشــی
روی هــر نــام شناســایی شــده در مرحلــه 
اول، پردازش  هــای مختلفــی را بــرای ابهام -

ــن فهرســت  ــی و یک دست ســازی ای زدای
انجــام دادنــد. در نتیجــه، تعــداد ۶۸۴ 
پژوهشــگر با وابســتگی ســازمان ایران در 
حــوزه  های موضوعی مختلف شناســایی 

شدند.
ــت تعــداد ۴۸۱  ــی گفــت: در نهای دهقان
نفر از مجموع ۶۸۴ پژوهشــگر شناســایی 
شــده بــر اســاس شــاخص  هــای اســتنادی 
و علم ســنجیبه عنــوان »پژوهشــگران پر 

۴۸۱ پژوهشگر ایرانی در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفتند

حجــت االســام والمســلمين حــاج علــی اکبــر کرمانــی 
در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه  ضمــن دعــوت 
نمازگــزاران بــه رعایــت تقــوای الهــی، انجــام واجبــات و 
تــرک محرمــات بيــان داشــت : شــخصی نــزد امــام رضــا 
عليــه الســام آمــد و عرضــه داشــت بــه خــدا قســم روی 
زميــن کســی بــا شــرف تــر از شــما از نظــر پــدر وجــود 
نــدارد شــبيه تریــن افــراد در روی کــره زميــن از نظر پدر 
شــما علــی بــن موســی الرضا هســتيد و امــام رضــا عليه 
الســام فرمــود: بــه خــدا قســم آن تقــوای الهــی بــه مــا 
شــرف داده اســت خــود بــه خــود شــرف پيدا نمی شــود

ــرس  ــوا و طاعــت بندگــی خــدا و خــدا ت ــزود: تق وی اف
بــودن و اطاعــت و بندگــی بــه انســان شــرافت مــی دهــد  
و آن چيــزی شــرافت و عــزت مــی دهــد تقــوای الهــی 
اســت و ان شــاء اهلل خداونــد بــه همــه مــا تقــوای الهــی 

ــت بفرمایيد. عنای
خطيــب جمعــه پيرامــون هفتــم دی  اظهــار داشــت :روز 
هفتــم دی مــاه ســالروز تشــکيل نهضــت ســوادآموزی به 
فرمــان حضــرت امــام در ســال 1358 اســت و ایــن ابتکار 
خوبــی بــود کــه  حضــرت امــام انجــام دادنــد و در بحــث 
نهضت ســوادآموزی پيشــرفت خوبی داشــته ایــم و قليل 
افــرادی کــه بــی ســواد مانــده انــد بایــد ســواد بگيرند که 
خــود علــم یــک مزیــت اســت و بایــد بحــث بی ســوادی 

ریشــه کن شــود.
ــر  ــی دربراب ــم دی روز ایمن ــبت روز پنج ــه مناس وی ب
ــالروز  ــاه س ــم دی م ــت : روز پنج ــی گف ــای طبيع بای
زلزلــه بــم بــه عنــوان روز ملــی ایمنــی در برابــر زلزلــه و 
کاهــش اثــرات بایــای طبيعــی نامگذاری شــده اســت و 
از ایــن جهــت هــدف عامــه مــردم بــه مخاطــرات بایای 
طبيعــی کــه دقــت بيشــتری داشــته باشــند آن بایــای 
طبيعــی مثــل ســيل، خشــک ســالی و زلزلــه دســت مــا 
نيســت ولــی می شــود برنامــه ریــزی کــرد و آثــار بایای 
طبيعــی را کاهــش داد و کاهــش و پيشــگيری و رعایــت 
کــردن دســت مــا اســت و بــا دقــت بيشــتر مــی تــوان 
تلفــات را کمتــر کــرد همــان طــور کــه در دعــای کميل 
مــی خوانيــم کــه خدایــا ببخــش گناهانــی کــه بــا نازل 
مــی کننــد. همان طــور که بعضــی از خوبيها باعــث نزول 
رحمــت الهــی مــی شــود بعضــی از گناهــان نيــز موجب 
نــزول بــا مــی شــوند ان شــاء اهلل خداونــد گناهــان مــا را 

. ببخشد
خطيــب جمعــه پيرامــون نهم دیمــاه اظهــار داشــت : روز 
نهــم دی مــاه روز بصيــرت ميثــاق امــت با والیت اســت و 
ضمن گراميداشــت ایــن روز افــزود : از 9 تــا 16 دی هفته 
بصيــرت اســت دهــه فاطميــه و ایام شــهادت حاج قاســم 
را در پيــش داریــم کــه برنامــه هــای ایــن ایــام بایــد بــه 
خوبــی اجــرا شــود. روز 9 دی روزی تاریخــی و فرامــوش 
ــت  ــه سرنوش ــزرگ حماس ــه ب ــک حماس ــدنی  و ی نش
ســاز و یــک حادثــه مانــدگار در تاریــخ انقــاب اســت و 
آن نمایــش اقتــدار مــردم و قــدرت جمهــوری اســامی 
و روز مــردم حــول محــور والیــت اســت ، وروز بصيــرت 
مــردم، کــه دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا انقــاب را 
حفــظ کننــد و عــده ای بــه بهانــه تقلــب در انتخابــات از 
ایــن ســوء اســتفاده کردنــد و فتنــه ای بــه وجــود آوردنــد 
امــا مــردم جــوری بــه ميــدان آمدنــد کــه در طــول تاریخ 
بــی ســابقه بــوده و آن بصيــرت مــردم بودکــه مجموعــه 
شــناختها را بصيــرت می گویند شــناخت اولویــت تاریخ 
دولــت و مــردم اســت متاســفانه آن زمــان کســانی بودند 
کــه نفهميدنــد چه کســی دوســت و چه کســی دشــمن 
ــت،  ــناخت دوس ــا ش ــردم ب ــان م ــا در آن زم ــت ام اس
دشــمن و مــکان زمــان و بــا بصيرتــی کــه داشــتند بــه 

ميــدان آمدنــد و ایــن حماســه را خلــق کردنــد.
وی در خصــوص رزمایــش نيروهــای ســپاه که بــه صورت 
ترکيبــی توســط نيروهــای زمينــی، هوایــی و دریایــی در 
ــوان رزمایــش  ــه عن هرمــزگان و بوشــهر و خوزســتان ب
محمــد رســول اهلل  برگزارشــد و اینکــه چرا ایــن رزمایش 
در ایــن موقعيــت انجــام شــد بيــان داشــت : آمریــکا مــی 
خواهــد در برجــام  ورود پيــدا کنــد ونقش پليــس خوب و 
بــد را بــازی مــی کنــد و بــه عنــوان پليــس خــوب خــود 
را کنــار کشــيد و رژیــم صهيونيســتی را وســط انداخــت 
کــه بــه عنــوان پليــس بــد نشــان دهــد و تهدیــدی کــه 
رژیــم صهيونيســتی عليــه ایــران که نيــروگاه هســته ای 
و نظامــی ایــران را مــی زنيــم و ایــران بــا ایــن رزمایــش 
قــدرت نظامــی خــود را نشــان داد و این رزمایش هشــدار 
ــم  ــای رژی ــام ه ــای مق ــد ه ــه تهدی ــی ب جــدی و واقع
صهيونيســتی اســت کــه مراقــب اشــتباهات و خطاهــای 
خــود باشــند کــه اگــر دســت از پا خطــا کنند دستشــان 
را قطــع خواهيــم کــرد و قطعــا روح حضــرت زهرا ســام 
اهلل عليهــا و روح حــاج قاســم کــه بنــده صالــح و خــوب 
خــدا هســتند تاثيــر گــذار اســت و ان شــاء اهلل خداونــد 
دعــای خوبــان عالــم را شــامل ملت شــریف ایــران نماید.
حجــت االســام کرمانــی تاکيــد کــرد: ایــران در مذاکرات 
خواســتار رفــع کامــل همــه تحریــم هــا اســت و از ایــن 
تهدیدهــا کــه بــه عنــوان اهرم فشــار مذاکــرات اســتفاده 
ــه  ــر ب ــش اخي ــام رزمای ــدارد و پي مــی شــود هراســی ن
اســرائيل و هــم پيمانانــش اینســت که شــما حتــی توان 
پاســخگویی به  گــروه هــای کوچک مقاومــت در منطقه 
را نداریــد چــه رســد بــه مقابله بــا تــوان نظامی ایــران که 
امــروز پاســخ دنــدان شــکن به هــر تهدیــدی خواهــد داد.

حماسه بزرگ  نهم دی ،حماسه 
سرنوشت ساز و یک حادثه 

ماندگار در تاریخ انقالب است

در آخریــن مرحلــه از رزمایــش پيامبــر اعظــم، 16 
فرونــد موشــک بالســتيک بــه ســوی اهــداف از پيــش  
تعيين شــده شــليک و بــا موفقيــت بــه اهــداف اصابــت 

ــد. کردن
بــه گــزارش خبرنــگار اعزامــی خبرگــزاری تســنيم بــه 
منطقــه عمومــی رزمایــش پيامبــر اعظــم 17، مرحلــه 
ــاب  ــداران انق ــپاه پاس ــترک س ــش مش ــی رزمای نهای
ــک  ــد موش ــان 16 فرون ــليک همزم ــا ش ــامی ب اس
بردبلنــد، ميان بــرد و کوتاه بــرد نيــروی هوافضــای ســپاه 
بــه ســمت اهــداف از پيش تعيين شــده انجــام پذیرفت.
در ایــن مرحلــه از رزمایــش موشــک های عمــاد، قــدر، 
ــار مواضــع حســاس  ــول و ذوالفق ــزال، دزف ســجيل، زل
ــا دقــت 100 درصــدی  شبيه ســازی شــده دشــمن را ب

مــورد اصابــت قــرار داده و منهــدم کردنــد.
ــاد  ــد پهپ ــک ها، 10 فرون ــليک موش ــا ش ــان ب همزم
ــان از  ــپاه بطــور همزم ــروی هوافضــای س ــی ني هجوم
مبــدا حرکــت و اهــداف از پيــش تعييــن شــده را منهدم 

ــد. کردن
ــری  ــور پذی ــت مان ــرای قابلي ــزارش؛ اج ــن گ ــر ای بناب
موشــک های ســوخت جامــد بــرای عبــور از ســپرهای 
دشــمن، شــليک همزمــان و اصابــت همزمــان و ارتقــای 
آمادگی هــای رزمــی از ویژگی هــای بخــش نهایــی 
ــاب  ــر اعظــم 17 ســپاه پاســداران انق ــش پيامب رزمای

ــود. اســامی ب

شلیک همزمان ۱۶ موشک بالستیک در 
مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم ۱۷

ــده  ــه اول...فرمان ــه صفح ادام
ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان گفت: 
برنامــه هــای خاطــره گویــی روایت 
ــایر  ــران عش ــت س ــب، نشس حبي
شرق اســتان، گراميداشــت سالگرد 
زلزلــه بــم و نقــش حــاج قاســم در 
امــداد رســانی، برنامــه بصيرتــی 9 
دی از جملــه مراســمی اســت کــه 
برخــی از آنهــا تاکنــون برگزار شــده 
و مابقــی تــا قبل از ســالگرد شــهيد 

ســليمانی برگــزار مــی شــود.
وی بيــان کــرد: گردهمایــی تقریب 
مذاهــب، تقدیــر از کادر ســامت بــا 
حضــور وزیــر بهداشــت، گردهمایی 
فرزنــدان شــهدا، نخبــگان، اســاتيد، 
دانشــجویان، بانــوان و همایــش 
یــاران حــاج قاســم ازجملــه برنامــه 
هاســت؛ همچنين اجاســيه اصلی 
ــهر  ــی)ع( ش ــام عل ــای ام در مص
کرمــان از برنامــه های ملــی تدارک 
ــت در  ــه مقاوم ــده هفت ــده ش دی

کرمــان محســوب مــی شــود.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان 
کرمــان تصریــح کــرد: درخواســت 
ــان  ــهر کرم ــم روز 13 دی ش دادی
تعطيل شــود و از شــهروندان تقاضا 
ــه  ــزاری برنام ــام برگ ــم در ای داری
هــای دومين ســالگرد شــهيد حاج 
قاســم درصــورت امــکان از حضــور 

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

۱۷۱ برنامه هفته مقاومت در کرمان برگزار می شود
در گلــزار شــهدا خــودداری کننــد 
تــا بــرای حضــور زائــران مشــکلی 

پيــش نيایــد.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری برنامــه 
هــای شهرســتانی هفتــه مقاومت 
نيــز توضيــح داد: برگــزاری یادمان 
یــادواره  جيرفــت،  در  والیــت 
۲ هــزار و ۲00 شــهيد معلــم، 
گردهمایــی بــزرگ عشــایر در  
شــهر رابر، ســالگرد شهيد حسين 
ــاع  ــاف، اجتم ــری در گلب پورجعف
شــهدای مدافــع حــرم و فاطميون 
در رفســنجان و گرميداشــت شهدا 
در شــهربابک از جملــه برنامــه 
ــن  ــرای دومي ــه ب ــی اســت ک های
ســالگرد شــهادت حــاج قاســم در 
شهرســتان هــای اســتان تــدارک 
ــز  ــا ني ــی از آنه ــه برخ ــم ک دیدی

ملــی برگــزار مــی شــود.
ســردار معروفــی گفــت: همچنين 
در هفتــه مقاومت توزیــع ۲5 هزار 
ــری  ــتی و 6۲0 س ــته معيش بس
جهيزیــه بيــن نيازمنــدان، افتتــاح 
ــی،  ــت زدای ــای محرومي ــروژه ه پ
بهــره بــرداری 63 طــرح آبرســانی، 
آزادی 63 زندانــی جرایــم غيرعمد، 
ــه  ــکی ب ــای پزش ــم ه ــزام تي اع
مناطــق محــروم، نــذر اهــدای 
ــا افتتــاح  ــی ی خــون و کلنــگ زن

بيش از ۴00 مســکن محرومان انجام 
مــی شــود.

وی ادامــه داد: همچنين به مناســبت 
ــردار  ــهادت  س ــالگرد ش ــن س دومي
ســليمانی در تمامــی روســتاهای 
اســتان کرمــان یــک طــرح یا پــروژه 
شــامل آبرســانی، ســاخت مســکن، 
خانــه عالــم، الیروبــی قنــات و غيــره 

انجــام خواهــد شــد.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمان 
تصریــح کــرد: همایــش گردشــگری 
ــراث  ــر مي ــور وزی ــا حض ــت ب مقاوم
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی در کرمــان نيــز برگــزار مــی 
ــاع مقــدس را کــه  ــوزه دف شــود و م
خــود حــاج قاســم بنيانگــذار آن بود، 
ــد  ــتفاده خواه ــاده اس ــازی و آم نوس

شــد.
کــرد:  تاکيــد  معروفــی  ســردار 
درخواســت داریــم کرمــان بــه عنوان 
ــام  ــان اس ــت جه ــت مقاوم پایتخ
نامگــذاری شــود و ایــن حــق شــهيد 
ســليمانی بــه عنــوان ایجــاد کننــده 
جبهــه مقاومت اســت و رســانه ها در 

ایــن زمينــه بایــد کمــک کننــد.
وی بيــان کــرد: کميته رســانه دومين 
ــدود  ــليمانی ح ــهيد س ــالگرد ش س
705 برنامــه شــامل گــزارش، خبــر، 
مصاحبــه، برنامه رادیویــی، تلویزیونی 

قدردانی رییس جمهور از برگزاری 
موفق رزمایش پیامبراعظم

)صلی اهلل  علیه وآله(۱۷  

هرگونه تحرک خصمانه دشمنان با پاسخ قاطع نیروهای 
مسلح ایران مواجه می شود

ــی از برگــزاری موفــق رزمایــش  ــا قدردان ریيــس جمهــور ب
پيامبــر اعظــم)ص(17، نوشــت: هرگونــه تحرک خصمانــه از 
ســوی دشــمنان بــا پاســخ فراگيــر و قاطــع نيروهای مســلح 
جمهــوری اســامی ایــران مواجــه خواهــد شــد و معــادالت 

راهبــردی را بــه صــورت معنــاداری تغييــر خواهــد داد.
بــه گــزارش روز شــنبه ایرنــا از پایــگاه اطاع رســانی ریاســت 
جمهــوری، آیــت اهلل ســيد ابراهيم ریيســی با تبریک ســالروز 
ميــاد حضــرت عيســی)عليه الســام(، خاطــر نشــان کــرد: 
ــان و  ــر ظالم ــتقامت در براب ــام آور اس ــيح پي ــرت مس حض
ســلطه گران بــود و ایــن درس بزرگــی اســت کــه بایــد همــه 

آنــرا فــرا بگيرنــد.
ریيــس شــورای عالــی امنيــت ملــی همچنين بــا قدردانــی از 
تاش هــای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در پاســداری 
همزمــان از امنيــت ملت ایــران و ملت های منطقــه، رزمایش 
پيامبراعظم)صلی اهلل عليه وآله( 17 را نشــانه ای آشــکار از اراده 
و توانمنــدی جمهــوری اســامی ایــران در دفــاع از منافــع و 

امنيــت ملــت ایران برشــمرد.
 ریيــس جمهــور تصریــح کــرد: هرگونه تحــرک خصمانــه از 
ســوی دشــمنان بــا پاســخ فراگيــر و قاطــع نيروهای مســلح 
جمهــوری اســامی ایــران مواجــه خواهــد شــد و معــادالت 

راهبــردی را بصــورت معنــاداری تغييــر خواهــد داد.

رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری )ISC( گفت:  

و غيــره در هفتــه مقاومت خواهد 
داشــت.

ــتان  ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
کرمــان بيــان کــرد: بایــد شــهيد 
ــا اندیشــه زیبــای  ســليمانی را ب
ــم و ایشــان را در  ــی کني او معرف
خاطــره گفتــن محــدود نکنيــم؛ 
مکتــب حــاج قاســم را بــه یــک 
جریــان و دســت یافتنــی کنيــم.
وی تصریــح کرد: مبنــای زندگی 
ســردار دل هــا دســتگيری از 
ــری و  ــچ گي ــه م ــود ن ــردم ب م
حــاج قاســم در طــول ســال های 
ــداد؛  ــل ن فعاليتــش کســی را ُه
ــن  شــهيد ســليمانی عملگراتری
فــرد دوران انقــاب اســامی 
ــه متاســفانه  ــی ک اســت در حال
شــاهدیم برخــی خــوب حــرف 
مــی زننــد امــا عمل نمــی کنند.

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: مامــوران قــرارگاه ابــوذر موفــق بــه انهدام 
یــک بانــد قاچــاق مســلحانه، هاکــت ۲ شــرور و کشــف نيــم تــن مــواد مخــدر 

شدند.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنيم از کرمان، ســردار عبدالرضا ناظــری فرمانده انتظامی 
اســتان کرمــان در جمــع خبرنــگاران از درگيــری ماموران قــرارگاه عملياتی ابــوذر با 
بانــد قاچــاق مــواد مخــدر در شــرق اســتان کرمان خبــر داد و اظهــار داشــت: در این 

عمليــات از ایــن بانــد قاچــاق حــدود نيــم تــن مواد مخدر کشــف شــد.
ــا اشــاره بــه جزئيــات بيشــتر ایــن عمليــات بيــان کــرد: مامــوران قــرارگاه  وی ب
عملياتــی ابــوذر موفــق شــدند در راســتای مبــارزه بــا باندهــای قاچــاق مســلحانه و 

اشــرار مســلح یــک بانــد مــواد مخــدر را شــب گذشــته منهــدم کننــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفت: مامــوران این قــرارگاه بــا اشــراف اطاعاتی 
ــه  ــواد مخــدر را ک ــاق م ــه قاچ ــن محمول ــته ای ــه شــب گذش ــدند ک ــق ش موف
قاچاقچيــان قصــد داشــتند آن از شــرق اســتان کرمــان بــه اســتان های مرکــزی 

منتقــل کــرده، متوقــف کننــد.
وی بــا بيــان اینکــه در ایــن عمليــات دو نفــر از اعضــای ایــن بانــد مــواد مخــدر بــه 
هاکــت رســيده و چهــار نفــر دیگــر نيــز دســتگير شــدند عنــوان کــرد: در ایــن 
عمليــات ۴۴۲ کيلوگــرم انــواع مــواد مخــدر، یــک قبضه ســاح جنگی کشــف و 3 

دســتگاه خــودرو نيــز توقيف شــد.
ناظــری بــا اشــاره بــه اینکــه نيروهــای مــا در عمليات هــای اخيــر خــود در اســتان 
کرمــان راســتای مقابلــه بــا کاروان هــای اشــرار و قاچاقچيان مــواد مخــدر، توفيقات 
بســيار خوبــی داشــتند گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بيــش از 130 تــن 
انــواع مخــدر در اســتان از ســوداگران مــرگ کشــف شــده و تعــدادی از ایــن اشــرار 
بــه هاکــت رســيده، تعــداد زیــادی از اشــرار در ایــن عمليات ها دســتگير و تحویل 

مراجــع قانونــی شــده و مقادیــر زیــادی ســاح و مهمــات کشــف شــده اســت.

هزار دانشجو معلم برای زیارت تربت مطهر 
شهید سلیمانی عازم کرمان می شوند 

ریيس دانشــگاه فرهنگيان اســتان کرمــان از اعزام یکهزار 
دانشــجو معلم از دانشــگاه های فرهنگيان سراســر کشور 
بــه زیــارت قبــر ســپهبد شــهيد حــاج قاســم ســليمانی 

تحــت عنــوان اردوی »راهيــان نــور مقاومت« خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا، عبــاس تــوان در نشســت خبــری بــا 
اشــاره اینکــه اردوهــای راهيــان نــور مقاومــت بــه همــت 
ســازمان بســيج دانشــجویی اســتان کرمــان بــه ميزبانی 
ــزود:  ــود اف ــزار می ش ــان برگ ــان کرم ــگاه فرهنگي دانش
امســال ســازمان مرکــزی دانشــگاه فرهنگيــان برنامــه 
راهيــان نــور را در ۲ بخــش اعــزام دانشــجویان بــه جبهه 
هــای نبــرد و بخــش دوم اعــزام دانشــجویان معلــم بــه 

زیــارت قبــر شــهيد ســليمانی تعریــف کــرده اســت. 
ــور  ــی اردوهــای راهيــان ن ــازه زمان وی اظهــار داشــت: ب
مقاومــت از پنجــم تــا 11 دی مــاه و بــازه دوم از ایــام دهه 

فجــر تــا عيــد نــوروز اســت. 
ریيــس دانشــگاه فرهنگيــان اســتان کرمان خاطرنشــان 
کــرد: عــاوه بر زیارت قبر شــهيد ســليمانی دانشــجویان 
نيــز از روســتای قنــات ملــک، زادگاه شــهيد ســليمانی و 
از یادمــان شــهدا روســتاهای ُگنجــان شهرســتان رابــر و 
خانــوک در شهرســتان زرنــد کــه طبــق فرمایــش رهبر 
معظــم انقــاب اســامی بيشــترین شــهيد را بــه خــود 

ــد، بازدیــد می کننــد.  اختصــاص داده ان

اســتناد یــک درصــد برتــر« شناســایی و معرفــی 
شــدند.

در  پژوهشــگران  توزیــع  دربــاره  دهقانــی 
داشــت: ۱۷۰  اظهــار  مختلــف  رشــته های 
نفر)حــدود ۳۵ درصــد( متعلــق بــه حــوزه 
مهندســی، ۵۸ نفــر پژوهشــگر برتر)حــدود 
ــر   ــاورزی، ۵۷نف ــوم کش ــوزه عل ــد( ح ۱۲ درص
)حــدود ۱۲ درصــد( در حــوزه موضوعــی چنــد 
رشــته ای، ۵۳ نفر)حــدود ۱۱درصــد( حــوزه های 
موضوعــی شــیمی، ۴۶ نفــر )حــدود ۱۰ درصــد( 
داروشناســی و ســم شناســی، ۲۰ نفر )حدود ۴.۱ 
درصــد( ریاضیــات و مابقــی پژوهشــگران برتــر 
مربــوط بــه ۱۶ حــوزه علــوم کامپیوتر، پزشــکی 
بالینــی، علــم مــواد، علــوم گیاهــی و جانــوری، 
محیــط زیســت/بوم شناســی، علــوم اجتامعی/

ــات، زیســت شناســی و زیســت شــیمی،  کلی
میــان رشــته ای، ایمنــی شناســی، علــم اعصاب 
و روان، میکــروب شناســی، اقتصــاد و تجــارت، 
روانپزشــکی/ روانشناســی، زمیــن شناســی، 
زیســت شناســی مولکولــی و ژنتیــک و فیزیک 

. هستند

باند قاچاق مسلحانه مواد مخدر 
در رشق استان کرمان منهدم شد

باند سارقان موبایل در دام پلیس سیرجان افتادند
سرپرســت فرمانــده نيروی انتظامی ســيرجان گفــت: در پــی گزارش هایی مبنی بر 
ســرقت دســتگاه های موبایــل از مغازه هــای موبایل فروشــی این موضوع در دســتور 
کار قــرار گرفــت کــه در پــی اقــدام پليــس آگاهــی باند این ســارقين دســتگير و به 

ســرقت خود در ســيرجان و شهرســتان های همجــوار اعتــراف کردند.
منصــور رمضان نــژاد در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس در ســيرجان اظهــار داشــت: 
در پــی گزارش هایــی مبنــی بــر ســرقت دســتگاه های موبایــل از مغازه هــای موبایل 
فروشــی ایــن موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت کــه در پــی اقدام پليــس آگاهی 
بانــد ایــن ســارقين دســتگيرو بــه ســرقت خــود در ســيرجان و شهرســتان های 

همجــوار اعتــراف کردند.
ــره  ــه نف ــد س ــن بان ــزود: ای ــيرجان اف ــی س ــروی انتظام ــده ني ــت فرمان سرپرس
ســرقت های فــرا شهرســتانی و اســتانی داشــتند کــه از شهرســتان ها و اســتان های 
همجــوار اقــدام بــه شناســایی مکان هــای موبایل فروشــی کــرده و طی شــگردهای 
ــروش  ــز ف ــراه از مراک ــن هم ــتگاه های تلف ــرقت دس ــه س ــادرت ب ــف مب مختل

می کردنــد.
ــا قطــع  ــی خاموشــی های متعــدد در محــات شــهری ی ــوان کــرد: در پ وی عن
شــدن تلفن هــای مــردم و اینترنــت محــات ماموریــن مــا موفــق شــدند بانــد 8 
نفــره ســارقان ســيم ها و کابل هــای بــرق و مخابــرات را دســتگير کننــد کــه ميزان 
ســيم های ســرقتی آنــان قریــب بــه 5 ميليــارد ریــال بــرآورد شــده و ســارقان هــم 

بــه ســرقت در مناطــق مختلــف اعتــراف کردند.
رمضان نــژاد همچنيــن از دســتگيری ســارقی که اقــدام به ســرقت پایــه و تابلوهای 
اداره راهــداری در محورهــای مختلــف شهرســتان داشــت خبــر داد و گفــت: ایــن 
ســارق هنــگام ســرقت بــرای اینکــه شناســایی نشــود پــاک خــودرو خــود را بــا 
چســب نــواری مخــدوش کــرده و شــبانه بــا هميــن خــودرو و بــه وســيله هوابرش 
اقــدام بــه بــرش پایه هــای تابلوهــای مذکــور کــه نقــش موثــری در ایمنــی جاده ها 

ــرد. ــدام می ک دارد، اق



او خواهدآمد 

www.sepehrbrd. i r

3 هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان       سال  چهاردهم         شماره 511          دوشنبه ششم دی  ماه 1400

سیمای مهدویت در قرآن

 سوره صف ، آیه 8 »یریدون لیطفئوا نور اهلل 
بأفواههم، واهلل متم نوره ولو کره الکافرون«.

آنها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند، 
ولی خدا نور خود را کامل می کند، هر چند کافران خوش 
نداشته باشند. در آیات قبل از این آیه سخن از گروه معاند 
ولجوج است که علی رغم توأم بودن دعوت پیامبر اسالم 
با بنیات ودالئل روشن ومعجزات چگونه به مقابله وانکار 
برخاستند. در آیات قبل وآیه مورد بحث عاقبت کار این 

افراد وسرنوشت آنها را تشریح می کند.
آنگاه برای اینکه نشان دهد دشمنان حق قادر نیستند 
آیین او را بر چینند، ضمن تشبیه جالبی می فرماید: آنها 
می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند، ولی 
خداوند نور خود را کامل می کند. هر چند کافران خوش 
نداشته باشند. آنها به کسی می مانند که می خواهند نور 
آفتاب عالمتاب را با پف کردن خاموش سازند. آنها خفاشانی 
هستند که گمان می کنند، اگر چشم از آفتاب فرو پوشند 
وخود را در پرده های ظلمت شب فرو برند می توانند به 
مقابله با این منبع نور وروشنایی برخیزند. تاریخ اسالم سند 
زنده ای است بر تحقق عینی این پیشگویی بزرگ قرآن، 
چرا که از نخستین روز ظهور اسالم، توطئه های گوناگون 
برای نابودی آن چیده شد. گاه از طریق سخریه وایذاء وآزار 
دشمنان وگاه از طریق محاصره اقتصادی واجتماعی وگاه 
از طریق تحمیل جنگهای گوناگون در میدان های احد 
واحزاب وحنین وگاه از طریق توطئه های داخلی منافقان 
وغیره ولی همانگونه که خداوند اراده کرده بود این نور الهی 
روز به روز در گسترش است ودامنه اسالم هر زمان وسیعتر 
می شود. واین یک معجزه جاودانی قرآن است. قابل توجه 
اینکه این مضمون دوبار در آیات قرآنی ذکر شده با این 
تفاوت که در یک مورد )یریدون ان یطفئوا(آمده است. 
ولی در آیه مورد بحث )یریدون لیطفئوا( می باشد راغب 
اصفهانی در مفردات در توضیح این تفاوت می گوید: آیه 
نخست اشاره به خاموش کردن بدون مقدمه است. ولی 
دومی اشاره به خاموش کردن با توسل به مقدمات است. 
یعنی خواه آنها مقدمه چینی کنند یا نکنند. قادر به خاموش 
کردن نور الهی نیستند. به روایتی از امام موسی بن جعفر 
)علیه السالم( عنایت فرمایید: عن محمد بن الفضیل، عن 
ابی الحسن الماضی )علیه السالم( قال: سألته عن قول اهلل 
(. یریدون لیطفئوا نور اهلل بأفواههم. قال )علیه  )عزَّ وجلَّ
السالم( یریدون لیطفئوا والیة امیرالمومنین بأفواههم قلت: 
(: )الذین  واهلل متم نوره: قال: واهلل متم االمامة لقوله )عزَّ وجلَّ
امنوا باهلل ورسوله والنور الذی انزلنا( فاالنور هو االمام، قلت: 
هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق. قال )علیه السالم( 
هو الذی امر رسوله )محمدا( )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( 
باالوالیة لوصیه. والوالیة هی دین الحق: قلت: لیظهره علی 
الدین کله: قال: یظهره علی جمیع االدیان عند قیام القائم 
)علیه السالم(. قال: یقول اهلل: واهلل متم نوره بوالیة القائم. 
)ولو کره الکافرون( بوالیة علی. محمد بن فضیل از حضرت 
ابوالحسن موسی بن جعفر )علیه السالم( روایت کرده که از 
او پیرامون این آیه سوال کردم. امام )علیه السالم( فرمود: 
می خواهند والیت امیرالمومنین )علیه السالم( را با دهان 
خود خاموش نمایند. عرض کردم )وخداوند تمام کننده نور 
خود است( امام در توضیح آن فرمود: خداوند تمام کننده 
امامت است. به دلیل فرموده ی خود: )آنانکه به خداوند 

ورسول او ونوری که نازل ساختیم ایمان آوردند.(
پس نور همان امام است. عرضه داشتیم. اوست خدایی که 
رسولش را به هدایت ودین حق فرستاد: فرمود: یعنی اوست 
خدایی که رسول خویش را به والیت وصی خود امر فرمود: 
ووالیت همان دین حق است. گفتم )تا بر همه دین غالب 
گرداند( امام در توضیح آن فرمود: یعنی آن را بر تمامی 
ادیان هنگام قیام حضرت قائم )علیه السالم( غالب سازد. 
واینکه خداوند فرموده )وخداوند تمام کننده نور خداست( 
یعنی والیت قائم )علیه السالم( را به مرحله تمام وکمال می 
رساند واینکه می گوید )وهر چند کافران را خوش نیاید( 
یعنی هر چند کافران به والیت علی )علیه السالم( اکراه 

دارند.

ادامه آیه 195 سوره آل عمران:
2- منظور از  »فاستجاب لهم ربهم« چیست؟

در پنج آیه گذشته، فشرده ای از ایمان و برنامه های عملی 
و درخواست های صاحبان فکر و خرد و نیایش های آنها 
بیان شد. در این آیه می فرماید : »فاستجاب لهم ربهم، 
پروردگارشان، بالفاصله درخواست های آنها را اجابت می 
کند.« و تعبیر به  »ربهم، پروردگارشان« حکایت از نهایت 

لطف و مرحمت پروردگار نسبت به آنان دارد.
3-آیا میان نجات و پیروزی انسان و اعمال و کردار 

نیک ارتباطی وجود دارد؟
در آیه شریفه برای اینکه اشتباه نشود و ارتباط پیروزی و نجات 
آدمی با اعمال و کردار او قطع نگردد، بالفاصله می فرماید : 
»من هرگز عمل هیچ عمل کننده ای از شما را ضایع نمی 
کنم.« که در این جمله، هم اشاره به اصل عمل شده و هم 
اشاره به کسی که عمل را انجام می دهد دارد، تا معلوم شود 
که محور اصلی پذیرش و استجابت دعا، اعمال صالح ناشی از 
ایمان است و درخواست هایی فوراً به اجابت می رسد که بدرقه 

آن عمل صالح بوده باشد.
4- وعده های الهی مختص چه افرادی است؟ آیا در 

تحقق آن میان زن و مرد فرقی است؟
برای اینکه تصور نشود که این وعده الهی اختصاص به دسته 
معینی دارد، صریحاً می فرماید : »این عمل کننده خواه مرد 
باشد یا زن، تفاوتی نمی کند« زیرا همه شما در آفرینش به 
یکدیگر بستگی دارید.  »بعضی از شما از بعض دیگر تولد یافته 

اید.«
5- منظور از جمله  »بعضکم من بعض« چیست؟

جمله  »بعضکم من بعض« ممکن است اشاره به این باشد که 
همه شما پیروان یک آئین و طرفدار یک حقیقت هستید و 
با یکدیگر همکاری دارید، بنابراین دلیلی ندارد که خداوند، در 

میان شما تبعیض قائل شود.
6- نخستین پاداش کسانی که برای رضای خدا هجرت 

کرده اند، چیست؟
تمام کسانی که در راه خدا هجرت کرده اند و از خانه و وطن 
خود بیرون رانده شده اند در راه خدا آزار دیده اند و جهاد کرده 
اند و کشته داده اند، نخستین احسانی که از طرف خداوند در 
حق آنان خواهد شد این است که خداوند قسم یاد کرده که 
گناهان آنها را خواهد بخشید و تحمل این شدائد و رنج ها را 
کفاره گناهان آنان قرار می دهد تا به کلی از گناه پاک شوند 
سپس می فرماید : عالوه بر اینکه گناهان آنها را می بخشم، به 
طور مسلم آنها را در بهشتی جای می دهم که از زیر درختان 

آن، نهرها در جریان است و مملو از انواع نعمت ها است.
7-چرا پاداش الهی برترین پاداش است؟

 »ثوابا من عند اهلل و اهلل عنده حسن الثواب« این پاداشی 
است که به پاس فداکاری، از ناحیه خداوند، به آنها داده می 
شود و بهترین پاداش ها و اجرها در نزد پروردگار است. اشاره 
به اینکه پاداش های الهی برای مردم این جهان به طور کامل 
قابل توصیف نیست، همین اندازه باید بدانند که از هر پاداشی 

باالتر است.
8-چرا شرط ورود به بهشت انجام اعمال صالح است؟

از آیه فوق به خوبی استفاده می شود که نخست باید در پرتو 
اعمال صالح از گناهان پاک شد، سپس وارد محدوده قرب 
پروردگار، بهشت و نعمت های او گردید. زیرا در آغاز می فرماید 
:  »الکفرن عنهم سیئاتهم والدخلنهم جنات« به عبارت دیگر، 
بهشت جای پاکان است و تا فردی پاک نشود در آن راه 

نخواهد یافت.
9- آیا در پیشگاه خداوند زن ارزش دارد یا مرد؟

آیه فوق همانند آیات بسیار دیگر از قرآن مجید، زن و مرد را 
در پیشگاه خدا و در وصول به مقامات معنوی در شرایط مشابه 
یکسان می داند و هرگز اختالف جنسیت و تفاوت ساختمان 
جسمانی و به دنبال آن پاره ای از تفاوت ها در مسئولیت های 
اجتماعی را دلیل بر تفاوت میان این دو از نظر بدست آوردن 
تکامل انسانی نمی شمارد، بلکه هر دو را از این نظر کامال در 
یک سطح قرار می دهد، لذا آنها را با هم ذکر کرده است این 
موضوع درست به آن می ماند که از نظر انضباط اداری یک 
نفر را به عنوان  »رئیس« و دیگری را به عنوان  »معاون« و یا  
»عضو« انتخاب می کنند. رئیس باید توانایی بیشتر و یا تجربه 
و اطالعات وسیع تری در کار خود داشته باشد، ولی این تفاوت 
و سلسله مراتب هرگز دلیل بر این نیست که شخصیت انسانی 

و ارزش وجودی رئیس از معاون یا کارمندانش بیشتر است.
قرآن مجید در سوره مبارکه غافر آیه 40 با صراحت می گوید 
: »من عمل سیئه فال یجزی اال مثلها ومن عمل صالحا من 
ذکر او انثی و هو مومن فاولئک یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر 
حساب، هرکس از مرد و زن عمل شایسته انجام دهد و ایمان 
داشته باشد، داخل بهشت خواهد شد و بدون حساب، روزی 
داده می شود« و در سوره مبارکه نحل آیه 97 می خوانیم : 
»من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاة 
طیبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون، هر کس از 
مرد و زن عمل صالح انجام دهد و مؤمن باشد به او حیات و 
زندگی پاکیزه ای می بخشیم و پاداش آنها را به نحو احسن 

خواهیم داد.«
10- چه دعایی مستجاب می شود؟

دعای قلبی استجابت قطعی دارد. دعایی که همراه با یاد 
دائمی خدا باشد  »یذکرون« همراه با فکر باشد  »یتفکرون« 
و همراه با ستایش باشد  »سبحانک« قطعا مستجاب می 

شود. 
11-مراحل و مراتب سختی های در راه خدا چیست؟ 
سختی ها در راه خدا دارای مراحل و مراتبی است. مرحله 
اول با پای خود می روند.  »هاجروا« مرحله دوم به اجبار 
اخراج می شوند.  »اخرجوا« مرحله سوم آزار می بینند.  
»اوذوا« مرحله چهارم وارد کار زار می شوند.  »قاتلوا« مرحله 

پنجم در راه خدا شهید می شوند.  »قتلوا«
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وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
ــه  ــوط ب ــکالت مرب ــع مش ــرای رف ب
کیفیــت اینترنــت، ۲ گام اساســی 
ــر  ــی فیب ــروژه مل ــردن پ ــی ک اجرای
نــوری و شــبکه ملــی اطالعــات را در 

ــت. ــرار داده اس ــتور کار ق دس
و  اینترنــت  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
فضــای مجــازی در دنیــای امــروز 
ــی  ــاخت زندگ ــن زیرس ــه مهم تری ب
اســت.  شــده  تبدیــل  انســان ها 
حمل ونقــل، آمــوزش، کســب وکار، 
ســالمت و تبــادالت بیــن دســتگاهی 
بــا شــیوع کرونا رویــه جدیــدی را آغاز 
و بــا اســتفاده از زیرســاخت اینترنــت 
ــد. تمــام ایــن نیازهــا را تامیــن کردن
افــت کیفیــت اینترنــت به هــر دلیلی 
کــه باشــد، مشــکالت بســیاری را 
امــروز رقــم  در شــرایط زندگــی 
ــی و  ــر دریای ــع فیب ــد زد. قط خواه
ــراه  ــت هم ــک اینترن ــن ترافی باالرفت
ــده  ــث ش ــر باع ــه اخی ــد هفت در چن
ــود.  ــته ش ــت کاس ــت اینترن از کیفی
وزارت ارتباطــات در صــدد اســت 
ــر و  ــروژه ســخت، زمانب ــرای پ ــا اج ب
ــکالت  ــوری مش ــر ن ــر فیب ــه ب هزین
حــوزه اینترنــت ثابــت را حــل کنــد. 
گام دیگــری کــه ایــن وزارتخانــه بایــد 
بــردارد، تحقــق شــبکه ملــی اطالعات 
اســت. شــبکه ای کــه از طــرح اولیه آن 
نزدیــک بــه ۲ دهــه گذشــته اســت و 
بایــد در ســریع ترین زمــان ممکــن به 

نتیجــه برســد.
ــی  ــروژه مل ــک پ ــوری ی ــروژه فیبرن پ

اســت
ــن  ــر ای ــا ب ــور« باره ــی زارع پ »عیس
مســاله تاکید کــرده اســت کــه وزارت 
ــعه  ــرای توس ــالش ب ــات در ت ارتباط
ــن  ــه ای ــت ک ــوری اس ــروژه فیبرن پ
پــروژه افزایــش ســرعت اینترنــت تــا 
ــه را در  ــر ثانی ــت ب ــد ۱00 مگابی چن

ــی دارد. پ
ــر ارتباطــات بارهــا تاکیــد کــرده  وزی
اســت کــه توســعه اینترنــت ثابــت به 
اینترنــت همــراه ارجحیــت دارد، چــرا 
ــن  ــه سیاســت وزارت ارتباطــات ای ک
اســت کــه شــبکه بســیار پرســرعت، 
ــن در سراســر کشــور  ــت و ام باکیفی
در دســترس مــردم قــرار بگیــرد و این 
مهــم بــدون توســعه اینترنــت ثابــت 

میســر نخواهــد شــد.
ــه  ــور مشــکالتی ک ــاد زارع پ ــه اعتق ب
باعــث کنــدی اینترنــت ثابــت شــده، 
ــته و  ــاه گذش ــد م ــه چن ــدود ب مح
سیاســت های تــازه وزارتخانه نیســت. 
ــود  ــه وج ــبه ب ــت یک ش ــن وضعی ای
نیامــده و ۱0 ســال اســت کــه در 
حــوزه توســعه اینترنــت ثابــت خــوب 
عمــل نشــده و اکنــون شــاهد اثــرات 

ــتیم. ــال ها هس ــات آن س اتفاق
همــه چیــز در گــرو توســعه اینترنــت 

بت ثا
اســتفاده از اینترنــت تلفــن همــراه در 
اغلــب کشــورهای دنیــا بیشــتر بــرای 
ــت  ــرد در حرک ــه ف ــت ک ــی اس زمان
اســت. در غیــر ایــن صــورت افــراد از 
اینترنــت ثابــت کــه در خانــه یــا محل 

ــد.  ــتفاده می کنن ــود دارد، اس کار وج
در ایــران امــا بــه دلیــل عــدم توســعه 
اینترنــت ثابــت و ســرعت نامناســبی 
ــت  کــه دارد، معمــوال همــه از اینترن

ــد. ــراه اســتفاده می کنن هم
ایــن مســاله باعــث می شــود ترافیک 
اینترنت همــراه از ظرفیت فرکانســی 
آن پیشــی بگیــرد و همین مســاله به 
کنــدی شــبکه اینترنت همــراه منجر 

شود.
ظرفیــت شــبکه ثابــت بــه ایــن 
جهت گیــری  و  نیســت  صــورت 
کشــورهای پیشــرفته به ایــن صورت 
اســت کــه نســبت دسترســی ثابــت 
ــه ســیار خیلــی بیشــتر اســت. در  ب
حالــی  کــه در کشــور مــا این مســاله 
ــه  ــده ب ــث ش ــت و باع ــس اس برعک
شــبکه تلفــن همراه فشــار وارد شــود.

بــه اعتقــاد وزیــر ارتباطــات آن چیزی 
کــه در حــوزه زیرســاختی اینترنت در 
اختیار وزارت ارتباطات اســت، شــبکه 
مــادر کشــور اســت کــه برنامه ریــزی 
ــاخت  ــرکت زیرس ــعه آن را ش و توس
برعهــده دارد و اکنــون هیچ مشــکلی 
در حــوزه شــبکه زیرســاخت وجــود 

نــدارد.
ــون ۳4  ــبکه اکن ــن ش ــت ای ظرفی
ترابیــت بــر ثانیــه اســت و وزیــر 
ارتباطــات وعــده داده تــا ســال ۱40۱ 
ــر  ــت ب ــه ۲0 ترابی ــت ب ــن ظرفی ای
ثانیــه برســد و ظرفیــت شــبکه را 70 

ــد. ــش دهن ــد افزای درص
تحقق شبکه ملی اطالعات

۲ گام اساسی برای افزایش کیفیت اینترنت

زارع پــور معتقــد اســت بخشــی از نارضایتی ها 
دربــاره کیفیــت اینترنــت، مربــوط بــه عــدم 
توســعه شــبکه ملــی اطالعــات اســت. در یک 
مــاه اخیــر، ۲ نوبــت بــا قطعــی فیبــر دریایــی 
داشــتیم کــه اتصــال آن کمــی زمــان بــرد و 
بیــش از 700 گیــگ از ظرفیــت اینترنت بین 

الملــل را از دســت دادیــم.
بــه اعتقــاد وزیــر ارتباطــات بخشــی از 
نارضایتی هــا در خصــوص کیفیــت اینترنــت 
ــرای  ــت. ب ــا اس ــن قطعی ه ــل همی ــه دلی ب
رفــع ایــن مشــکالت، نیــاز بــه تحقــق شــبکه 
ملــی اطالعــات داریــم. مأموریــت ویــژه  وزیــر 
ــرعت  ــت و س ــد کیفی ــرای رص ــات ب ارتباط
اینترنــت، بــه رئیس ســازمان تنظیم مقــررات 
ــده  ــول ش ــور مح ــی کش ــات رادیوی و ارتباط
اســت.برنامه وزارت ارتباطــات ایــن اســت 
کــه پــروژه فیبرنــوری در تمــام نقــاط کشــور 
اجرایــی کنــد. اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد مردم 
بــه محــض رســیدن بــه خانه یــا محــل کار از 
اینترنــت خانگــی اســتفاده می کننــد و فشــار 
از روی شــبکه موبایــل برداشــته خواهــد شــد.
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این افراد به اومیکرون مبتال نمی شوند!؟
بــه گــزارش تهــران بهشــت؛ نتایــج 
آزمایشــگاهی کــه قبــل از چــاپ بــه 
ــه انجمــن  ــن در مجل صــورت آنالی
ــر  ــکا JAMA منتش ــکی آمری پزش
ــه  ــت ک ــن اس ــی از ای ــده، حاک ش
ــا بعــد از  ــروس کرون ــا وی ــت ب عفون
ــی  ــخ ایمن ــن، پاس ــت واکس دریاف
ــا ایجــاد  ــر ســویه دلت ــوی در براب ق

می کنــد.
ــا  ــد: یافته ه ــار کردن ــان اظه محقق
نشــان می دهــد پاســخ ایمنــی 
احتمــاال در برابــر ســویه های دیگــر 
نیــز بســیار موثــر اســت زیــرا ایــن 
ویــروس همچنــان بــه جهــش خود 

ادامــه می دهــد.
ایــن مطالعــه اولیــن مطالعــه ای 
اســت کــه از ســویه های زنــده 
ــری  ــرای اندازه گی ــوو ۲ ب ســارس ک
ســرم  متقاطــع  خنثی ســازی 

خــون در ابتــال بــه کوویــد اســتفاده 
می کنــد.

فیــکادو تافــس، محقــق ارشــد ایــن 
ــوژی  ــتادیار میکروبیول ــق و اس تحقی
مولکولــی و ایمونولــوژی در دانشــکده 
شــما  گفــت:  اورگان،  پزشــکی 
نمی توانیــد پاســخ ایمنی بهتــر از این 
ــر  ــد. واکســن ها در براب دریافــت کنی
ــر  ــیار موث ــدید بس ــای ش بیماری ه
هســتند و نتایــج تحقیــق مــا نشــان 
می دهــد افــرادی کــه واکســینه 
معــرض  در  ســپس  و  می شــوند 
عفونــت جدیــد قــرار می گیرنــد، 

ایمنــی فوق العــاده ای دارنــد.
نتایــج نشــان داد آنتی بادی هــای 
اندازه گیــری شــده در نمونه هــای 
ــر و  ــم فراوان ت ــراد ه ــن اف ــون ای خ
هــم بســیار موثرتر)بــه میــزان ۱000 
درصــد موثرتــر( از آنتی بادی هــای 

تولیــد شــده ۲ هفتــه پــس از دریافــت 
ــود.. ــزر ب دوز دوم واکســن فای

ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه قــرار 
ــس از  ــروس پ ــرض وی ــن در مع گرفت
واکسیناســیون در واقــع بــرای تقویــت 
پاســخ ایمنــی در مواجهه هــای بعــدی 
ــروس  ــد وی ــا ســویه های جدی ــی ب حت

مفیــد اســت.
محقــق دیگر تحقیــق، مارســل کرلین، 
اســتادیار پزشــکی بیماری هــای عفونی 
در دانشــکده پزشــکی اورگان نیــز اظهار 
ــه  ــورد ب ــن م ــن ای ــر م ــه نظ ــرد: ب ک
ــد.  ــاره می کن ــی اش ــازی نهای ــک ب ی
ــا  ــا نیســت کــه م ــن معن ــه ای البتــه ب
در پایــان همه گیــری هســتیم امــا بــه 
ــاال  ــه احتم ــد ک ــاره می کن ــی اش جای
در آن قــرار خواهیــم گرفــت. هنگامــی 
ــه واکســینه می شــوید و ســپس در  ک
معــرض ویــروس قــرار می گیریــد، 

ــتان  ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی
کرمــان بــا بیــان ایــن کــه اســتان کرمــان بــه لحــاظ 
میــزان بودجــه منابــع عمومــی، رتبــه چهــارم کشــور 
بــه خــود اختصــاص داده اســت گفــت: اســتان کرمــان 
بــا ۲۳۵,۸۳۳,۴۲۰ میلیــون ریــال بودجــه منابــع دولتی 
ــان و خوزســتان  ــران، اصفه ــد از اســتان هــای ته بع

دارای بیشــترین منابــع عمومــی اســت.
جعفــر رودری در نشســت خبــری بــا محوریت تشــریح 
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ اســتان کرم
شــرایط اقتصــادی کشــور گفــت: کشــور دچــار رکــود 
ــکیل  ــد تش ــا و رون ــش ه ــی بخ ــا در برخ مخصوص
ســرمایه از ســال ۹۶ بــه بعــد تقریبــا منفــی شــده بود.
ــزارش پژوهشــی  ــن گ ــاس آخری ــه داد: براس وی ادام
مرکــز آمــار، حــدود ۲۸ درصــد GDP کشــور مربــوط 
ــه اســتان تهــران اســت و اســتان هــای اصفهــان،  ب
بوشــهر، خراســان رضــوی، خوزســتان، فــارس و 
ــه هــای  ــان در رتب آذربایجــان و ســپس اســتان کرم
بعــدی قــرار دارنــد و ســایر اســتان هــا ســهم کمــی 
از اقتصــاد کشــور را دارنــد و بایــد بــه بحــث آمایــش 

ــود. ــه بیشــتری ش ــرزمین توج س
ــتان  ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی
کرمــان ورود مطالعــات آمایــش ســرزمین بــه برنامــه 
ــت و  ــون دانس ــی میم ــور را اتفاق ــه کش ــای بودج ه
ــس از  ــور پ ــادی کش ــخ اقتص ــرد: در تاری ــار ک اظه
ــه  ــال ۱۳۷۴ ک ــورم در س ــرخ ت ــترین ن ــاب بیش انق
حــدود ۴۹ درصــد بــود را تجربــه کردیــم و متاســفانه 
در ســال هــای ۹۸ و ۹۹ تقریبــا همیــن نــرخ تــورم را 

ــم. ــاهد بودی ش
ــا اصــاح ســاختار  ــان کــرد: الیحــه بودجــه ب وی بی
ــورای  ــس ش ــه مجل ــم و ب ــوری تنظی ــه مح و برنام
اســامی پیشــنهاد شــده اســت تــا ارتقــای شــاخص 

ــم. ــم بزنی ــور را رق ــادی کش ــای کان اقتص ه
ــد  ــت درص ــادی هش ــد اقتص ــرد: رش ــان ک رودری بی

استان کرمان رتبه چهارم بودجه منابع عمومی را به خود اختصاص داد
ــه و ســهم  ــرار گرفت ــا ق ــده مبن را در بودجــه ســال آین
ــر  ــه ه ــده ک ــخص ش ــتان ها مش ــا و اس وزارتخانه ه
کــدام از دســتگاه ها چــه اقداماتــی را بایــد انجــام دهــد. 
۳.۵ واحــد درصــد ایــن رشــد بایــد از محــل بهــره وری 

تامیــن شــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه ســال آینــده بایــد یــک میلیــون 
فرصــت شــغلی در اقتصــاد محقــق شــود، تصریــح کرد: 
ســازمان برنامــه و بودجــه بــرآوردی انجــام داده اســت و 
در حــوزه ســرمایه گــذاری ۴.۵ درصــد رشــد اقتصــادی 
ــم از  ــرمایه گذاری داری ــه س ــه ب ــازی ک ــاس نی براس
محــل منابــع بانک هــا، بــازار ســرمایه، بودجــه عمومــی 
ــدوق  ــی شــرکت های دولتــی، صن ــع داخل ــت، مناب دول
توســعه ملــی نفــت، منابــع آورده بخــش خصوصــی و 
منابــع خارجــی تامیــن کنــد و بــرای هــر کدام ســهمی 

ــده اند. ــل ش قائ
ــتان  ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی
کرمــان توســعه صــادرات را مهمتریــن ســرفصل بودجه 
ــدف  ــع و ه ــن مناب ــرد: تامی ــان ک ۱۴۰۱ دانســت و بی
ــتانی و بخشــی صــورت  ــی، اس ــطح مل ــذاری در س گ

گرفتــه اســت.
ــد  ــرآورد ۸.۲ درص ــان ب ــتان کرم ــرد: اس ــان ک وی بی
ــرده و در  ــام ک ــود اع ــادی خ ــد اقتص ــت رش ظرفی
الیحــه بودجــه بــرای مــا رشــد اقتصــادی ۷.۷ درصــد 

ــه اســت. ــر گرفت در نظ
ــات را از  ــاد ثب ــزی و ایج ــه ری ــت بودج رودری، کیفی
تغییــرات بودجــه ســال آینــده برشــمرد و اظهــار کــرد: 
ــور و در  ــوری عب ــف مح ــده از ردی ــال آین ــه س بودج

ــه اســت. ــرار گرفت ــه محــوری ق مســیر برنام
ایــن مقــام مســئول افــزود: عادالنــه کــردن پرداخــت 
هــای پرســنلی و کاهــش ۱۵ درصــدی هزینــه هــای 
ــی  ــه ۱۴۰۱ م ــای بودج ــی ه ــر ویژگ ــی، از دیگ دولت

باشــد.
ــتان  ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی

کرمــان اســتفاده از ظرفیــت هــای خالــی اقتصــادی 
ــای بودجــه ۱۴۰۱ دانســت و  ــی ه را از دیگــر ویژگ
ادامــه داد: جلوگیــری از تحمیــل هزینــه هــای دولت 
بــه سیســتم بانکــی و در بودجــه ۱۴۰۱ ایــن موضوع 
ــای  ــوگاه ه ــایی گل ــده اســت، شناس ــاماندهی ش س
رشــد تولیــد، تســهیل فضــای کســب و کار و حــذف 
ارز ترجیحــی و ... از دیگــر شــاخص هــای الیحــه 

بودجــه اســت.
وی از ســرفصل هایــی کــه بــرای کمــک بــه رشــد 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــادی در نظ ــای اقتص ــاخص ه ش
ــره ۱۴  ــرد: تبص ــان ک ــان آورد و بی ــه می ــخن ب س
)مربــوط بــه هدفمنــدی یارانــه( حــدود ۴۷۰ میلیــارد 
تومــان اســت کــه از ســرفصل هــای فروش فــراورده 

هــای نفتــی تامیــن مــی شــود
رودری بــا بیــان اینکــه تبصــره ۱۸ بــا رویکــرد جدید 
ــه دارد  ــت برنام ــرد: دول ــوان ک ــم داشــت عن خواهی
ــا  ــد ت ــدازی کن صندوق هــای توســعه اســتانی راه ان
منابعــی کــه در ســال آینــده از محــل تبصــره ۱۸ در 
اختیــار وزارت اقتصــاد قــرار می گیــرد در اختیــار ایــن 
ــن اســت  ــر ای ــاش ب ــه و ت ــرار گرفت ــا ق صندوق ه
کــه تحرکــی در اقتصــاد ایجــاد کننــد و بــه بخــش 
ــتا  ــن راس ــد. در همی ــهیات بدهن ــی تس خصوص
اختیاراتــی بــه اســتان ها داده خواهــد شــد تــا بتواننــد 

منابــع خــود را مدیریــت کننــد.

ــت در  ــما محافظ ــدن ش ــاال در ب احتم
ــاد  ــم ایج ــده ه ــویه های آین ــر س براب

خواهــد شــد.
ــان  ــق نش ــن تحقی ــج ای ــزود: نتای او اف
ایــن  بلندمــدت  نتیجــه  می دهــد 
شــرایط کاهش شــدت اپیدمــی جهانی 

ــود. ــد ب خواه
ایمنــی واکســن در حــال حاضــر تحــت 
ــویه  ــه س ــی علی ــش واقع ــک آزمای ی

ــت. ــرون اس ــد اُمیک جدی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان :

درسال تولید، پشتیبانی هاو مانع زدایی ها،

ثبت رکورد جدید تولید ساالنه و عبور 
از برنامه تولید سال مالی 1۴۰۰-

1399 مجتمع های بردسیر و سیرجان
بــه گــزارش شــانیوز؛ بــا تــاش و کوشــش کلیــه همــکاران 

مجتمــع احیاءمســتقیم و فــوالد ســازی بردســیر و مجتمــع 

معــادن، کنســانرته و گندلــه ســازی ســیرجان در ســال مالــی 

۱۴۰۰-۱۳۹۹ رکــورد تولیــد ســاالنه و همچنیــن عبــور از 

برنامــه تولیــد کارخانــه  هــای احیــا مســتقیم، فــوالد ســازی، 

بریکــت رسد و اســتخراج معــدن محقــق گردیــده و افزایــش 

رکــورد ســاالنه تولیــد کنســانرته نیــز صــورت پذیرفته اســت.

امیــد اســت کــه فرآینــد تولیــد مجتمــع هــا پایــدار و 

ــت   ــت و کیفی ــن کمی ــواره مطلوبرتی ــده و هم ــه ش نهادین

ــد. ــا یاب ــظ و ارتق حف

ــه همــکاران ارزشــمند مجتمــع  ــه کلی ضمــن خــدا قــوت ب

هــای بردســیر، ســیرجان و ســتاد رشکــت، ایــن افتخــار 

ــک  ــت تربی ــای رشک ــه واحده ــان هم ــه کارکن ــی را ب آفرین

ــم ــی گویی م
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روزنامــه گاردیــن در گزارشــی بــا 
اشــاره بــه نتایــج یــک پژوهــش جدید 
توســط کالــج امپریــال لنــدن نوشــت: 
خطــر مراجعــه بــه بیمارســتان و 
بســتری شــدن در اثــر ابتــا به ســویه 
اومیکــرون در مقایســه بــا نــوع دلتا ۴۰ 

درصــد کمتــر اســت.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از تارنمــای 
روزنامــه گاردیــن محققــان دریافته اند 
افــرادی کــه در آزمایــش کرونــا، ابتای 
ــد  ــرون تائی ــویه اومیک ــه س ــا ب آنه
شــده اســت، تــا ۲۵ درصــد کمتــر بــه 

بیمارســتان مــی رونــد.
براســاس تحقیقــات انجــام شــده 
توســط کالــج امپریــال لنــدن، بــه نظر 
مــی رســد ســویه اومیکــرون ویــروس 
کرونــا خفیــف تر باشــد، چراکــه ۲۰ تا 
۲۵ درصــد کاهــش احتمــال مراجعــه 
بــه بیمارســتان و دســتکم ۴۰ درصــد 
ــک  ــدن ی ــتری ش ــر بس ــر کمت خط

ــی دارد.   شــبه را در پ
امــا از آنجــا که شــمار مبتایــان روزانه 
بــه کوویــد-۱۹ برای نخســتین بــار در 
روز چهارشــنبه از مــرز ۱۰۰ هــزار 
نفــر عبــور کــرد، کارشناســان هشــدار 

دادنــد کــه قابلیت ســرایت این ســویه 
بــدان معناســت که نظــام بهداشــت و 
ســامت انگلیس همچنــان در معرض 

خطــر قــرار دارد.  
کالــج  از  مدل ســازی  تیــم  یــک 
امپریــال لنــدن بــه رهبری »پروفســور 
ــل فرگوســن«، بســتری شــدن در  نی
بیمارســتان و ســوابق واکســن را میان 
تمام مبتایان بــه کوویــد-۱۹ از تاریخ 
یکــم تــا ۱۴ دســامبر )۱۰ تــا ۲۳ آذر( 
مــورد بررســی قــرار داد. مجموعــه داده 
هــا شــامل ۵۶ هــزار مبتــا بــه ســویه 
اومیکــرون و ۲۶۹ هــزار نفــر مبتــا به 

ســویه دلتــا بــود.
ــی از آن  ــش حاک ــن پژوه ــج ای نتای
اســت کــه خطــر هرگونــه حضــور در 
ــویه  ــه س ــا ب ــر ابت ــتان در اث بیمارس
ــا ۲۰  ــا دلت ــه ب ــرون در مقایس اومیک
ــر  ــوده و خط ــر ب ــا ۲۵ درصــد کمت ت
بســتری شــدن هــم ۴۰ تــا ۴۵ درصد 
کاهــش نشــان داد. بــرای درصــد کمی 
از افــرادی کــه قبــا نــه به کوویــد-۱۹ 
ــن  ــه واکس ــد و ن ــده بودن ــا ش مبت
دریافــت کــرده بودنــد، خطــر بســتری 
شــدن در بیمارســتان در اثــر ابتــا بــه 

ــد  ــدود ۱۱ درص ــد، ح ــوع جدی ــن ن ای
کمتــر از دلتــا بــود.

ــرد: در  ــد ک ــن تاکی ــن همچنی فرگوس
حالیکــه تجزیــه و تحلیــل از »کاهــش 
ــدن در  ــتری ش ــر بس ــط« خط متوس
نتیجــه ابتــا بــه اومیکــرون در مقایســه 
بــا دلتــا خبــر مــی دهــد، بــه نظــر مــی 
رســد کــه ایــن امر بــا کاهش اثربخشــی 
واکســن هــا در برابــر عفونــت هــا جبران 

شــود.
وی افــزود: بــا توجــه بــه قابلیــت انتقــال 
ــوارد  ــر م ــرون، اگ ــویه اومیک ــاالی س ب
مبتــا بــه این ســویه با ســرعتی کــه در 
هفتــه هــای اخیــر شــاهدش بــوده ایــم، 
بــه رشــد خــود ادامــه دهنــد، پتانســیل 
افزایــش تقاضا بــرای خدمات بهداشــتی 

وجــود دارد.
ــم  ــط تی ــده توس ــام ش ــش انج پژوه
امپریــال کالــج لنــدن همچنیــن نشــان 
ــت  مــی دهــد کــه داشــتن یــک عفون
قبلــی کووید-۱۹، خطر بســتری شــدن 
در بیمارســتان را در مقایســه بــا اولیــن 

ابتــا بــه نصــف کاهــش مــی دهــد.
ــرعت  ــه س ــه ب ــر باتوج ــوی دیگ از س
چشــمگیر شــمار مبتایــان بــه ســویه 

نقــش محــوری شــهید حــاج حســن ایرلــو ســفیر فقید 
کشــورمان در یمــن در کنــار شــهید واالمقام حاج قاســم 
ســلیمانی از مجاهدتهــای فراموش ناشــدنی ایشــان بوده 

است.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه ایثــار وشــهادت ایرنــا،   حاج  
»حســن ایرلــو« ســفیر جمهــوری اســامی ایــران بامداد 
روز )سه شــنبه( ۳۰ آذر مــاه آســمانی شــد و بــه بــرادران و 

همرزمان شــهیدش پیوســت.
ــران  ــوری اســامی ایـ ـ ــو ســفیر جمه حاج حســن ایرل
در یمــن، رفیــق و همــرزم ســردار ســلیمانی، بــه دلیــل 
جراحــات شــیمیایی و محاصــره دارویــی یمــن و ابتــا به 
ویــروس کرونــا و محدودیــت بازگشــت بــه ایــران توســط 
ــب  ــرایط نامناس ــگام و در ش ــعودی، دیرهن ــاف س ائت
جســمی و در اوج درگیــری بــا ویــروس کرونــا بــه کشــور 
منتقــل شــد .و درســحرگاه ســی ام آذر مــاه بــه شــهادت 
رســید خانــواده ایرلــو در انقاب اســامی ســرافراز اســت. 
ــدس  ــاع مق ــواده در دف ــد این خان ــن دو فرزن ــش از ای پی
ــو ســومین  ــواده ایرل ــروز خان ــیده و ام ــه شــهادت رس ب
شــهید خــود کــه ســفیر ایــران در یمــن بــود را تقدیــم 
انقــاب کرد.بــا شــروع جنگ تحمیلی عــراق علیــه ایران 
اســامی، حســین ایرلــو به عنــوان ســرباز پــس از طــی 
دوران آمــوزش نظامــی بــه جبهــه جنــگ اعزام می شــود 
و ایــن حضــور، قریــب بــه ۴ ســال بــه طــول می انجامــد. 
ــمت های  ــال در س ــول ۴ س ــا در ط ــت ت ــق یاف او توفی
مختلــف ضمن یــاری رزمندگان اســام، دشــمن متجاوز 
را بــه خــاک ســیاه بنشــاند. آخریــن ســمت او فرماندهی 
تیــپ بــود و ســرانجام در بیســت و پنجــم اســفند مــاه 

ســال ۱۳۶۳ در شــرق دجلــه بــه شــهادت رســید.
ــو اســت. اصغــر  ــواده اصغــر ایرل دیگــر شــهید ایــن خان
ــود. او در بیســت و  ــو ب ــواده ایرل کوچک تریــن پســر خان
ــه جهــان  ــده ب یکمیــن روز مــرداد ۱۳۴۵ در تهــران دی
گشــود. وقتــی بــه جبهــه رفــت، بــه زحمــت ســنش بــه 
ــد  ــود و بع ــی در کردســتان ب ۱۵ ســال می رســید. مدت
ــول اهلل )ص( و  ــد رس ــکر ۲۷ محم ــم در لش ــی ه مدت
مدتــی هــم در لشــکر ۱۰ سیدالشــهدا )ع(.بــا وجود ســن 
ــزرگ  ــای ب ــش در عملیات ه ــای برادران ــه پ ــا ب ــم، پ ک
ــره  ــات والفجــر هشــت در جزی ــرد. در عملی شــرکت ک
ام الرصــاص بــه شــدت زخمــی شــد، طــوری کــه پایــش 
را روی زمیــن می کشــید، امــا بــاز بــه جبهــه برگشــت. 
ــی  ــخ ۱۲/ ۰۲/ ۶۵  در حال ــو در تاری ــر ایرل ــرانجام اصغ س
کــه جانشــین گــردان حضــرت علــی اصغــر )ع( بــود، در 

منطقــه فکــه بــه شــهادت رســید.
هــر دو بــرادر جــزو شــهدای گمنــام هســتند و 

پیکرشــان مفقــود اســت.
ــم  ــاج قاس ــار ح ــو در کن ــهید ایرل ــش ش نق

نمی شــود فرامــوش  ســلیمانی 
ســال ۱۳۹۲ کــه مــادر این شــهدا درگذشــت،  در مراســم 
چهلمیــن روز درگذشــت مادر شــهیدان حســین و اصغر 
ایرلــو؛ حــاج قاســم بــه صــورت ســرزده آمــد و بــه احترام 
مــادر شــهیدان، ایســتاده ســخنرانی کــرد و امــا امــروز، 

حــاج قاســم بــه اســتقبال شــهید ســوم آن مــادر رفــت.
ــا  ــای ب ــهرری و از دیپلمات ه ــد ش ــو متول ــن ایرل حس
ســابقه وزارت خارجــه و کارشــناس ارشــد حــوزه عربــی 
ــود. وی مســئول میــز یمــن در وزارت  و شــبه جزیــره ب
ــال  ــگ در س ــاز جن ــس از آغ ــران پ ــه ای ــور خارج ام
۲۰۱۵ در یمــن، هماهنــگ کننــده کمک هــای انســان 
ــه یمــن پــس از آغــاز جنــگ )اعــزام  ــران ب دوســتانه ای
هواپیماهــای کمک رســانی و کشــتی نجات و پــس از آن 
کمــک رســانی بــا هماهنگــی ســازمان ملــل و ...( از دیگر 
فعالیت هــای ایرلــو اســت. او همچنیــن معــاون دســتیار 
ویــژه وزیــر خارجــه در امــور یمــن در ســال های ۱۳۹۴ 

ــوده اســت. ــا ۱۳۹۹ ب ت
وزیــر امــور خارجــه تصریــح کــرد: ایرلو بــه عنــوان جانباز 
شــیمیایی ســرافراز دفــاع مقــدس، عمــر بــا برکــت خود 
را در مســیر حفــظ و اعتــای نظام اســامی گذرانــد و در 
ایــن راه پرافتخــار بــرای منافــع کشــور و نظامی اســامی 

مجاهــدت نمــود و بــه لقــاء اهلل پیوســت.
ــو  امیرعبداللهیــان خاطرنشــان کــرد: حــاج حســن ایرل
تمامــی تــاش خــود در عرصه هــای مختلــف را صــرف 
خدمــت صادقانــه در دفــاع از اهــداف جمهــوری اســامی 
ایــران کــرد و در ماموریــت اخیــر خــود، مدافــع و صــدای 

رســای حقانیــت و مظلومیــت مــردم یمــن بــود.
وی در ایــن پیــام عــروج آن مجاهد فی ســبیل اهلل و عنصر 
ارزشــمند و پــر تــاش عرصــه دیپلماســی را بــه خانــواده 
معــزز وی، بــه خصوص همســر مکرمه و همه بســتگان و 
همــه همــکاران در وزارت امــور خارجه و نمایندگی صنعا، 
تبریــک و تســلیت گفت و بــرای روح آن عزیز ســفر کرده 
علــو درجــات و همجــواری بــا صلحــا و شــهداء و بــرادران 

شــهیدش مســئلت کرد.

نقش شهید ایرلو در کنار 
حاج قاسم سلیامنی 

فراموش منی شود

چند روایت  شنیده نشده از 
»حاج قاسم«/ ماجرای تدبیری که 
۹۰ سرباز گروگان را آزاد کرد)1(

اومیکــرون، هنــوز کابینــه »بوریــس 
جانســون« در خصوص وضــع محدودیت 
هــای تــازه بــه ویــژه در تعطیــات پیش 
رو ســال نــو میــادی تصمیمــی اتخــاذ 

ــد. نکــرده ان
براســاس آخریــن آمــر منتشــر شــده تــا 
بــه امــروز تاکنــون بیــش از ۱۱ میلیــون 
و ۵۴۲ هــزار نفــر در انگلیــس بــه 
کوویــد-۱۹ مبتــا شــده و از ایــن میــان 
ــر ۱۴۷ هــزار نفــر جــان خــود را  ــغ ب بال
از دســت داده انــد. تاکنــون ۷۰.۱ درصــد 
جمعیــت ایــن کشــور هــر دو دز واکســن 
خــود را دریافــت و بیــش از ۴۴.۴ درصــد 

هــم دز تقویتــی را تزریــق کــرده انــد.
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ــم  ــاج قاس ــهید ح ــردار ش ــان س ــن از همرزم ــد ت چن
ــن  ــردار ای ــار و ک ــی از رفت ــان خاطرات ــه بی ــلیمانی ب س
ــدس  ــام مق ــت در نظ ــول خدم ــوار در ط ــهید بزرگ ش

ــد. ــامی پرداختن ــوری اس جمه
ــده  ــه زن ــت ک ــتره ابدی ــه گس ــت ب ــهادت واژه ای س ش
ــرق  ــای زرق و ب می ســازد آرمان هــای بشــریت را در دنی
هــای پوشــالی. تنهــا مردانــی الیق شــهادت هســتند که 
در راه خــدا کار بــا اخــاص انجــام دهنــد، »حــاج قاســم« 
هــم مثــل بســیاری از شــهدا خالصانــه و پــاک خدمــت 
کــرد چــه شــب ها و روزهایــی کــه مــا بی خیــال، زندگــی 
می کردیــم ولــی او مشــغول پاســداری و محافظــت از این 
ــاعت در  ــی دو س ــه حت ــی ک ــه روزهای ــود، چ ــور ب کش
شــبانه روز نمی خوابیــد تــا خــواب از چشــمان مــا ربــوده 
ــه فیــض  ــه مــردان پرتــاش خــدا ب نشــود، آری اینگون

ــل می شــوند. شــهادت نائ
ــود،  ــی ب ــان بی معن ــه برایش ــه و درج ــه رتب ــی ک مردان
شــاید باالتریــن رتبــه بیــن آن ها این بــود که همدیگــر را 
چــون بــرادر دوســت داشــتند و به خاطــر آرمان هایشــان 
می جنگیدنــد، اصــا جنــگ مــا افتخــارش ایــن اســت 
ــای روی  ــا و درجه ه ــن پارچه ه ــود، ای ــه ای نب ــه رتب ک
دوششــان نبــود. کلمــه رایــج، کلمــه ســردار و ســرهنگ 
نبــود. کلمــه رایج، کلمــه بــرادر بود؛ بــرادر حســین، برادر 
احمــد، بــرادر مهــدی، بــرادر قاســم، کلمــه رایج ایــن بود. 
کســی فکــر و بــاور نمی کــرد حقــوق فرمانــده ســپاه  دو 
هــزار و ۵۰۰ تومــان اســت، حقــوق رزمنده عادی هــم  دو 
هــزار و ۵۰۰ تومــان، ایــن، جنــگ مــا بــود، ایــن زیبایی ها 

جنــگ مــا را بــه این جــا رســاند.
حــاج قاســم را از زمــان جنــگ کــه فرمانده لشــکر ثــاراهلل 
بــود می شــناختم، آن زمــان همــرزم بودیــم و او برایمــان 

ــرادر قاســم بود ب
ــا  ــینی و ب ــفره ای بنش ــی و سرس ــده باش ــی فرمان وقت
ــد  ــا می خورن ــه آن ه ــی ک ــان غذای ــت از هم نیروهای
ــا را  ــی. اینه ــا حکومــت کن ــر دل ه ــه ب بخــوری، اینگون
ــال های  ــه در س ــد ک ــدی« می گوی ــی آخون »محمدعل
ــای  ــد از آن در مأموریت ه ــرزم و بع ــدس هم ــاع مق دف
جنــوب شــرق کشــور همــکار حــاج قاســم بــوده اســت. 
حــاج قاســم را از زمــان جنــگ کــه فرمانده لشــکر ثــاراهلل 
بــود می شــناختم، آن زمــان همــرزم بودیــم و او برایمــان 

بــرادر قاســم بــود.
آخونــدی می گویــد: حــاج قاســم جــزو فرماندهانــی بــود 
کــه ابتــدا خــودش جلــو حرکت می کــرد کــه نیروهایش 
احســاس کنند فرمانده ســپر و امنیتی برای آن هاســت و 
ایــن باعــث خودبــاوری، رشــادت و دالوری در بیــن نیروها 
می شــد و هــر ســدی را می توانســتند بشــکنند. وقتــی 
فرمانــده همــان لباســی پوشــید کــه نیرویش می پوشــد، 
همــان غذایــی خــورد کــه نیرویــش می خــورد، آن موقع 

محبــوب دل هــا می شــود.
»حاج قاسم« انسان بسیار خاکی و فروتنی بود

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه »حــاج قاســم« انســان بســیار 
خاکــی و فروتنــی بــود، اضافــه می کنــد: در زمانــی کــه 
ســپاه اســتان های جنــوب شــرق بــرای ناامنی هایــی کــه 
طالبــان در افغانســتان ایجــاد کــرده بــود باهــم هماهنگ 
شــدند، مــن از تیــپ انصــار بــا قــرارگاه قــدس همــکاری 
می کــردم، ســردار آن موقــع فرمانــده مــا بــود و یــک روز 
در مقــر بــرای او مراســم تشــریفاتی برگــزار کــرده بودیم، 
ــناس  ــان ناش ــود، آن چن ــه ب ــه گرفت ــازه درج ــون ت چ
وارد مقــر شــده بــود کــه نیروهــا بعــد از ورودش هنــوز 

نمی دانســتند ســردار چــه کســی اســت.
ــی از  ــی یک ــد: حت ــه می ده ــم ادام ــاج قاس ــرزم ح هم
پاســدارها کــه ســردار را نمی شــناخت بــه او گفتــه بــود 
ــت  ــاعت اس ــد س ــد، چن ــلیمانی نمی آی ــای س ــرا آق چ
ــد منتظــر  منتظــر او هســتیم، ســردار پاســخ داده بودن
نمانیــد ممکــن اســت نیایــد و جالــب بــود کــه وقتــی 
ــتند،  ــان هس ــود ایش ــردار خ ــه س ــد ک ــرد فهمی آن ف
خجالــت زده شــد، اما ســردار صــورت او را بوســید و گفت 
مــا بــه خاطــر خــدا کار می کنیم و ایــن تشــریفات نیازی 

. نیست
فرماندهی میدانی در عمق خطر

وی گریــزی بــه یکــی دیگــر از خاطــرات خــود بــا حــاج 
قاســم می زنــد و ادامــه می دهــد: در یکــی از مأموریت هــا 
قــرار شــد مــن به همــراه یــک نفــر مقــداری آذوقــه برای 
بچه هــای خــط ببــرم، بــا هلی کوپتــر به ســمت ســیمرغ 
کــوه کــه محــل اســتقرار تیــپ انصــار بــود رفتیــم، دیدم 
ماشــینی کــه خیلــی وضعیــت مناســبی نــدارد از روی 
رمل هــا بــه ســمت مــا می آیــد، ســردار بــود، فرمانــده ای 
کــه در عمــق خطــر و محل درگیــری با بدترین ماشــین 
خــودش را می رســاند نشــان تــوکل عمیقــش بــه خــدا 

دارد و خــدا هــم اینگونــه بــه او عــزت می دهــد.
زیباتــر از ایــن نمی شــود کــه کســی وقــت و عمــرش را 
در راه اســام و امــام حســین خــرج کنــد و ســنگ قبــر او 

ســنگ قبــر امــام حســین )علیه الســام( باشــد
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65 ایــران 722 م 49، متعلــق بــه آقــای امیــن شــاه رحمانی که بموجــب نامــه شــماره 140029511066 - 
1400/7/7 پلیــس راهــور بردســیر در پارکینــگ بهمن راهنمایی و رانندگی بردســیر توقیف میباشــد. طبق 
گــزارش کارشــناس رســمی دادگســتری خــودرو مذکــور یــک دســتگاه خــودروی ســواری پــژو 405 جی 
ال، مــدل 1394، بنزین ســوز، رنگ خاکســتری، شــماره موتــور 0767923 و دارای شــماره شاســی 511553 
میباشــد. وضعیــت ظاهــری خــودرو در حــد خــوب، قســمت جلو گلگیر و ســمت چــپ به همراه قســمت 
جلــو درب موتــور دارای رنــگ بــوده، الســتیکها 50 درصــد، موتــور ظاهرا ایــرادی نــدارد. بــا در نظر گرفتن 
مجمــوع شــرایط بــه قیمــت 1350000000 ریــال )یکصدوســی و پنــج میلیون تومــان قیمت پایــه مزایده 
( ارزیابــی شــده اســت. خــودرو مذکــور  از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 1400/10/19  در واحــد 
اجــرای اداره ثبــت اســناد و امــالک بردســیر واقــع در خیابــان معلــم از طریــق مزایــده بــه فروش می رســد. 
مزایــده از مبلــغ پایــه کارشناســی شــروع و بــه باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود. 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 به حســاب ســپرده ثبت تودیــع نمایــد و در صورتیکه 
ظــرف مهلــت مقــرر، مانــده فــروش را به حســاب ســپرده ثبــت واریز ننمایــد  مبلغ مذکــور )ســپرده( قابل 
اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه دولــت واریــز خواهــد شــد و در این صــورت عملیــات فــروش از درجه 
اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد می گــردد. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــي هــای احتمالــی تــا تاریخ 
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد بــه عهده برنــده مزایده اســت و نیــز در 
صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــي بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد به برنــده مزایده مســترد 
خواهــد شــد، نیــم عشــر و حــق مزایــده نیــز در روز مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد. ضمنــاً چنانچــه روز 
مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگزار 
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مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر:

بانک ها ضمن اخذ ضامنت های الزم ، از سخت 
گیری های بی مورد خودداری منایند

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری 
بردســیر جلســه شــورای بانــک هــا بــه 
ریاســت مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار 
بردســیر و باحضــور اقای محمــدی مدیر 
عامل شــعب بانــک کشــاورزی اســتان و 
دبیــر شــورای بانک های اســتان و ســایر 
ــداری  اعضــا در ســالن اجتماعــات فرمان

ــکیل شد تش
در ایــن جلســه روســا و نماینــدگان 
بانک هــا گــزارش از عملکــرد خــود 
همچــون  مختلفــی  حوزه هــای  در 
تســهیات اشــتغال زایی، ازدواج، وام های 
ضــروری  ارائه داده و مســائل و مشــکات 

ــد. ــرح نمودن ــی را مط ــوزه بانک ح
میرصادقــی فرمانــدار  بردســیر بــر 
پیگیــری مســئوالن اجرایــی شهرســتان 
ــتغال زایی  ــارات اش ــذب اعتب ــرای ج ب
تاکیــد کــرد و افــزود: مســئوالن ادارات و 
ــد  ــی شهرســتان بای دســتگاه های اجرای
ــتغال  ــارات اش ــه جــذب اعتب نســبت ب
زایــی از ســوی اداره کل مربوطــه تــاش 
کننــد تــا اعتبــارات اعــام شــده بطــور 
ــی  ــا قدردان ــود.وی ب ــذب ش ــل ج کام
از تــاش مســئولین و کارکنــان بانکهــا 
ــار  ــردم اظه ــه م ــانی ب ــت رس در خدم
ــه از  ــن بره ــک در ای ــدون ش ــرد: ب ک

ــا توجــه بــه وضعیــت موجــود  زمــان و ب
ــور  ــا در کش ــک ه ــش بان ــادی نق اقتص
بســیار چشــمگیر و حساس اســت ایشان 
بااشــاره بــه  تامیــن بودجــه ۱۴۰۱مقــدار 
ســهمیه وام قرض الحســنه و پرداخت وام 
هــای جــز ۳بند)و(تبصــره۱۶ بیــان کــرد 
پیگیــری الزم جهــت پرداخت تســهیات 
ــق  ــار از طری ــن اعتب ــیدی و تامی خورش
بانــک هــای خصوصــی صــورت خواهــد 

پذیرفــت
فرمانــدار بردســیر همچنیــن در خصوص 
ارائــه تضمیــن بــرای پرداخت تســهیات، 
ــا بایســتی ضمــن اینکــه  گفــت: بانک ه
برابر بخشــنامه ودســتورالعمل  هــای بانک 
ــای  ــدگان تضمین ه ــزی از وام گیرن مرک
الزم را بگیرنــد، امــا از ســخت گیری هــای 

بی مــورد خــودداری نماینــد.

جلسه کمیته تخصصی تسهیل و رفع موانع 
تولید شهرستان بردسیربرگزارشد

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری، جلســه کمیتــه تخصصــی تســهیل و رفــع 
موانــع تولید شهرســتان بردســیر به ریاســت مهندس میرصادقــی فرماندار بردســیر و 

باحضــور اعضــا درســالن اجتماعــات فرمانداری تشــکیل شــد
فرمانــدار بردســیر ضمن تســلیت ایام فاطمیه،مصوبات جلســه قبل را پیگیــری کرد و 
گفــت :مصوبــات کارگــروه رفــع موانــع تولید الزم االجرا اســت و فلســفه تشــکیل این 
کارگــروه بررســی و رفــع مشــکات تولید کننــدگان و تســهیل روند خدمــات و تولید 

در ســطح شهرســتان است
در ایــن جلســه کــه به بررســی پرونــده هــای تعــدادی از تولیدکننــدگان و صنعتگران 
ــع  اختصــاص داشــت، مســئولین واحدهــای تولیــدی و صنعتــی، مشــکات و موان
پیــش روی تولیــد در بنــگاه اقتصــادی خــود را مطرح و از مســئولین ذیربط خواســتار 

مســاعدت در جهــت رفــع آنهــا شــدند
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ــورد  ــت: رک ــرک گف ــخنگوی گم س
رویه هــای تجــاری از جملــه واردات 
کاالهــای اساســی، صــادرات و ترانزیت 
ــت  ــه از فعالی ــی ک ــدت کوتاه در م
دولــت ســیزدهم می گــذرد، شکســته 

شــده اســت.
ــو  ــی در گفت وگ ــید روح اهلل لطیف س
ــار  ــا اظه ــادی ایرن ــگار اقتص ــا خبرن ب
داشــت: در شــهریورماه پنــج میلیــون 
و ۳۰۰ هــزار تــن کاال از گمــرکات 
کشــور ترخیــص شــد کــه ایــن رقــم 
در مجمــوع پنــج مــاه نخســت ســال 

ــود. ــن ب ــزار ت ــون و ۷۰۰ ه ۲میلی
ــار در  ــن آم ــاس ای ــر اس ــزود: ب وی اف
ــد  ــاهد رش ــتان ش ــی تابس ــاه پایان م
ــری ترخیــص کاال بودیــم کــه  دو براب
تامیــن ارز آن بــا رقم ۶ میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیــون دالر انجــام شــد در حالــی که 
ســه میلیارد و ۳۰۰ میلیــون دالر ارقام 
پنــج مــاه نخســت ســال بــوده اســت.
ــرد: در  ــد ک ســخنگوی گمــرک تاکی
ــت  ــر دول ــان تغیی ــه زم ــاه ک مردادم
ــن  ــود کمتری ــم و ســیزدهم ب دوازده
میــزان واردات بــا یــک میلیــون و ۳۰۰ 
ــارد دالر  ــه ارزش ۲ میلی ــن ب ــزار ت ه

ــم خــورد. رق
وی همچنیــن در خصــوص شکســته 

شــدن رکــورد صــادرات کشــور نیــز 
خاطرنشــان کــرد: مهرمــاه ســال ۹۹ 
حــدود ۱۹ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن کاال 
بــه ارزش حــدود پنــج میلیــارد دالر کاال 
صــادر شــد، امــا میــزان صــادرات در زمان 
مشــابه ســال جــاری بــه پنــج میلیــارد و 
۲۶۸ میلیــون دالر رســید کــه بــا رشــد 
ــورد  ــد رک ــی ده ــان م ــدی نش ۶ درص

صــادرات شکســته شــده اســت.
لطیفــی همچنیــن درخصــوص ترانزیت 
کاال گفــت: در خردادمــاه امســال، رکــورد 
ــا یــک  ســه ســاله ترانزیــت در کشــور ب
میلیــون و ۹۰ هــزار تــن شکســته شــده 
بــود کــه در آبــان مــاه بــا یــک میلیــون و 
۱۳۵ هــزار تــن بــار دیگر شــاهد رشــد در 

ایــن بخــش بودیــم.
وی افــزود: رقــم ترانزیــت هشــت ماهــه 
امســال از آمار ۱۲ ماهه ســال ۹۹ بیشــتر 
بــوده، ایــن در حالــی اســت کــه از ســال 
ــن  ــزار ت ــون و ۲۰۰ ه ــا ۱۳ میلی ۹۳ ب

شــاهد چنیــن رشــدی نبــوده ایــم.
ــا بیــان اینکــه در  ســخنگوی گمــرک ب
ــت  ــادل هف ــت کاال مع ــال ۹۸ ترانزی س
ــود، گفــت:  ــن ب ــون و ۵۰۰ هــزار ت میلی
در هشــت ماهــه امســال هشــت میلیون 
و ۱۰۱ هــزار تــن از مرزهــای کشــور عبور 
کــرد کــه بــر اســاس پیــش بینــی هــا تا 

پایان امســال رقــم ۱۲ میلیــون و ۴۰۰ 
هــزار تــن را تجربــه خواهیــم کــرد.

وی بــا بیــان اینکــه براســاس ابالغیــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــی و ب ــاد مقاومت اقتص
برنامــه هــای پنجــم و ششــم توســعه 
ــد هــر ســال ترانزیــت ۱۰ درصــد  بای
رشــد می کــرد، خاطرنشــان کــرد: 
در صــورت تحقــق ایــن برنامــه بــرای 
امســال بایــد ترانزیت ۲۴ میلیــون تن 
را پشــت ســر مــی گذاشــتیم امــا بــه 
دلیــل تحریــم هــا و شــرایط مختلــف 
حاکــم بــر کشــور از ارقــام پیــش بینی 
ــم  ــم کــه امیدواری شــده عقــب ماندی
ــه ســرعت  ــد افزایشــی ب ــن رون ــا ای ب

کمبودهــا را جبــران کنیــم.
ســخنگوی گمــرک با بیــان اینکــه در 
ابالغیــه اقتصــاد مقاومتــی بــر توجــه 
بــه موقعیــت جغرافیایی کشــور تاکید 
شــده اســت، گفــت: بــا اصــالح روابــط 
و گســترش دیپلماســی اقتصادی می 
ــعه  ــور را توس ــت کش ــم ترانزی توانی
ــرا کاهــش زمــان و هزینــه  دهیــم زی
تــردد کامیــون هــای خارجــی مزیتی 
اســت کــه بــرای کشــور ســود فراوانی 

بــه همــراه خواهــد داشــت.
ــا  ــور کااله ــن عب ــزود: در قوانی وی اف
بایــد اصالحاتــی صــورت بگیــرد تــا با 

شکسته شدن رکوردهای تجاری در دولت سیزدهم

رســول گرامــی )صلــی اهلل علیــه و آلــه( فرمــود : چون 
خداونــد زن را آفریــد او را هــزار بــار از حورالعیــن بــه 
ــه  ــد ک ــت. آورده ان ــرده اس ــق ک ــر خل ــال زیبات جم
چــون زن مومنــه وارد بهشــت شــود حوریــان او را می 
بیننــد و همــه خیــره مــی شــوند و انگشــت تعجــب 
بــه دنــدان مــی گیرنــد و آن زن مومنــه علــت را مــی 
دانــد و تبســم مــی کنــد و بــه حوریــان مــی گویــد : 
شــما فکــر کردیــد کســی بــه جمال شــما نمی رســد 
ولــی چنیــن نیســت چــون کــه مــا نمــاز خواندیــم و 
روزه گرفتیــم و جمــال هــر کــس بــه انــدازه کــردارش 
اســت و خداونــد حورالعیــن را بــه خدمــت آنهــا مــی 

. فرستد
ســتایش ایــزد یکتایــی را سزاســت کــه زن را مظهــر 
خالقیــت و جمــال و زیبایــی خویــش بیافریــد و وجود 
ــداد و او را از  ــرار ن ــل ق ــوده و مهم ــث و بیه او را عب
ــود و  ــه خ ــات جانشــین و خلیف ــه مخلوق ــان هم می
مربــی و پــرورش دهنــده افــراد جامعــه انســانی قــرار 
داد تــا روی زمیــن از فرزنــدان تربیــت شــده اش پــر 
کنــد و حضــور او را در تمــام مراتــب تکوین و تشــریع 
جهــان هســتی اثبــات نمــود و مقــام والیــت و وحی و 
الهــام و ســایر کرامــات و کمــاالت انســانی را از وجــود 
او خالــی نگذاشــت او را وظیفه دار مســئولیت کارهای 
ــان بشــریت و  ــه دار کی ــری نمــود و او را وظیف خطی
نگهدارنــده و پــرورش دهنــده مردانــی نیرومنــد، توانا، 
ــرار  ــه انســانی ق ــارف و... در جامع ــم، مهــذب و ع عال
داد. او را پنــاه دهنــده مردانــی قــرار داد کــه بــا رافت و 
مهربانــی و احساســات و عواطــف او به کمال رســیدند. 
آری! علــی رغــم ظلم هــا و ســتم هایــی کــه در طــول 
تاریــخ بــر نیمــی از پیکــر اجتمــاع وارد گردیده اســت 
خداونــد متعــال اســتعداد و نبــوغ ذاتــی او را در همــه 
ابعــاد گوناگــون بــه ثبــوت و ظهــور رســانید و مقــام 
واالی انســانیت آن را متجلــی و آشــکار ســاخت و 
ــی او را در  ــت آفرین ــا اصال ــد ت ــی از آن آفری الگوهای
نظــر جهانیــان هویــدا نمایــد تــا او را کمتــر از مــرد به 
حســاب نیــاورد جــز اینکــه بــه زن و مــرد موقعیــت 
خاصــی بخشــیده و هــر کــدام را بــه وظیفــه خــاص 
خــود موظــف نمــود تــا بــه مقــام و موقعیــت و ارزش 
ــد و  ــذارد و آن را درک کن ــرام بگ ــود احت ــی خ واقع
ــر  ــد. دیگ ــل کن ــود عم ــه خ ــه وظیف ــد و ب بشناس
ــه  ــر دیگــری را ب ــر تربیتــی یکــی ب اینکــه دریچــه ب
ــودن   ــورد نم ــا برخ ــد و ب ــی نمای ــدود م ــی مس کل
ــل رواج آداب  ــده از قبی ــی و عم ــکالت اساس ــا مش ب
ــر  ــه ای، تقلیــد غی ــی، قبیل ــات محل و رســوم و خراف
منطقــی، عــدم شــناخت و منحــرف شــدن از شــاهراه 
حقیقــت، ســطحی نگــری و برخوردهــای وحــی 
ــا را از  ــالح و خط ــره، راه اص ــرت طاه ــرآن و عت و ق
یکدیگــر بازشــناخته و بــه گوهــر وجــود خویــش پــی 
بــرده و جهــت بــه دســت آوردن کمــاالت انســانی گام 
برداشــته و بــه هــدف از خلقــت خویــش کــه همــان 
ســعادت و خوشــبختی و رستگاریســت تــالش نمایــد.

ــه دلیــل عــدم آگاهــی از قوانیــن مکتــب  عــده ای ب
انســان ســاز اســالم نــاب محمــدی )ص( بــا قضــاوت 
ــا افــکار خــود و  ــاره ابعــاد وجــودی زن ب نمــودن درب
یــا بــا تأثیــر پذیــری از ســایر افــکار و عقایــدی چــون 
کلیســا و یــا مکاتــب الحــادی و روش های اســتثماری 
ــود زن  ــر وج ــناخت گوه ــعی در ش ــتعماری س و اس
نمودنــد و از روش هــای غیــر الهــی دربــاره روح 
ــد و در  ــی پردازن ــه قضــاوت و داوری م انســانی زن ب
ــود را در  ــه خ ــرات باطل ــد و نظ ــه عقای ــد ک ــی آنن پ
ــود روش  ــوع خ ــه در ن ــد ک ــترش دهن ــه گس جامع
ــی اســت.  ــع غرب ــه از جوام ــتثماری نشــأت گرفت اس
امــا اســالم عزیــز بــا ظهــور و گســترش در جهــان از 
همــان ابتــدا بــرای زن شــخصیت خاصــی قائــل بــود 
و کلیــه حقــوق و مزایــای انســانی را بــه او عطــا نمــود 
و در زمینــه هــای مختلــف حقــوق خاصــی بــه نفع او 
تعییــن نمــوده اســت و خالصــه در حــدود و موقعیــت 
و مقتضیــات فطــری و ســاختمان جســمی و روحــی و 

عاطفــی او عالــی تریــن طــرح را ریختــه اســت.
بنابرایــن یکــی از وظایف انســانی و دینی زن شــناخت 
ــه  ــت ب ــا معرف ــه ب ــوای فطــری انســانی اوســت ک ق
ــود  ــده خ ــش ارزن ــه نق ــدادادی ب ــای خ ــرمایه ه س
در جامعــه بشــریت پــی ببــرد و جایــگاه و موقعیــت 
ــرای رســیدن  ــد ب ــش را تشــخیص و درک نمای خوی
بــه کمــال و ســعادت ابــدی تالشــی مضاعــف داشــته 

باشــد.
ــا الهــام از معــارف اســالمی  زنــان جامعــه اســالمی ب
همــگام بــا مــردان در صحنه هــای مختلــف اجتماعی 
بــا رعایــت حــدود و مقــررات اســالمی نبــوغ فکــری و 
سیاســی خــود را هویــدا و بــا افــکار باطلــه و خرافــات 
ــت  ــوده و حرک ــارزه نم ــد مب ــت جدی دوران جاهلی
نوینــی را در ابعــاد مختلــف ایمانــی، اعتقادی، انســانی 
و عرفانــی ایجــاد نماینــد و موهبــت الهــی را بــه اثبات 

برسانند.

زیباتر از حورالعین

گــزارش جامعــی کــه مرکــز آمــار ایــران دربــاره 
وضعیــت ۱۰ ســال گذشــته ازدواج و طــالق در کشــور 
منتشــر کــرده اســت، همچنان محــل بحث و بررســی

 هــای کارشناســان و محافــل رســانه  ای اســت؛ بــر پایــه 
ایــن گــزارش از ســال ۱۳۹۰ تــا پایــان ۱۳۹۹، ازدواج در 
ایــران بیــش از ۳۶ درصــد کاهــش و در همیــن مــدت 
میــزان طــالق حــدود ۲۸ درصــد افزایش داشــته اســت.
ــای  ــر سلســله گزارش ه ــای اخی ــالس در هفته  ه ایرناپ
ــل کاهــش ازدواج و  ــا و دالی ــاره زمینه  ه تخصصــی درب
افزایــش طــالق، ذیــل عنــوان کلــی »واکاوی مهم تریــن 
چالش  هــا و معضــالت اجتماعــی کشــور« منتشــر کرده 
اســت؛ بعــد از مرور دالیــل اجتماعی و فرهنگــی جدایی 
زوج  هــا کــه بــه برخــی تغییــر نگرش  هــا و دگرگونــی 

هــای فرهنگــی و تاثیــرات رســانه اختصــاص داشــت، در 
آخریــن نوشــتار بــه عامــل مهــم همســرگزینی اشــتباه 
در طــالق اشــاره کردیــم و نقــش معضــالت اقتصــادی را 
در فروپاشــی پیوندهــای خانوادگــی از دو منظــر متضــاد 

بررســی کردیــم.
ــردی و  ــل ف ــر از دالی ــورد دیگ ــی، م ــتار کنون در نوش
ــای  ــاد و اختالل ه ــی اعتی ــا، یعن ــی زوج  ه ــی جدای روان
روان پزشــکی می  پردازیــم؛ موضوع هایــی کــه گاه در 
ــورد  ــواده، م ــداری خان ــه ناپای ــوط ب ــای مرب تحلیل  ه
غفلــت قــرار می  گیرنــد و زیــر ســایه دیگــر زمینه  هــای 

ــوند. ــگ می  ش ــالق، کمرن ــی ط اجتماع
اعتیاد و پیامدهای خانوادگی آن

یــک تصــور عــام دربــاره زوج  هایــی کــه جــدا می  شــوند، 
ایــن اســت کــه یکــی از آنها یــا هــر دو، دارای »مشــکل« 
هســتند؛ مشــکل  دار بــودن زوج  هــا، بــه طــور عمــده، به 
معنــی یک عــادت خلقــی زشــت، ناســازگاری یــا نوعی 
بیمــاری روانــی، رفتــاری یــا جنســی تعبیــر می  شــود. 
واضــح اســت کــه ایــن قضــاوت و در همــه موارد درســت 
نیســت و بخشــی از زوج  ها به دالیلی غیر از »مشــکل  دار 
بــودن«، از جملــه مهاجــرت، تغییر محــل زندگــی، ادامه 
تحصیــل، تغییــر شــغل، فرزنــدآوری و یا حتــی انگیزه
 هــای مالــی و معنــوی دیگــری، بــه جدایــی اقــدام می
 کننــد کــه ممکــن اســت هیــچ مشــکل رایجــی چــون 
اعتیــاد، خیانــت، اختــالل روانی و معضالت اقتصــادی در 

ــد. آن مطرح نباش
بــا این  حــال بخشــی از نــگاه منفــی جامعــه بــه طــالق 
و قضاوت  هــای عــام در»برخــی« مــوارد درســت اســت و 
پــاره  ای از آن هــا حقیقــت دارد، کــه یکــی از آنهــا اعتیــاد 

اســت.
ــرار  اعتیــاد اگرچــه در شــمار آســیب  های اجتماعــی ق
می  گیــرد اما بیشــتر از هــر چیــز، ریشــه در کژکارکردی 
ــی از طــالق  ــگاه، بخــش مهم ــن ن ــا ای ــی دارد؛ ب روان

هــا ریشــه در وابســتگی بــه مــواد یــا همان ســوءمصرف 
مخدرهــا دارنــد؛ درک اینکــه یــک فــرد معتــاد، ناتــوان 
از تامیــن معــاش، بــرآوردن نیازهــای غریــزی و عاطفــی 
خانــواده اســت و مشــکالت ارتباطــی مهمــی بــا اعضای 
خانــه و نزدیــکان دارد، دشــوار نیســت؛ بــا توجــه بــه آمار 
فزاینــده اعتیــاد بــه مــواد مخــدر در کشــور کــه گاه بــه 
بــاالی ۴ میلیــون نفــر می رســد، ایــن عامــل مهــم در 
ــاد در  ــرا اعتی ــژه  ای دارد زی ــن نقــش وی ــی زوجی جدای
کنــار پیامدهــای منفــی اجتماعــی و اقتصــادی، خــود 
به تنهایــی مشــکلی روان شــناختی اســت کــه از جهــات 
گوناگــون، پیامدهــای منفی مهمــی در ثبــات و پایداری 

ــذارد. ــواده می  گ ــاد خان نه
در برخــی منابــع، نقــش عامــل اعتیــاد در طالق، تــا ۵۵ 
درصــد نیــز بــرآورد شــده اســت؛ ایــن رقم اگرچــه دقیق 
قابــل تعمیــم بــه همــه خانواده  هــا نیســت و تــا انــدازه 
ای اغراق  شــده بــه نظــر می رســد امــا مطالعــات نشــان 
می  دهــد در دو دهــه اخیــر، میــزان اعتیــاد بــه انــدازه
ــاال رفتــه کــه در ردیــف یکــی از ۴ عامــل اصلــی   ای ب
جدایــی زن و مــرد قــرار گرفتــه اســت.در برخــی منابــع، 
نقــش عامــل اعتیــاد در طــالق، تــا ۵۵ درصد نیز بــرآورد 
شــده اســت؛ ایــن رقــم اگرچــه دقیــق قابــل تعمیــم بــه 
همــه خانواده  هــا نیســت و تــا انــدازه  ای اغراق  شــده بــه 
ــد در دو  ــان می  ده ــات نش ــا مطالع ــد ام ــر می  رس نظ
دهــه اخیــر، میــزان اعتیــاد بــه انــدازه  ای بــاال رفتــه کــه 
در ردیــف یکــی از ۴ عامــل اصلــی جدایــی زن و مــرد 
قــرار گرفتــه اســت؛ به ویــژه کــه فــرد وابســته بــه مــواد، 
بــه تدریــج در ایفــای نقش  هــای همســرانه و والدانــه بــا 

ــود. ــه می  ش ــی مواج ــواری  های بزرگ دش
ــج آن ســال ۱۳۹۷ در فصلنامــه  در پژوهشــی کــه نتای
»زن و مطالعــات خانــواده« منتشــر شــد، تاثیــر اعتیــاد 
در خانواده  هــای در حــال طــالق ســنجیده شــده کــه 
ــه  ــاد ب ــی، اعتی ــکالت ارتباط ــد از مش ــاس آن بع براس
عنــوان دومیــن عامــل در میل بــه طالق تشــخیص داده 
شــده اســت. از ایــن منظــر بــرای کاهــش آمــار فزاینــده 
طــالق در کشــور، یکــی از راهکارهــا، کنتــرل اعتیــاد و 
جلوگیــری از ســیر ابتــال به آن از ســوی اقشــار وســیع  تر 
و همزمــان مقابلــه بــا گســترش آن در ســنین کمتــر و 

تعــداد بیشــتری از زنــان اســت.

غفلت از »اختالل های روان« 
چه بر سر خانواده  و جامعه 

می آورد؟)بخش  دوم(

جایگاه زن دراسالم

اســتفاده از مزیــت هــای جغرافیایــی در 
کوتــاه تریــن زمــان بــه رشــد ترانزیتــی 
دســت یابیــم زیــرا کشــورهای رقیــب بــا 
بهبــود زیرســاخت هــا و مزیــت ســازی از 
طریق پیمــان های جمعــی و موافقتنامه 
هــا بــرای توســعه ترانزیتــی خــود برنامه 
ــت ســختی  ــد و در رقاب ــرده ان ــزی ک ری
قــرار داریــم. بــه گــزارش ایرنــا، بر اســاس 
ــارت  ــرک، کل تج ــالم گم ــن اع آخری
خارجــی کشــور تــا پایــان آبان مــاه ۱۱۰ 
میلیــون و ۳۰۰ هــزار تــن کاال بــه ارزش 
۶۳ میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون دالر بــود که 
ســهم صــادرات ۸۳ میلیــون و ۷۰۰ هــزار 
تن بــه ارزش ۳۱ میلیــارد و ۱۰۰ میلیون 
ــون و ۵۰۰  ــهم واردات ۲۶ میلی دالر و س
هــزار تــن کاال بــه ارزش ۳۲ میلیــارد دالر 

بــوده اســت.

10000100005588

نهم دی نماد بصیرت ملت ایران در 
خنثی کردن فتنه های دشمنان است

ادامه سرمقاله... 
 روز نهــم دی روزی اســت کــه مــردم ایران نشــان 
دادنــد کــه با بصیرتنــد و در میــان گــرد و غباری 
کــه فتنــه گــران بــه پــا کــرده انــد هرگــز، نــه راه 
را گــم مــی کننــد و نــه دســت از راهبــر واقعــی 
کــه همانــا والیــت فقیــه اســت، بــر مــی دارنــد و 
در نهایــت روز نهــم دی روزی اســت کــه مــردم 
ــه  ــد ک ــان دادن ــران نش ــی ای ــلمان و انقالب مس
ایــن جملــه حضــرت امــام )ره( را کــه فرمودنــد: 
»پشــتیبان والیــت فقیــه باشــید تــا بــه مملکت 
تــان آســیب نرســد« بــه خوبــی در عمــل بــه آن 
معتقــد و پایبنــد هســتند. نهــم دی مــاه یــک 
هــزار و ســی صــد و هشــتاد و هشــت، جشــن 
بلــوغ فکــری و شــخصیتی نظــام اســالمی بــود.

ــه  ــالم متوج ــخ اس ــته تاری ــه گذش ــی ب بانگرش
ــواره  ــخ هم ــوادث تاری ــه ح ــد ک ــم ش خواهی
در حــال تکــرار اســت و وجــود این گونــه 
ــی،  ــکان خاص ــان و م ــه زم ــدود ب ــا مح فتنه ه
ــه  ــالً مختــص صــدر اســالم نمی شــود، بلک مث
نظایــر و نمودهــای آن در طــول تاریــخ و نیــز در 
ــده می شــود. چــه  ــور دی ــه وف ــان معاصــر، ب زم
بســیار بودنــد افــراد و گروه هایــی کــه بــا همــان 
ــا  ــف، ب ــع مختل ــا و جوام شــاخصه ها، در زمان ه
شــعارهای دینــی و مردمــی، درصــدد ایجاد فتنه 

ــد. ــوب برآمدن و آش
آنچــه بــرای مــا مهم تــر و تکلیــف اســت، دو چیز 
اســت: یکی شــناخت جریانات فتنــه و فتنه گران 
در زمان اســت و دیگری مقابلۀ کارســاز و صحیح 
ــا اســتفاده از  ــه ب ــای فتن ــا و نموداره ــا نموده ب
ــرت و  ــام بصی ــاری ام ــاری و گفت ــای رفت الگوه
تدبیــر، یعنــی امیرالمؤمنین)علیــه الســالم( کــه 
رســول خدا)صلــی اهلل علیــه وآلــه(، بارهــا دســت 
بــر کتــف مبارکــش گذاشــت و فرمــود:»در 
تاریکــی فتنه هــا از تمســک بــه ایــن مــرد دریــغ 
ــد، چنان کــه حتــی اگــر از راه کوهســتانی  نورزن

هــم رفــت، بــه دنبــال او رهســپار شــوند. «
ــی،  ــده قلب ــای عقی ــه معن ــرت در لغــت  ب بصی
شــناخت، یقیــن، زیرکــی و عبــرت آمــده اســت 
امــا در اصطــالح بــه معنــای شــناخت حقیقت و 
قــدرت درک صحیــح امــور اســت. در کشــمکش 
بحران هــا و مشــکالت فــردی و اجتماعــی، 
وجــود، ظرفیــت و باورهــای افــراد موجودیت پیدا 

درخشش قصه گویان کرمانی 
در بیست وسومین جشنواره 

نفــر اول بخــش دختــران و پســران، برگزیــده بخــش پادکســت و 
شایســته تقدیــر بخــش آیینــی و ســنتی ســهم کانــون پــرورش 
ــان اســتان کرمــان از بیست وســومین  فکــری کــودکان و نوجوان

ــود. ــی ب ــی قصه گوی ــنواره بین الملل جش
بــه گــزارش روابط عمومــی اداره کل کانــون اســتان کرمــان، 
ــی  ــنواره بین الملل ــومین جش ــدگان بیست وس ــالم برگزی ــا اع ب
قصه گویــی کــه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ و همزمــان بــا شــب یلــدا 
برگــزار شــد، ســعیده جهانشــاهی عضــو مرکــز فرهنگی هنــری 
ــک  ــه  سوس ــه »خال ــا قص ــیرجان ب ــری س ــرورش فک ــون پ کان
ــران و پســران  ــر اول بخــش دخت ــوان نف ــه عن خوش شــانس« ب
بیست وســومین جشــنواره بین المللــی قصه گویــی انتخــاب 

شــد.
همچنیــن، پادکســت »مــرد جــوان و خیــاط حیله گــر« از فائــزه 
ــری  ــرورش فک ــون پ ــی کان ــئول فرهنگ ــی مس ــروی مرب خس
کــودکان و نوجوانان شــماره ۱ بردســیر بــا انتخاب هیئــت داوران 

برگزیــده ایــن دوره جشــنواره اعــالم شــد.
ایــن در حالــی اســت که لیلــی خســروی مربی مســئول فرهنگی 
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان شــماره ۲ بردســیر 
ــا قصــه »بســتور« در بخــش آیینــی و ســنتی جشــنواره  هــم ب

بیست وســوم قصه گویــی شایســته تقدیــر شــناخته شــد.
شــبنم ســیدی مربــی مســئول فرهنگــی کانــون پــرورش فکــری 
ــه  ــه ب ــی راه یافت شــماره ۴ کرمــان هــم دیگــر قصه گــوی کرمان
ــز  ــه حائ ــود ک ــال ب ــی امس ــنواره قصه گوی ــی جش ــه نهای مرحل

رتبــه نشــد امــا اجــرای دلنشــین و جذابــی ارائــه کــرد.
ــرای پنجمیــن ســال متوالــی اســت کــه  قصه گویــان کرمانــی ب
ــب  ــی را کس ــی قصه گوی ــنواره بین الملل ــر جش ــای برت رتبه ه

می کننــد

می کنــد؛ هر انســانی ممکــن اســت قبــل از روبه رو 
ــاره  ــای بســیاری درب ــا مشــکالت، ادعاه شــدن ب
فضایــل و داشــته های فکــری، اعتقــادی، معنــوی 
و ماننــد آن داشــته باشــد؛ ولــی ایــن ادعــا زمانــی 
بــه واقعیــت تبدیــل می شــود کــه در هنــگام بــروز 
بحران هــای فکری، اعتقــادی، اجتماعی و سیاســی 
نیــز همچنان پابرجــا و اســتوار بماند؛ چــون در این 
زمــان اســت کــه توانایــی تشــخیص حــق از باطــل 
و درســت از نادرســت مشــخص شــده، ریزش هــا و 
رویش هــای بســیاری صــورت می گیــرد و باورهــای 
ــه صــورت  فکــری و ناگفته هــا و واقعیــات درون، ب

گفتــار و رفتــار بــروز می نمایــد.
بنابرایــن بایــد دنبــال راهــکاری بــرای ثبات قــدم و 
یافتــن قــوه درک حــق و باطل، و ســره و ناســره بود 
کــه بی تردیــد داشــتن بصیــرت، رمــز و رازی غیــر 
قابــل انــکار در ثبــات فکــری و اســتواری در حوادث 
گوناگــون خواهــد بــود کــه بــا رعایــت یک ســری 
شــرایط و بســترها حاصــل خواهدشــد. زیــرا فتنــه 
ــرم  ــف ن ــای مختل ــیوه ه ــا و ش ــزان از ابزاره انگی
افــزار و ســخت افــزاری اســتفاده مــی کنند. شــیوه 
هــای ســخت افــزاری آنها عبارتنــد از بــه کارگیری 
خشــونت و اغتشــاش اعــم از قتــل، جــرح، و ایجــاد 
آشــوب و ارعــاب در جامعــه، وشــیوه هــای نــرم انها 
در ایجــاد فتنــه عبارتنــد از: بهــره گیــری از عناوین 
ــوان، ایجــاد  جــذاب، تحقیــر فرهنگــی و القــاء نات
اختــالف و نفــاق داخلــی، انــزوای روحانیــت و غربی 
ســازی دانشــگاه، تبلیغــات ســوء، ســوء اســتفاده از 

جوانــان و خــواص بــی بصیــرت. 
ــل  ــی از قب ــی گروههای ــا اجتماع ــه ه ــذا در فتن ل
خــواص بــی بصیــرت، عــوام در غفلــت و جوانــان 
ــد. در  ــی گیرن ــرار م ــورد آســیب ق ــم اطــالع م ک
مقابــل فتنــه هــا، بصیــرت اجتماعــی بــه عنــوان 
روشــن بینــی فکــر و قلبــی قــرار دارد کــه مبتنــی 
بــر اصــول و معیارهای وحیانــی، قدرت بازشناســی 
یقینــی حق از باطــل را در تاریکــی های فتنه ایجاد 
نمــوده موضع گیــری مناســب و قاطــع را بــه دنبال 
مــی  آورد. مســئولیت شناســی، دشــمن شناســی، 
فرصــت شناســی، هوشــیاری و حضــور در صحنــه، 
صراحــت در بیــان و شــجاعت در اقــدام از ویژگــی 
هایــی اســت کــه مــی تــوان صاحبــان بصیــرت را 

بــه وســیله آن شــناخت. 

 

لطیفی سخنگوی گمرک گفت:

افراد فاقد خودرو یارانه بنزین می گیرند/ اجرای آزمایشی در قشم و کیش
ســخنگو و رییــس شــورای اطــالع 
رســانی دولــت از اجــرای آزمایشــی 
طــرح اختصــاص یارانــه بنزیــن بــه 
افــراد فاقــد خــودرو در قشــم وکیش 
ــرای  خبــر داد و گفــت: طــرح مــا ب
توزیــع عادالنه تــر یارانــه بنزیــن 
ایــن اســت کــه ایــن یارانــه بــه افراد 

اختصــاص پیــدا کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی 
ایرنــا، علــی بهــادری جهرمــی 
ــن  ــه بنزی ــاص یاران ــاره اختص درب
ــد و  ــودرو ندارن ــه خ ــرادی ک ــه اف ب
اجــرای آزمایشــی آن در قشــم و 
ــه  ــر ب ــن جزای ــت: ای ــش،  گف کی
دلیــل محــدود بــودن عبــور و مــرور 
ــرای  ــادی ب ــت زی ــا قابلی خودروه

اجــرای ایــن طــرح دارد. بنا شــده اســت 
ایــن طــرح در فاصله زمانــی در ایــن دو 
جزیــره بــه طــور آزمایشــی اجــرا شــود. 
بنــا نیســت در ســطح ملــی تغییــری 
در شــیوه توزیــع و نــرخ بنزیــن ایجــاد 
شــود. همچنیــن پــس از اجــرای ایــن 
طــرح نــرخ بنزیــن در کیــش و قشــم 

تغییــری کنــد.  
رییــس شــورای اطــالع رســانی دولــت 
ــن  ــع بنزی ــیوه توزی ــاره ش ــزود: درب اف
یارانــه ای از گذشــته طرح هایــی مطــرح 
شــده بــود. تا پیــش از ایــن یارانه بنزین 
بــه دارنــدگان خودروها اختصــاص پیدا 
ــه  بــود چــرا کــه  می کــرد کــه ناعادالن
بخشــی از مــردم فاقــد خودرو هســتند 
و چیــزی بــه آنهــا تعلــق نمی گرفــت.

بهــادری جهرمــی افــزود: موضــوع 
ــد  ــردم چن ــه برخــی از م ــر اینک دیگ
خــودرو داشــتند و چنــد برابــر افــرادی 
کــه یــک خــودرو دارنــد از ایــن 
ــن  ــد. بنابرای ــتفاده می کردن ــه اس یاران
ــع  ــد توزی ــه بتوان ــه یاران ــرای اینک ب
عادالنه تــری داشــته باشــد. طــرح ایــن 
اســت کــه بنزیــن یارانــه ای بــه افــراد 

ــد. ــدا کن اختصــاص پی
ــی  ــا را متول ــت خانواره وی، سرپرس
ــرد و  ــوان ک ــن عن ــه بنزی ــذ یاران اخ
گفــت: اکنــون بنزیــن یارانــه ای ۱۵۰۰ 
ــی  ــی و بنزیــن ســه هــزار تومان تومان
ــی  ــم. وقتــی بنزیــن ۳۰۰۰ تومان داری
تومــان   ۱۵۰۰ مــی رود،  فــروش 
تفــاوت آن بــرای بازتوزیــع به حســاب 

هدفمنــدی یارانه هــا مــی رود و در اختیــار 
ــرد. ــرار می گی ــت ق دول

ســخنگوی دولــت خاطرنشــان کــرد: 
ــرار  ــر ق ــه اگ ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ف
ــود و  ــاص داده ش ــه ای اختص ــت یاران اس
ــت شــود، مســتقیما  ــی دریاف مابه التفاوت
ــتفاده  ــن اس ــه از بنزی ــرادی ک ــراغ اف س

نکرده انــد برویــم.
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روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به نتایج یک پژوهش 
جدید توسط کالج امپریال لندن نوشت: خطر مراجعه به 
بیمارستان و بستری شدن در اثر ابتال به سویه اومیکرون در 

مقایسه با نوع دلتا ۴۰ درصد کمتر است.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه گاردین محققان 
دریافته اند افرادی که در آزمایش کرونا، ابتالی آنها به سویه 
اومیکرون تائید شده است، تا ۲۵ درصد کمتر به بیمارستان 

می روند.
براساس تحقیقات انجام شده توسط کالج امپریال لندن، به 
نظر می رسد سویه اومیکرون ویروس کرونا خفیف تر باشد، 
چراکه ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش احتمال مراجعه به بیمارستان 
و دستکم ۴۰ درصد خطر کمتر بستری شدن یک شبه را 

در پی دارد.  
اما از آنجا که شمار مبتالیان روزانه به کووید-۱۹ برای 
نخستین بار در روز چهارشنبه از مرز ۱۰۰ هزار نفر عبور کرد، 
کارشناسان هشدار دادند که قابلیت سرایت این سویه بدان 
معناست که نظام بهداشت و سالمت انگلیس همچنان در 

معرض خطر قرار دارد.  
یک تیم مدل سازی از کالج امپریال لندن به رهبری »پروفسور 
نیل فرگوسن«، بستری شدن در بیمارستان و سوابق واکسن 
را میان تمام مبتالیان به کووید-۱۹ از تاریخ یکم تا ۱۴ 
دسامبر )۱۰ تا ۲۳ آذر( مورد بررسی قرار داد. مجموعه داده 
ها شامل ۵۶ هزار مبتال به سویه اومیکرون و ۲۶۹ هزار نفر 

مبتال به سویه دلتا بود.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که خطر هرگونه حضور 
در بیمارستان در اثر ابتال به سویه اومیکرون در مقایسه با دلتا 
۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر بوده و خطر بستری شدن هم ۴۰ تا 
۴۵ درصد کاهش نشان داد. برای درصد کمی از افرادی که 
قبال نه به کووید-۱۹ مبتال شده بودند و نه واکسن دریافت 
کرده بودند، خطر بستری شدن در بیمارستان در اثر ابتال به 

این نوع جدید، حدود ۱۱ درصد کمتر از دلتا بود.
فرگوسن همچنین تاکید کرد: در حالیکه تجزیه و تحلیل 
از »کاهش متوسط« خطر بستری شدن در نتیجه ابتال به 
اومیکرون در مقایسه با دلتا خبر می دهد، به نظر می رسد 
که این امر با کاهش اثربخشی واکسن ها در برابر عفونت ها 

جبران شود.
وی افزود: با توجه به قابلیت انتقال باالی سویه اومیکرون، اگر 
موارد مبتال به این سویه با سرعتی که در هفته های اخیر 
شاهدش بوده ایم، به رشد خود ادامه دهند، پتانسیل افزایش 

تقاضا برای خدمات بهداشتی وجود دارد.
پژوهش انجام شده توسط تیم امپریال کالج لندن همچنین 
نشان می دهد که داشتن یک عفونت قبلی کووید-۱۹، خطر 
بستری شدن در بیمارستان را در مقایسه با اولین ابتال به 

نصف کاهش می دهد.

شــهرداری ها  گفــت:  کشــور  وزیــر 
دســتگاه خدمات رســان  عنــوان  بــه 
ــش  ــوری در کاه ــی مح ــد نقش می توانن
ــند. ــته باش ــی داش ــیب های اجتماع آس

ــه نقــل  ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ب ب
از پایــگاه اطالع رســانی وزارت کشــور، 
احمــد وحیــدی در نشســت با شــهرداران 
کالنشــهرهای کشــور بــا اشــاره بــه اینکه 
ــه  ــه ب ــا توج ــهرداری ها ب ــئولیت ش مس
ارتباطــات و تعامــل نزدیــک با شــهروندان 
ــت:  ــت، گف ــی اس ــم و اساس ــیار مه بس
رضایتمنــدی مــردم از عملکــرد و اقدامات 
شــهرداری ها نقطــه کلیــدی اســت و باید 
ــه  ــات رســانی شــهرداری ب ســطح خدم
مــردم عزیــز ایران بیــش از گذشــته مورد 

توجــه قــرار گیــرد.
وزیــر کشــور در ادامــه به ضــرورت حضور 

فعاالنه تــر شــهرداران کالنشــهرها در 
موضوعات مختلــف اقتصــادی، اجتماعی 
اشــاره کــرد و افــزود: شــهرداران می توانند 
در حــوزه تنظیــم بــازار با نظــارت دقیق تر 
بــر میادیــن میــوه و تره بــار نقش آفرینــی 

مثمرثمر داشــته باشــند.
وی تصریــح کــرد: یکــی از چالش هــا 
ــار اخــالل در  ــره ب ــوه و ت ــن می در میادی
فرآینــد تولیــد بــه مصــرف بــا توجــه بــه 
ــن  ــد در ای ــه بای حضــور دالالن اســت ک
ــع  ــه موق ــا ورود ب ــهرداری ها ب ــوزه ش ح
امــکان فعالیــت دالالن را در ایــن بخــش 

ــازار ندهنــد. از ب
موضــوع آســیب های اجتماعــی از دیگــر 
ــور  ــر کش ــاره وزی ــورد اش ــای م محوره
در نشســت بــا شــهرداران کالنشــهرهای 
ــوان  ــن خصــوص عن ــود و در ای کشــور ب

ــوان دســتگاه  ــه عن ــرد: شــهرداری ها ب ک
خدمات رســان می تواننــد نقشــی محوری 
در کاهــش آســیب های اجتماعــی داشــته 
ــی از  ــت: یک ــن گف ــند.وی همچنی باش
مهمتریــن وجــوه آســیب های اجتماعــی 
مســاله معتــادان متجاهــر اســت کــه در 
ایــن خصــوص ضــرروت دارد شــهرداری ها 
ــن  ــب، ای ــای مناس ــن مکان ه ــا تعیی ب
ــهرها  ــی ش ــطح عموم ــش را در س چال

مدیریــت کننــد.
وزیــر کشــور در ادامــه بــه موضوع توســعه 
حمل و نقل عمومی کالنشــهرهای کشور 
اشــاره کــرد و افــزود: گســترش حمــل و 
نقــل عمومــی مهمترین عامــل در کاهش 
آلودگــی شــهرهای کشــور اســت و بــرای 
همیــن باید توســعه نــاوگان حمــل ونقل 

عمومــی کشــور بــا ســرعت ادامــه یابــد.

شهرداری ها نقش محوری در کاهش آسیب های اجتماعی دارند

ــر اینکــه شــهرداری ها  ــد ب ــا تاکی ــدی ب وحی
ــه عنــوان نهــادی عمومــی و خدمات رســان  ب
ــت  ــاد و ران ــه فس ــر گون ــه دور از ه ــد ب بای
ــرای  ــرو اج ــم در گ ــن مه ــت: ای ــند؛ گف باش
درســت برنامه هــای خدمــات شــهری و جلــب 

رضایتمنــدی عمومــی اســت.

عوامــل بســیار زیــادی در مخالفــت نوجوانان بــا والدین 
شــان وجــود دارد. آن هــا از دوران کودکــی وارد مرحلــه 
جدیــدی از زندگــی شــان شــده انــد و طبیعــی اســت 
ــد.  ــان دهن ــان نش ــی از خودش ــای عجیب ــه رفتاره ک
البتــه آن هــا بایــد بتواننــد خودشــان را کنتــرل کننــد 
و خانــواده هــا نیــز بایــد بتواننــد بــه خوبــی بــا فرزندان 
شــان ارتبــاط برقــرار کننــد تــا هــر دو طــرف کمتــر 

دچــار مشــکل شــوند. 
دوران نوجوانی

دوران نوجوانــی دورانــی پرشــر و شــور و پــر از هیجان و 
اتفاقــات جدید بــرای افــراد اســت. در واقع وقتی انســان 
از دوران کودکــی بــه طــور ناگهانــی وارد دوران نوجوانــی 
مــی شــود رفتــار هایــش  بســیار دچــار تغییــر و تحول 
ــش را  ــی بیشــتر زمان ــد. او در دوران کودک ــد ش خواه
ــی در ایــن  ــازی و انجــام ســرگرمی کــرده ول صــرف ب
ــازی و شــیطنت هــای دوران  دوران دیگــر خبــری از ب
ــوغ احســاس  ــل بل ــان در اوای کودکــی نیســت. نوجوان
اســتقالل طلبــی و آزادی خواهی دارنــد و همین عوامل 
باعــث مخالفــت آن هــا بــا والدیــن شــان مــی شــود. در 
دوران نوجوانــی افــراد بــه شــدت بــه ظاهر و رفتــار خود 
ــا در  ــد ت ــد و همــواره دوســت دارن اهمیــت مــی دهن
دایــره توجــه دیگــران قــرار بگیرنــد. همچنیــن در ایــن 
دوره از زندگــی, نوجوانــان بمب انرژی هســتند و تمایل 
دارنــد کــه بــه نحــوی انــرژی نهفتــه شــده درونشــان را 

فــرو نشــین کنند. 
متأســفانه برخــی از نوجوانــان برای کاهــش هیجانات و 
انــرژی شــان بــه اقداماتــی خطرنــاک دســت مــی زنند 
کــه ایــن موضــوع اصــال چیــز خوبی نیســت. همچنین 
در ایــن دوران نوجوانــان بــه دوســتان خود بهــای زیادی 
مــی دهنــد و تمایــل دارند تا زمــان بیشــتری را در کنار 
آن هــا صــرف کننــد. آن هــا بــه حــرف هــای دوســتان 
شــان بــه شــدت گــوش مــی کننــد و ســعی دارنــد تــا 

رفتارشــان شــبیه به دوســتان شــان شــود.
همانطــور کــه حتمــا از مطالــب بــاال دریافت کــرده اید 
دوران نوجوانــی دورانــی اســت که اگر بــه خوبی کنترل 
نشــود مــی توانــد آســیب هــای فراوانــی را بــه نوجوانان 
ــن دوران حســاس  ــا در ای ــواده ه ــس خان ــد. پ وارد کن
بایــد نــکات و موضوعاتــی را رعایــت کنند تا خودشــان 
و فرزنــدان شــان بتواننــد بــا آرامــش و بــه ســالمت از 

ایــن دوران پــر خطــر و حســاس عبــور کننــد. 
چالــش هــای دوران نوجوانــی, بررســی علــل تعــارض 

نوجوانــان بــا والدیــن, دعــوا نوجوانــان بــا خانــواده
ــش  ــای کاه ــی از راهکاره ــوان یک ــه نوج ــت ب محب

ــت ــان اس ــا والدینش ــان ب ــای نوجوان ــت ه مخالف
محبت به نوجوانان

یکــی از نیازهــای اساســی کــه تمامــی نوجوانــان چــه 
دختــر و چه پســر بــه نیازمند هســتند دریافت محبت 
از ســوی اطرافیــان بــه ویژه پــدر و مــادر اســت. فرزندان 
شــما وقتــی کــه در دوران کودکــی بــه ســر مــی برنــد 
بیشــتر حــواس شــان ســرگرم بــازی و تفریح اســت اما 
دوران نوجوانــی دورانــی اســت کــه فرزنــد شــما عــالوه 
بــر بلــوغ و رشــد جســمانی از نظــر عاطفــی نیــز رشــد 
مــی کند.بنابر این شــاید شــما فکــر کنید کــه او بزرگ 
شــده و کمتــر از دوران کودکــی بــه توجــه و محبت نیاز 
دارد. امــا ایــن طــرز تفکــر کامال اشــتباه اســت. چــرا که 
نوجوانــان در دوران حساســی از زندگــی خــود بــه ســر 
مــی برنــد و اگــر آن هــا بــه مقــدار کافــی از خانــواده 
توجــه و محبــت دریافــت نکنــد تشــنه محبــت شــده 
و تمایــل پیــدا مــی کننــد تــا آن را از دوســتان و افــراد 

دیگــر دریافــت کنند.  
الزامــا محبــت کــردن شــما نبایــد بــه صــورت کالمــی 
باشــد. در واقــع شــما بــا رفتــار و نــوع حــرکات تــان می 
توانیــد حــس محبــت را بــه نوجــوان تــان القــا کنیــد. 
همیــن که شــما به فکــر آن هــا بــوده و برایشــان ارزش 
قائــل شــوید آن هــا متوجــه خواهنــد شــده کــه بــرای 
شــما مهــم هســتند و در ایــن صــورت نوجوانــان نیــز 
نســبت بــه شــما محبت بیشــتری پیــدا خواهنــد کرد. 

برطرف ساختن نیازهای نوجوانان
ــان هــم ماننــد هــر انســان دیگــری نیازهایــی  نوجوان
ــه  ــری ب ــر انســان دیگ ــد ه ــا مانن ــال آن ه ــد. مث دارن
آرامــش درون خانــواده, گذرانــدن اوقاتــی بــا دوســتان 
ــت  ــردن, دریاف ــد ک ــی, خری ــه مهمان ــن ب ــان, رفت ش
توجــه و غیــره نیازمنــد هســتند. نکتــه مهمــی کــه 
درمــورد آن هــا در ایــن دوران وجــود دارد ایــن اســت 
ــه  ــه مقــدار کافــی ب ــع و ب ــه موق ــد ب ــن بای کــه والدی
نیازشــان پاســخ دهند.بــه عنــوان مثــال یکــی از نیــاز 
ــا دوســتان شــان  ــی ب ــدن اوقات ــان گذران هــای نوجوان
اســت. برخــی از خانــواده بــه حدی ســخت گیــری می 
کننــد کــه محدودیــت های زیــادی بــرای فرزندشــان و 
دوســتان او در نظــر مــی گیرنــد. مثــال بــه آن هــا اجازه 
نمــی دهنــد تــا در روزهــای خاصــی بــا دوســتان شــان 
بــه گــردش و تفریــح بپردازنــد. از طرفــی برخــی دیگــر 
از والدیــن چنــان بــی خیــال انــد که کمتــر از دوســتان 

فرزندشــان او را مــی بیننــد.

خطر بستری شدن در اثر ابتال به  رفتار از کودکی تا نوجوانی
اومیکرون ۴۰ درصد کمتر است

رییــس پلیــس امنیت اقتصــادی اســتان کرمان از کشــف 
یــک مــورد تصــرف و فــروش متقلبانــه اراضــی دولتــی به 
ارزش ۱۴میلیــارد ریــال در محــدوده بلــوار شــاهد شــهر 

ــر داد. کرمان خب
ــس،  ــری پلی ــگاه خب ــل از پای ــه نق ــا ب ــزارش ایرن ــه گ ب
ســرهنگ حمیدرضــا میرحبیبــی افــزود: در پی شــکایت 
چنــد شــهروند مبنــی بــر اینکــه فــردی بــا سندســازی 
و تصــرف زمیــن هــای دولتــی اقــدام بــه فــروش چنــد 
ــان  ــوار شــاهد شــهر کرم قطعــه زمیــن در محــدوده بل
کــرده اســت، مامــوران اداره مبــارزه بــا جرایــم اقتصــادی 

ــد. ــرار دادن بررســی موضــوع را در دســتور کار خــود ق
ــتعالم  ــذ اس ــس از اخ ــه پ ــن زمین ــه داد: در ای وی ادام
ــده  ــن پرون ــا ای ــط ب ــدارک مرتب ــناد و م ــی اس و بررس
مشــخص شــد چهــار هــزار و ۵۰۰ متــر مربــع از اراضــی 
دولتــی واقــع در این بلوار کــه کارشناســان ارزش آن را ۱۴ 
میلیــارد ریــال بــرآورد کــرده انــد بــا جعل ســند بــه چند 

شــهروند فروختــه شــده اســت.
رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان بیــان کــرد: بــا 
تکمیــل تحقیقــات در ایــن زمینــه یــک متهم دســتگیر 
و پــس از اینکــه مشــخص شــد ایــن اراضــی دولتــی را بــا 
تنظیــم اســناد بنگاهــی جعلی بــه فــروش می رســانده با 

تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــد.
ــای  ــده ه ــوارد و پرون ــه م ــن زمین ــه وی در ای ــه گفت ب
دیگــری نیــز تحــت پیگیــری مامــوران پلیــس امنیــت 

ــرار دارد. ــادی ق اقتص

متهم کرمانی به انجام ۲۵۰ ساعت 
خدمات عمومی محکوم شد

سرپرســت محاکــم کیفــری ۲ شهرســتان کرمــان از صــدور رای جایگزیــن حبــس 
بــرای یــک متهــم خبــر داد و گفــت: متهــم ایــن پرونــده بــه انجــام ۲۵۰ ســاعت 

خدمــات عمومــی رایــگان محکــوم شــده اســت.
ــه نقــل از روابــط عمومــی دادگســتری اســتان کرمــان، علــی  ــا ب بــه گــزارش ایرن
میرزابیگــی در تشــریح ایــن خبــر افــزود: متهــم این پرونــده بــه دلیل نگهــداری ۱۴ 
لیتــر مشــروبات الکلــی دســت ســاز بــه تحمــل ۶ مــاه حبــس تعزیــری درجــه ۶ 
بــا احتســاب و کســر بازداشــت قبلــی، ۱۰ ضربــه شــالق تعزیــری درجــه ۶ و نیــز 
پرداخــت ۴۹ میلیــون ریــال جــزای نقــدی بــه نفــع دولــت محکــوم شــده بــود که با 
توجــه بــه اینکه فاقد ســابقه کیفــری و دارای تخصص و مهارت در رشــته تاسیســات 
ســاختمان بــوده حکــم جایگزیــن حبــس در قالــب خدمــات عمومــی رایــگان برای 

او صــادر شــد.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه مضــرات »کیفــر ســلب آزادی« در خصــوص مجرمــان 
فاقــد ســابقه موثــر و احــراز تنبــه ایشــان در جلســه دادگاه و اعــالم رضایــت مکتوب 
نامبــرده، وی  بــه انجــام ۲۵۰ ســاعت خدمــات عمومــی رایــگان جایگزیــن حبــس 

محکــوم شــده اســت.
رییــس شــعبه ۱۰۱ محاکــم کیفــری ۲ کرمــان اظهارداشــت: متهــم ایــن پرونــده به 
انجــام ۲۵۰ ســاعت ارائــه آمــوزش حرفه تاسیســات ســاختمان به مددجویــان حاضر 
در اردوگاه درمــان اعتیــاد مــاده ۱۶ کرامــت ســپاه ثــاراهلل محکــوم شــده و موظــف 
اســت بــه دلیــل شــاغل بــودن، روزانــه چهــار ســاعت بــه نحــوی کــه بــه اداره امــور 
زندگــی شــخصی و معیشــت وی خلــل وارد نشــود، ضمــن هماهنگــی بــا مســئول 
مربوطــه در نهــاد پذیرنــده خدمــت حاضــر شــود و ارائــه آمــوزش بــه گــروه هــدف 

ــته باشد. داش

وحیدی وزیر کشور گفت: 

وجود حدود ۱۳ میلیون جوان در سن »ازدواج«

بستر برای ساخت واکسن های جدید در کشور فراهم است
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی
علــوم پزشــکی بــا اشــاره بــه ســرعت 
عمــل محققــان کشــورمان در تامین 
ــا  ــن کرون ــد واکس ــزات و تولی تجهی
اعــالم کــرد کــه بســتر برای ســاخت 
واکســن های جدیــد در کشــور فراهم 
اســت و طبــق بررســی هــای علمــی، 
واکســن کــوو برکــت از کــم عارضــه 
تریــن واکســن هــای کرونــا در جهان 

اســت .
بــه گــزارش ایرنــا، دکتــر بهــرام 
عیــن در حاشــیه بازدیــد از شــهرک 
ــد  ــه تولی ــت  و کارخان ــی برک داروی
ــتاد  ــه س ــته ب ــا وابس ــن کرون واکس
اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( در 
شهرســتان ســاوجبالغ به خبرنگاران 
گفــت: امــروز گــروه دارویــی برکــت 
آخریــن فنــاوری روز دنیــا را در زمینه 
تولیــد دارو و واکســن در کشــور 
ــت  ــی برک ــهرک داروی ــه ش از جمل

ســاوجبالغ فراهــم کــرده کــه اقدامــی 
ــل اســت. ــی بدی ب

دانشــمند  جوانــان  داد:  ادامــه  وی 
کشــورمان امکاناتــی در مجموعــه 
برکــت ایجــاد کــرده انــد کــه موجــب 
ــرای مــردم اســت زیــرا  قــوت قلــب ب
مــا در شــرایط تحریــم و تهدیــد قــرار 
داریــم و تامیــن ایــن امکانــات موجــب 
شــده تــا مــا بتوانیــم بــرای هــر 

ــیم . ــا باش ــرایطی خودکف ش
ــوزش  ــان و آم ــت ، درم ــر بهداش وزی
پزشــکی بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه 
اکنــون ۹۷ درصــد داروهــای مــورد نیاز 
کشــور در داخــل تامیــن مــی شــود، 
گفــت : ســه درصــد داروها  مربــوط به 
بیمــاری هــای خــاص بــوده و وارداتــی 

اســت .
عیــن اللهــی افــزود: تــالش هــا بــر این 
اســت تــا توســعه تجهیــزات از جملــه 
ــه  ــت ، زمین ــی برک ــای زیربنای کاره

بــرای تامیــن ۱۰۰ درصــدی داروها در 
داخــل انجــام شــود.

ــردن  ــف ک ــر توصی ــم نظی ــا ک وی ب
مجموعــه امــکات و مراکــز تولیــد دارو 
شــهرک دارویــی برکــت شهرســتان 
ســاوجبالغ اظهــار داشــت : ایــن 
ــا جــذب شــرکت هــای  ــه ب مجموع
جدیــد در تــالش بــرای تامیــن 
ــاز کشــور اســت. ــورد نی ــای م داروه

۸۷ درصــد جمعیــت کشــور حداقــل 
یــک دز واکســن دریافــت کــرده انــد

ــان  ــا بی ــان ب ــت و درم ــر بهداش وزی
اینکــه تاکنــون ۱۱۵ میلیــون دز 
واکســن کرونــا در کشــور تزریــق 
شــده اســت ، گفــت : در ایــن مــدت 
۸۷ درصــد جمعیــت هــدف حداقــل 
ــد ۲ دز  ــن و ۷۶ درص ــک دز واکس ی
ــد ضمــن  واکســن دریافــت کــرده ان
آنکــه نوبــت ســوم واکسیناســیون نیز 

ــت. ــام اس ــال انج در ح

عیــن اللهــی اظهــار داشــت: امــروزه ایــن 
امکانــات در کشــور فراهــم شــده کــه هــر 
ســویه جدیــد کرونــا در جهــان شــیوع پیدا 
کنــد ، زمینــه برای ســاخت واکســن آن در 

ایــران داریــم .
وی بــا بیــان اینکــه عــدم توزیــع مســاوی 
واکســن ســبب شــیوع ســویه جدیــد کرونا 
»اومیکــرون « در جهــان شــده اســت ، 
ــاالی  ــرعت ب ــروس از س ــن وی ــت : ای گف

انتشــار برخــوردار اســت .

مدیرکل دفرت برنامه ریزی و توسعه اجتامعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، 

ــان وزارت ورزش و  ــی جوان ــعه اجتماع ــزی و توس ــر برنامه ری ــرکل دفت مدی
جوانــان، بــا تاکیــد بــر لــزوم ارزیابــی و رتبه بنــدی مراکــز تخصصــی مشــاوره 
ازدواج، گفــت: در حــال حاضــر ۱۲ میلیــون و ۸۰۰ هــزار جــوان در ســن ازدواج 
داریــم. پیگیــر فعــال شــدن بیمــه مشــاوره هســتیم و درصددیــم کمیتــه ای 
ــتانها  ــاوره ازدواج در اس ــی مش ــز تخصص ــدی مراک ــی و رتبه بن ــرای ارزیاب را ب

تشــکیل دهیــم. 
بــه گــزارش ایســنا، مهــدی متقی فــر در نشســت بــا تعــدادی از مدیــران مراکز 
تخصصــی مشــاوره ازدواج، اظهــار کــرد: در صــدد هســتیم که چشــم انــدازی را 
بــرای فعالیــت و توســعه مراکز مشــاوره در دســتور کار قــرار دهیــم. رتبه بندی 
مراکــز مشــاوره تخصصــی ازدواج اســتان تهــران را شــروع کــرده و کمیتــه ای را 

بــرای ارزیابــی و رتبــه بنــدی ایــن مراکــز مشــاوره تشــکیل داده ایم. 
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت رتبه بنــدی مراکــز تخصصــی مشــاوره ازدواج، ایــن را 
هــم گفــت کــه بــا رتبه بنــدی مراکــز، خدمــات مــا نیز بــه ایــن مراکز یکســان 

نخواهــد بــود تــا اینگونــه مراکز بــه رشــد و ارتقاء برســند. 
ــا بیــان اینکــه اجبــاری کــردن مشــاوره پیــش از ازدواج نیازمنــد  ــر ب متقی ف
وجــود مراکــز مشــاوره تخصصــی ازدواج »مطمئــن« اســت، تصریــح کــرد: در 
ایــن راســتا بایــد مراکز مشــاوره تخصصــی ازدواج »مطمئن« باشــند. مــا دنبال 
مرکــز مشــاوره مطمئــن هســتیم، چراکــه بعضــا نمی دانیــم در اتــاق مشــاوره 
چــه می گــذرد. ارزیابــی از ایــن مراکــز بــه دالیــل متعــدد نظیر اطمینــان بیش 

از انــدازه بــه مشــاور و یــا مشــغولیت کاری بــاال انجــام نمی شــود. 

کشف زمین خواری ۱۴ 
میلیارد ریالی در شهر کرمان

دالیل مخالفت های فرزندان با 
والدین در دوره نوجوانی چیست؟ 

دکرتعین اللهی وزیر بهداشت: 

واحدهای گالبگیری نسبت به تشکیل 
اتحادیه گالبگیران اقدام کنند 

ــایل و  ــی مس ــه بررس ــیر جلس ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مشــکالت در حــوزه گالبگیــری به ریاســت مهنــدس میرصادقی فرماندار بردســیر 
و باحضوردکتــر قنبــری معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان و  اعضا 

کارگــروه کشــاورزی درســالن اجتماعــات فرمانــداری تشــکیل شــد
ــودن  ــراوری محصــوالت ،باالب ــاماندهی صنایع،ف ــیر در بحــث س ــدار بردس فرمان
اســانس گل محمــدی و کیفیــت گل،ممانعــت از توزیــع اســانس هــای تقلبــی و 
ــع  ــاق اصناف،نظــارت بهداشــت ازصنای ــازار توســط ات گالب شــیمیایی،کنترل ب

ــود. ــرح نم ــواردی را مط ــای دوره ای م ــی ه ــام بازرس گالبگیری،انج
  ســپس ســبک خیــز مدیــر جهــاد کشــاورزی گزارشــی از ســطح زیــر کشــت 
گل محمدی،میزان تولید ســاالنه،تعداد کارخانه های صنعتی و سنتی،اشــتغالزایی 
ــاه شــدن دســت واســطه هــا ارایــه داد و در ادامــه  کشــت ایــن محصــول و کوت
اقــای قنبــری معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی درخصــوص کــد بهداشــتی صنایع 
غذایی،مشــخص شــدن فعالــی واحدها ،اخــذ مجوزهــای مربوطه ،تجهیــزات مورد 

نیــاز و ســایر مــوارد را بیــان کــرد
در ایــن جلســه مصــوب گردیــد ضمن تهیــه لیســت واحدهای گالبگیری ســنتی 
و صنعتــی براســاس قانــون نســبت به تشــکیل اتحادیه گالبگیــران اقــدام و تمامی 

واحدهــای صنعتــی و ســنتی نســبت به اخــذ مجوز بهداشــت اقــدام نمایند

استقرار تیم واکسیناسیون در آموزش 
و پرورش و اتاق اصناف بردسیر

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا 
شهرســتان بردســیر به ریاســت مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر و باحضوراعضا 

همزمــان بصــورت ویدیوکنفرانــس بــا اســتاندار در دفتر فرماندار تشــکیل شــد
درایــن جلســه مقرر گردید: اســتقرار تیم واکسیناســیون از تاریخ ۶لغایــت ۹دی ماه 
در محــل ســالن اجتماعــات اتــاق اصنــاف جهت واکسیناســیون صنــوف و خانــواده 
انهــا وهمچنیــن اســتقرار تیــم واکسیناســیون از تاریــخ ۱۱الــی ۱۳ دیمــاه در محل 
آمــوزش و پــرورش جهت واکسیناســیون پرســنل اموزش و پــرورش ،دانــش اموزان 

و والدیــن انهــا اقــدام کنند.

مسایل و مشکالت مربوط به طرح مسکن ملی 
درشهرستان بردسیرمورد  بررسی قرار گرفت

بــه گــزارش روابط عمومی فرمانداری بردســیر جلســه شــورای مســکن شهرســتان 
بردســیر بــه ریاســت مهنــدس میرصادقــی و باحضــور اعضــا در دفتــر فرمانــداری 
تشــکیل شــد.فرماندار بردســیر هــدف از ایــن جلســه را اجرایــی کــردن هرچه بهتر 
طــرح قانــون جهــش و تولیــد مســکن ملــی درشهرســتان بردســیر عنــوان کــرد 
و افــزود: در ایــن راســتا دســتگاههای مربوطــه ظــرف مــدت دوهفتــه نســبت بــه 
نقشــه اصــالح شــده فــاز ســوم زمیــن هــای واگــذاری بــه طــرح اقدام ملی مســکن 
و خدمــات زیربنایــی فــاز ســوم اقــدام نماینــد و آیتــم هایــی کــه شــامل تخفیــف 
درصــد ور پروانــه ســاختمانها متقاضیــان طــرح مســکن اقــدام ملــی میشــوند را به 
فرمانــداری ارســال نماینــد ودرپایــان  مســایل و مشــکالت مربوط به طرح مســکن 

ملــی درشهرســتان مــورد بررســی قــرار گرفت
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مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
اســتان کرمــان گفــت: در اســتان 
کرمــان ۱۲ شــهر در وضعیــت بحرانــی، 
ــی و  ــش آب ــرض تن ــهر در مع ۱۳ ش
۲۶۵۰ روســتای بحرانــی بــه لحــاظ آب 

وجــود دارد.
علــی رشــیدی، در جلســه ســازگاری با 
کــم آبــی اســتان کرمــان بــا توجــه بــه 
میــزان مصــرف آب گفــت: ســازگاری با 
کــم آبــی ضــروری تریــن درمان اســت.
وی ســازگاری بــا کــم آبــی را یــک اقدام 
میــان رشــته ای دانســت و بیــان کــرد: 
بایــد همــه دســتگاه هــا در اجــرای این 
طــرح همــکاری کننــد و امــکان صرفه 

جویــی در مصــرف آب وجــود دارد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
ــق  ــرد: طب ــار ک ــان اظه ــتان کرم اس
گزارشــات در شــش ماهــه اول امســال 
۳۲۷ میلیــون مترمکعب آب در اســتان 
ــی  ــده اســت و تیم ــی ش ــه جوی صرف
ــتای  ــان در راس ــکل از کارشناس متش
راســتی آزمایــی ایــن موضوع تشــکیل 
ــن  ــی از ای ــی نیم ــر حت ــه اگ شــده ک
عدد درســت باشــد، کار بزرگــی صورت 

گرفتــه اســت.
ــج  ــال آب از خلی ــط انتق ــیدی، خ رش

فــارس، تعییــن تکلیــف انشــعاب هــای 
غیرمجــاز در شــهرک هــای شــهر 
کرمــان، فرهنــگ ســازی و ارائه مشــوق 
هــای اثربخــش، اجــرای دقیــق برنامــه 
ســازگاری بــا کــم آبــی، طــرح انتقــال 
آب بــه شــهرهای شــمالی و ... را از 
جملــه برنامــه های کوتــاه مــدت، میان 
مــدت و بلنــد مــدت در راســتای حــل 
مشــکالت آبــی اســتان پیشــنهاد کــرد.

مدیرعامــل آب و فاضــالب اســتان 
کرمــان: چقــدر اعتبــار بــرای بازســازی 
و اصــالح شــبکه هــای آبــی اختصــاص 

ــد؟ داده ای
مدیرعامــل آب و فاضــالب اســتان 
کرمــان اظهــار کــرد: طــول شــبکه آب 
ــر و  ــزار کیلومت ــدود ۱۰ ه ــتان ح اس
۲۰8۵ کیلومتــر طول شــبکه آب شــهر 
کرمــان اســت و ســوال اینجاســت کــه 
چقــدر اعتبار برای بازســازی و بهســازی 
ایــن شــبکه هــا اختصــاص داده شــده 

اســت؟
محمــد طاهــری در جلســه ســازگاری 
بــا کــم آبــی اســتان کرمــان بــا توجــه 
بــه میــزان مصــرف آب گفــت: در حوزه 
شــرب هر ســه میلیــون و ســیصد هزار 
نفــر جمعیت اســتان تحــت شــعاع قرار 

ــاز  ــورد نی ــد و آب شــرب م ــی گیرن م
کشــاورز، صنعتگــر و ... اســت.

ــر ۱۲  ــال حاض ــرد: در ح ــان ک وی بی
شــهر کــه ۶۱ درصــد جمعیت اســتان 
را در خــود جــای داده انــد، در وضعیــت 
بحرانــی قــرار دارنــد و  بگوییــد در حوزه 
شــرب شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
کــدام کار مــی توانســت انجــام مــی داد 

و انجــام نــداده اســت؟
مدیرعامــل آب و فاضــالب اســتان 
ــا انتقــاد از عــدم اســتفاده از  کرمــان ب
آب ســدها در جهــت تامین آب شــرب 
شــهرها، اظهــار کــرد: در ۶ ســال پیش 
تخصیــص آب شــرب از ســد جیرفــت 
ــاد  ــرای شــهرهای جیرفــت و عنبرآب ب

گرفتیم.
ــی  ــکالت اجتماع ــن مش ــا تبیی وی ب
کمبــود آب شــرب تصریــح کرد: ســپاه 
ثــاراهلل اســتان کرمــان باوجــود اینکــه 
ــا  ــش نیســت ام ــف قانونی جــزو وظای
ــوزه  ــای کار در ح ــدرت پ ــام ق ــا تم ب

ــده اســت. آبرســانی آم
ــرد: طــول شــبکه  ــوان ک ــری عن طاه
آب اســتان حــدود ۱۰ هــزار کیلومتــر و 
۲۰8۵ کیلومتر طول شــبکه آب شــهر 
کرمــان اســت و ســوال اینجاســت کــه 

بدتر از خود را بیاور
ــه  ــه الســام وحــی فرســتاد ک ــه موســی( علی ــد ب )خداون
ایــن مرتبــه بــرای مناجــات کــه آمــدی کســی همــراه خود 
بیــاور کــه تــو از وی بهتــر باشی.موســی بــرای پیــدا کــردن 
چنیــن شــخصی تفحــص کــرد و نیافــت؛ زیــرا بــه هــر که 
می گذشــت جــراءت نمی کــرد کــه بگویــد مــن از او بهتــرم.
خواســت از حیوانــات فــردی را ببــرد، بــه ســگی کــه مریض 
ــن را همــراه خــود  ــت: ای ــا خــود گف ــرد. ب ــود برخــورد ک ب
خواهــم برد، ریســمان به گــردن وی انداخــت و مقــداری او را 

آورد بعــد پشــیمان شــد و او را رهــا کــرد.
تنهــا بــه دربــار پــروردگار آمــد. خطاب رســید فرمانــی که به 
تــو دادم چــرا نیــاوردی؟ عرض کــرد: پروردگارا نیافتم کســی 
را کــه از خــودم پســت تــر باشــد.خطاب رســید: بــه عــزت 
ــر از  ــم اگــر کســی را مــی آوردی کــه او را پســت ت و جال
خــود می داشــتی هــر آینــه نــام تــرا از طومــار انبیــاء محــو 

می کــردم.
مجازات شغاالن

ــغاالن  ــت از زوزه ش ــار نتوانس ــان قاج ــا محمدخ ــبی آق ش
بخوابــد. صبح کــه از خواب برخاســت مشــاورانش را فراخواند 
ــب کــرد. ــرای شــغاالن طل و از آنهــا کیفــری بایســته را ب
هــر یک کیفــری ســخت را برای شــغاالن پیشــنهاد کردند. 
امــا او هیــچ یــک را نپســندید و مجازاتــی ســخت تر را بــرای 
شــغاالن جســتجو می کرد. دستور داد تمامی  شــغاالنی را که 
در آن حوالــی یافــت می شــدند، را بیابنــد و زنــده به حضورش 
آورند.وقتــی  شــغاالن را بــه حضــورش آوردنــد، بــر گــردن 
تمامــی آنها زنگولــه ای آویخت و آنهــا را دوبــاره در صحرا رها 
کــرد. طعمه هــا از صــدای زنگولــه شــغاالن می گریختنــد و 
هیــچ یــک نتوانســتند طعمــه ای شــکار کننــد. چنــد روزی 
بدیــن نحــو ســپری شــد تــا همگــی  از گرســنگی ُمردنــد.

خبر مرگ نوبل
آلفــرد نوبــل از جملــه افــراد معــدودی بود کــه این شــانس را 

داشــت تا قبــل از مــردن، آگهــی وفاتــش را بخواند.
ــا  ــد، روزنامه ه ــوت ش ــگ ف ــرادرش لودوی ــه ب ــی ک زمان
اشــتباهاً فکــر کردنــد که نوبــل معــروف )مختــرع دینامیت( 
مــرده اســت.آلفرد وقتــی صبــح روزنامه هــا را می خوانــد بــا 
دیــدن آگهــی صفحــه اول، میخکــوب شــد: آلفــرد نوبــل، 
دالل مــرگ و مختــرع مر گ آورتریــن ســاح بشــری 
ــا خــود فکــر کــرد: آیــا  مرد!آلفــرد، خیلــی ناراحــت شــد. ب
خــوب اســت کــه مــن را پــس از مــرگ این گونه بشناســند؟
ســریع وصیــت نامــه اش را آورد. جمله هــای بســیاری را خط 
زد و اصــاح کرد.پیشــنهاد کــرد ثروتــش صــرف جایــزه ای 

بــرای صلــح و پیشــرفت های صلــح آمیــز شــود.
امــروزه نوبــل را نــه بــه نــام دینامیــت، بلکــه بــه نــام مبــدع 
جایــزه صلــح نوبــل، جایزه های فیزیــک و شــیمی نوبل و… 
می شناســیم.او امــروز، هویــت دیگــری دارد.یــک تصمیــم، 

بــرای تغییــر یــک سرنوشــت کافی اســت.
نقاشی بچه مدرسه ای

خانــم معلــم رو بــه شــاگردهای کاس اول گفــت: بچه هــا، 
ــروز  ــه دی ــه ای رو ک ــن صحن ــد آخری حــاال هــر کــس بای
یــا دیشــب تــو منزلشــون دیــدن نقاشــی کنــه. زود باشــین 
بچه هــای خوب.نیــم ســاعت بعــد خانــوم مشــغول نمــره 
دادن بــه نقاشــی ها شــد، بعضــی از بچه هــا خانواده شــان را 
مشــغول تماشــای تلویزیــون کشــیدند، چند نفری میز شــام 
را کشــیدند و… تــا اینکــه خانــم بــا تعجــب به نقاشــی یکی 
از بچه هــا خیــره شــد و پرســید: ببینــم کوچولــو، تو مطمئنی 
ایــن صحنــه رو تــوی خونــه تــون دیــدی؟ و کــودک شــش 
ســاله قســم خــورد که دیــده، خانــوم ســری تــکان داد و چند 
دقیقــه کاس را تــرک کــرد. و ســاعت بعــد مامــوران پلیس 
جنــازه یکــی از همدســتان پــدر دانــش آمــوز را – کــه هفتــه 
قبــل بــا هم یــک جواهــر فروشــی را ســرقت کــرده بودند – 
از داخــل باغچــه خانــه بیرون کشــیدند و پــدر کــودک را هم 

ــت کردند! بازداش
جنگیدن با زندگی

هــر از چندگاهــی، دختــری بــه پــدرش اعتراض می کــرد که 
زندگــی ســختی دارد و نمی دانــد چــه راهــی رفته کــه باعث 
این مشــکات شــده اســت.این دختــر همیشــه در زندگی در 
حــال جنــگ بــود. بــه نظــر می رســید هــر مشــکلی کــه 
حــل می شــود، یــک مشــکل دیگــر بــه دنبالــش می آیــد.

پــدرش کــه سرآشــپز بــود او را بــه آشــپزخانه بــرد. او ســه 
ــاال  ــای ب ــدام را روی دم ــرد و هــر ک ــر از آب ک ــری را پ کت
قــرار داد. زمانــی کــه آب هــر ســه دیــگ بــه جــوش رســید، 
او ســیب زمینــی هــا را در یــک کتــری ، تخــم مرغ هــا را در 
کتــری دیگــر و دانــه های قهــوه را در کتری ســوم گذاشــت. 
ســپس ایســتاد تــا آن هــا نیــز آب پــز شــوند؛ بــدون این که 
بــه دختــرش چیــزی بگوید.دختــر غــر مــی زد و بــی صبرانه 
منتظــر بــود تــا ببینــد پــدرش چــه می کنــد. پس از بیســت 
دقیقــه، او گازهــا را خامــوش کرد.پــدر ســیب زمینــی هــا را 
از قابلمــه خــارج کــرد و داخــل یــک ظــرف گذاشــت. تخــم 
مــرغ هــا را نیــز خــارج کــرد و داخــل یــک ظــرف گذاشــت. 
ــه خــارج کــرد و آن را داخــل  ــا ماق ــز ب ــا را نی او قهــوه ه
یــک فنجــان ریخت ســپس بــه ســمت دخترش برگشــت 
و از او پرســید: دختــرم چــی می بینی؟دختــر گفــت: ســیب 
زمینــی، تخــم مــرغ و قهــوه. پــدر گفــت: بیشــتر دقــت کن 
و بــه ســیب زمینــی هــا دســت بزن.دختــر ایــن کار را کــرد و 
فهمیــد کــه آن هــا نرم شــده اندســپس از دخترش خواســت 
تــا تخــم مــرغ هــا را بشــکند. زمانــی کــه تخــم مــرغ هــا 
را برداشــت فهمیــد کــه تخــم مــرغ هــا ســفت شــده انــد.در 
نهایــت، پــدر از دختــرش خواســت کــه قهوه را بچشــد. عطر 
خــوش قهوه لبخنــد را بــه روی لب هــای دختر آورد.ســپس 
از پــدرش پرســید: پــدر ایــن کارها یعنــی چه؟پــدرش گفت: 
ســیب زمینــی، تخــم مــرغ و قهــوه، هــر ســه بــا یک مــاده 
یعنــی آب جــوش مواجــه شــدند اما واکنــش آن هــا متفاوت 
بــود. ســیب زمینــی ســفت و ســخت بــود امــا در آب جــوش 
نــرم و ضعیــف شــد.تخم مــرغ شــکننده بــود و یــک الیــه 
نــازک داشــت کــه از مایــع داخــل محافظــت می کــرد، امــا 
زمانــی کــه بــا آب جــوش مواجــه شــد، مایــع داخــل ســفت 
گردید.بــا ایــن حــال، دانــه قهــوه خــاص بــود. وقتــی بــا آب 
ــد  ــر داد و یــک مــاده جدی جــوش مواجــه شــد، آب را تغیی

ایجــاد کرد.تــو کــدام یــک از ایــن ســه مــاده ای؟!

وقتی که او ُمرد
وقتــی کــه مــرد، حتــی یــک نفــر هــم تــوی محــل مــا 
ناراحــت نشــد. بچه هــای محــل اســمش رو گذاشــته بودنــد 
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چقــدر اعتبــار بــرای بازســازی و بهســازی 
ــده  ــاص داده ش ــا اختص ــبکه ه ــن ش ای

اســت؟
علــی زینــی ونــد اســتاندار کرمــان نیــز در 
ایــن جلســه نیــز بــا بیــان اینکــه بــا توجه 
به میــزان مصــرف آب گفــت: اتــاق فکری 
ــر و دارای  ــب نظ ــراد صاح ــکل از اف متش
تخصــص الزم بــرای پایش میــزان مصرف 
و صرفــه جویی آب اســتان تشــکیل دهید 
و ایــن کار بایــد بــه صــورت جــدی دنبــال 
ــزوم اســتفاده از ظرفیــت  ــر ل شــود. وی ب
اســاتید دانشــگاه هــا در راســتای صرفــه 
جویــی و میزان مصــرف آب اســتان تاکید 
کــرد و افــزود: بودجــه ای بــرای ایــن مهــم 

در نظــر گرفتــه شــود.

ــددی در  ــدات متع ــا شــده تهدی فضــای مجــازی ول و ره
عرصــه فرهنگــی و اجتماعــی را بــه دنبال داشــته اســت که 
در ایــن گــزارش بــه برخــی از آســیب هــا و تهدیدات اشــاره 

مــی شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم؛ در دنیــای امــروز که عصر 
ارتباطــات نــام گرفتــه اســت، رســانه هــا و وســایل ارتبــاط 
جمعــی بــه واســطه ســرعت، تــداوم و وســعت جهانــی بــه 
مثابــه جــزء الینفک ارتباطــات اجتماعی در نظــر گرفته می 
شــود؛ بــه گونــه ای کــه تصــور دنیــای بدون رســانه بــرای ما 
غیــر ممکــن اســت. تحوالت عظیــم در حــوزه فنــاوری های 
نویــن ارتباطــی و صنایــع اطالعاتــی، فرصــت و تهدیــدات 
ــه  متعــدد را در پــی داشــته اســت کــه در ایــن گــزارش ب
تبییــن تعدادی از آســیب هــا و تهدیدات فضای مجــازی در 
عرصــه فرهنگــی و اجتماعــی مــی پردازیــم. این آســیب ها 

و تهدیــدات عبــارت اســت از:

1- ایجاد تغییر در حوزه فرهنگی و سبک زندگی
ــه ابزارهــای ارتباطــی اگــر چــه  ــد ک کارشناســان معتقدن
انســان هــا را وارد فضــای اجتماعــی بزرگتــری در محیــط 
مجــازی مــی کنــد و ارتباطــات آنها را توســعه می دهــد، اما 
در عمــل و در زندگــی واقعــی، مواجــه بــا یــک نوع »تفــّرد« 
و کاهــش مســئولیت اجتماعــی در بیــن مردم بــه خصوص 
جوانــان هســتیم. ایــن اتفــاق از ســوی دیگــر باعــث ایجــاد 
گسســت در تــداوم تربیــت ســنتی و خانوادگــی جامعه می 
شــود کــه در آینــده مــی توانــد چالــش هــای هویتــی بــه 
وجــود بیــاورد و یــا ابــزاری بــرای تخریب و نفــوذ فرهنگی در 
دســت نظــام ســلطه قــرار گیرنــد و فرهنــگ هــای بومــی را 

در معــرض نابــودی قــرار دهــد.

2- تخریب چهره و شخصیت های معروف و تاثیرگذار
امــروزه بــه جهــت عــدم کنتــرل و عــدم مســئولیت پذیری 
کاربــران فضــای مجــازی مشــاهده مــی شــود کــه بــا تولید 
و پخــش شــایعات مختلــف، بــه راحتی کمپیــن هایی علیه 
ــای  ــوزه ه ــه در ح ــاد جامع ــورد اعتم ــای م شــخصیت ه
مختلــف راه انــدازی و باعــث تخریــب چهــره آنهــا می شــود 
و همیــن طــور ایــن اتفــاق در حــوزه هــای اقتصــادی باعــث 
تحریــم مصــرف یــک کاالی خــاص مــی شــود کــه اهــداف 
پشــت پــرده آن غالبــا بر مبلغان کمپین ها پوشــیده اســت 
ــدون تحقیــق و اطــالع از صحــت آنهــا را  و افــراد عــادی ب

بازنشــر مــی کنند.
3- تقویت عصبیت های بیجای قومی و قبیله ای

در ایــن زمینــه بایــد گفــت بــه طــور معمــول اجتماعــات 
قومــی چــه در قالــب مجــازی و چــه بــه صــورت واقعــی بــه 
همبســتگی هــای قومــی منجــر مــی شــود و روح جمعــی 
در میــان اعضــای شــبکه ایجــاد مــی کنــد. ولــی چنانچــه 
عصبیــت هــای قومــی در قالــب فضــای مجــازی و شــبکه 
هــای اجتماعــی افزایــش یابــد، مــی توانــد هویــت ملــی را 
کمرنــگ و متاثــر از هویــت قومی ســازد. گاه اجتماعی قومی 
مــی توانــد بــه دلیــل مطالبی کــه ممکن اســت یک ســویه 
و بــه حمایــت از قومیتــی خــاص مــورد بحــث قــرار گیــرد 
باعــث اختالفــات قومــی و شــکاف قومیــت هــای مختلــف 
بــا یکدیگــر شــود. عــالوه بــر ایــن بــا توجــه بــه بــاز بــودن 
شــبکه هــای اجتماعــی، گــروه هــای بیگانــه مــی تواننــد با 
نفــوذی ســازمان یافتــه بــه درون ایــن شــبکه هــا، مطالبات 
و خواســته هــای اقــوام را هدایــت کننــد. حتــی بــه راحتــی 
مــی تواننــد بــه اختالفــات درونــی قومیت هــا دامــن بزنند و 

باعــث تفرقــه و واگرایــی آنهــا از یکدیگــر شــوند.
4- به خطر افتادن حریم خصوصی و حقوق افراد جامعه

ــی  ــا رواج ب ــر کــه مواجــه ب متاســفانه در ســال هــای اخی
رویــه و بــدون تعهــد بســیاری از کاربــران در عرصــه فضــای 
مجــازی هســتیم، بســیاری از مواقــع دیــده مــی شــود کــه 
حریــم خصوصــی افــراد مــورد هجمــه ودســتبرد قــرار مــی 
گیــرد و آبــرو و حیثیــت افــراد بــه راحتــی مــورد خدشــه 
قــرار مــی گیــرد. ایــن اتفــاق عــالوه بر تبعات بســیار شــدید 
در زندگــی فــردی افــراد جامعــه، یــک نــوع ناامنــی و تــرس 
را در روابــط اجتماعــی افــراد عــادی بــه وجــود آورده و بــی 

اعتمــادی جمعــی را گســترش مــی دهــد.
5- وقــوع جرایــم مالــی و کالهبــرداری هــای کالن 

در فضــای مجــازی
در ایــن خصــوص مــی تــوان بــه ظهــور جرائــم رایانــه ای، 
کالهبــرداری هــای کالن از طریــق شــبکه هــای مجــازی، 
فــروش مــواد مخــدر و غیره اشــاره کــرد. رواج جرایــم مربوط 
بــا ابزارهــای الکترونیکــی به اندازه ای گســترده شــده اســت 
کــه نیــروی انتظامــی بــرای مقابلــه بــا آن اقدام به تشــکیل 
واحــد ویــژه ای تحــت عنــوان پلیــس فتــا کــرده اســت و 
دادســتانی تهــران، دادســرای ویــژه ای بــرای رســیدگی بــه 

جرایــم رایانــه ای تشــکیل داده اســت.
چنانچــه مالحظــه مــی شــود در کنــار فرصت هــای متعدد 
فضــای مجازی، آســیب هــا و تهدیــدات فراوانی را مــی توان 
بــرای فضــای مجــازی برشــمرد؛ لــذا بایــد گفــت چنانچــه 
کنتــرل و مدیریــت صحیحــی در فضــای مجــازی داشــته 
باشــیم، در ایــن صــورت اســت کــه فرصــت هــای زیــادی 
بــرای مــا بــه ارمغــان خواهــد داشــت و راه رشــد و توســعه 
را در تمــام زمینــه هــا تســریع خواهــد کــرد و بالعکــس در 
صــورت عــدم مهــار و رهــا شــدگی ایــن فضــا، دچار آســیب 
هــای فرهنگی، اقتصــادی، سیاســی و امنیتی خواهیم شــد 
کــه بــه برخــی از آنهــا در ایــن گــزارش اشــاره شــد و ایــن 
آســیب هــا تنهــا بخشــی از تهدیــدات ناشــی از ول بــودن 
فضــای مجــازی اســت و در ســطح کالن حتــی مــی تــوان 

حاکمیــت سیاســی یــک کشــور را بــه مخاطــره انــدازد.
و آنها را اجرا نمایند.
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فضای مجازی، تهدید یا 
فرصت؟)آسیب های فرهنگی 

اجتماعی فضای مجازِی رها شده(

دستگیری کالهبردار میلیاردی 
بازارهای فروش آنالین

دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان کهنــوج از دســتگیری کالهبردار میلیــاردی 
بازار هــای فــروش آنالیــن در ایــن شهرســتان خبــر داد.

امیــد رضایــی، دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان کهنوج از دســتگیری کالهبردار 
میلیــاردی بازار هــای فــروش آنالیــن در ایــن شهرســتان خبــر داد و اظهــار داشــت: 
ایــن متهــم در اســتان های کرمــان، هرمزگان و سیســتان بلوچســتان به کالهبــرداری 
از طریــق ثبــت آگهــی جعلــی خریــد و فــروش خــودرو در بازار هــای آنالیــن اقــدام 

کرده اســت. 
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان کهنــوج بیــان کــرد: فــرد کالهبــردار بــا ثبت 
ــی از  ــه مــدارک و قولنامــه جعل ــا ارائ ــن ب آگهــی فــروش خــودرو در بازار هــای آنالی
متقاضیــان مبالــغ هنگفتــی بــه بهانــه بیعانــه دریافــت کــرده و ســپس تلفــن همــراه 

ــه کالهبــرداری می کــرد. خــود را خامــوش و اقــدام ب
وی افــزود: پلیــس فتــای کهنــوج بــا انجــام اقدامــات تخصصــی و پلیســی و رصــد 
اطالعاتــی بــا همــکاری پلیــس فتــای بندرعبــاس محــل اختفــاء متهــم را در شــهر 
کهنــوج شناســایی کــرده و ضمــن هماهنگــی قضایــی، در یــک عملیــات غافلگیرانــه 

متهــم را دســتگیر و تمامــی ادلــه دیجیتــال وی جهــت بررســی ضبــط شــد.
ــه  ــا ارائ ــا ب ــرد، ام ــی می ک ــار بی اطالع ــدا اظه ــم در ابت ــرد: مته ــار ک ــی اظه رضای

ــراف کــرد.  ــی اعت ــزه ارتکاب ــه ب ــکار ب ــل ان ــه غیرقاب مســتندات و ادل
وی گفــت: کالهبرداری هــای ایــن متهــم در ســطح کشــور میلیــاردی بــوده و چندین 

فقــره پرونــده مفتوحــه به خصــوص در شــهر های جنوبــی اســتان کرمــان دارد.
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان کهنــوج هشــدار داد: ســایت های درج آگهــی 
فرصتــی مناســب بــرای فــروش کاال و ارائــه خدمات بــوده، امــا نباید از ایــن نکته غافل 
بــود کــه مجرمــان از هــر بســتر و زمانــی بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود اســتفاده 
می کننــد و کاربــران نبایــد قبــل دریافــت کاال و یــا خدمــات، اقــدام بــه واریــز وجــه 

تحــت عناویــن مختلف مثــل بیعانــه کنند.

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان از اهــدای ۵۷۰ فقــره جهیزیــه بــه 
زوج هــای جــوان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بــه مناســبت 

دومیــن ســالگرد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی خبــر داد.
ــی  ــج و گســترش فرهنــگ اصیــل اســالمی در برپای ــی، تروی یحیــی صادق
ــداد  ــه ام ــای کمیت ــدار را از اولویت ه ــه و پای ــان، کم هزین ــای آس ازدواج ه
در ازدواج جوانــان تحــت حمایــت اعــالم کــرد و گفــت: بــه همیــن منظــور 
ــه در  ــت ک ــی اس ــی از موضوعات ــان یک ــعه ازدواج آس ــازی و توس فرهنگ س

ــرار دارد. ــان ق ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــای کمیت ــت فعالیت ه اولوی
وی بــا بیــان اینکــه ۵۷۰ فقــره جهیزیــه شــامل پنــج قلــم کاالی اساســی بــه 
ارزش هــر فقــره ۲۰ میلیــون تومــان تهیــه و بــه مناســبت دومیــن ســالگرد 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــه زوج هــای نیازمند تحــت حمایت ایــن نهاد 
اهــداء می شــود افــزود: ایــن تعــداد فقــره جهیزیــه از محــل اعتبــارات کمیتــه 

امــداد و کمک هــای خیــران خریــداری و تهیــه  شــده اســت.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بابیــان اینکــه هم اکنــون بیــش از 
۲۵۰۰ زوج تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در نوبــت دریافــت 
جهیزیــه قــرار دارنــد، تصریح کــرد: همراهی و مســاعدت خیران و نیکــوکاران 
در جهــت تأمیــن جهیزیــه زوجین تحــت حمایت ایــن نهاد نقــش مهمی در 
تأمیــن جهیزیــه آن هــا دارد لــذا در جهــت انجــام هرچــه بهتــر ایــن امــر خیر 

تأکیــد بــر همــکاری خیــران داریم.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقل ازپایــگاه اطالع رســانی کمیتــه امــداد وی افــزود: 
از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ۱۲۰۰ فقــره جهیزیــه بــه زوج هــای تحــت 

حمایــت کمیتــه امــداد اســتان کرمــان اهــداء شــده اســت.

در جلسه سازگاری با کم آبی استان کرمان مطرح شد؛

چرا عالئم کرونا در برخی مبتالیان شدید
 و در برخی خفیف است؟

خشم انگلیس از شلیک موشک های بالستیک 
در رزمایش پیامبر اعظم ۱7

پرتاب همزمان شــانزده موشــک بالســتیک در رزمایــش پیامبر اعظــم ۱۷، وزارت 
امــور خارجه انگلیــس را به خشــم آورد.

بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری فــارس، وزارت امــور خارجــه انگلیــس، 
روز جمعــه خشــم خــود را از شــلیک همزمــان شــانزده موشــک بالســتیک در 

رزمایــش بــزرگ »پیامبــر اعظــم ۱۷« در ایــران ابــراز کــرد.
بــه نوشــته وبــگاه ایــن وزارتخانــه، در ایــن بیانیه آمده اســت: »مــا اســتفاده ایران 
از موشــک های بالســتیک در پرتــاب آزمایشــی را کــه انجــام آن امروز تأیید شــد، 

ــوم می کنیم« محک
ــکار  ــض آش ــا نق ــن پرتاب ه ــد: »ای ــی ش ــس مدع ــه انگلی ــور خارج وزارت ام
قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد محســوب می شــود که 
از ایــران می خواهــد هیچ گونــه فعالیتــی در رابطــه بــا موشــک های بالســتیک 
قــادر بــه حمــل تســلیحات اتمــی، از جملــه انجام پرتاب موشــک بــا اســتفاده از 

فنــاوری موشــک های بالســتیک را انجــام ندهــد«.
در ادامــه ادعاهــای ایــن بیانیــه آمده اســت:  »این اقدامــات تهدیدی بــرای امنیت 
بین المللــی و منطقــه بــوده و از ایــران می خواهیــم فــوراً چنیــن فعالیت هایــی را 

متوقــف کند«.
ادعاهــای وزارت امــور خارجــه انگلیــس در حالــی مطــرح شــده اند کــه جمهوری 
اســالمی ایــران بارهــا تأکیــد کــرده کــه قصــد دســتیابی بــه ســالح هســته ای را 
نداشــته و بــه اذعــان آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی، یکــی از ســنگین ترین 
فعالیت هــای پادمانــی ایــن نهــاد وابســته بــه ســازمان ملــل در ایــران صــورت 

می گیــرد.
انگلیــس در کنــار دو کشــور  اروپایــی دیگــر عضــو برنامــه جامع اقدام مشــترک 
ــق  ــه و بی منط ــروج یک جانب ــس از خ ــه، پ ــان و فرانس ــامل آلم ــام( ش )برج
آمریــکا از ایــن توافــق و اعمــال کمپیــن موســوم به فشــار حداکثری، واشــنگتن 
را همراهــی کــرده و اکنــون بــا روی کار آمــدن دولــت جدیــد در آمریــکا مدعــی 

شــده اند کــه خواســتار بازگشــت ایــران بــه تعهــدات برجامــی هســتند.
ــه تعهــدات  ــران تأکیــد دارد کــه به منظــور بازگشــت ب جمهــوری اســالمی ای
برجامــی، تمامــی تحریم هــای مرتبــط بــا برجــام بایــد به شــکلی قابــل راســتی 
آزمایــی لغــو شــوند و آمریــکا درخصــوص عــدم تکــرار خــروج از ایــن توافــق 

تضمیــن دهــد.
دور جدیــد مذاکــرات در تاریــخ هشــتم آذرمــاه ســال جاری آغاز شــد اما درســت 
یــک روز قبــل یعنــی در تاریــخ هفتــم آذرمــاه، »لیــز تــراس« و »یائیــر الپیــد«، 
وزرای امــور خارجــه انگلیــس و رژیــم صهیونیســتی یادداشــتی مشــترک را در 

نشــریه انگلیســی »دیلــی تلگــراف« منتشــر کردند.
دو طــرف در ایــن یادداشــت از همــکاری بــرای جلوگیــری از تبدیل ایــران به یک 
قــدرت هســته ای و کمبــود زمــان در ایــن مســیر ســخن گفتنــد. این یادداشــت 

همزمــان با ســفر الپید به انگلســتان منتشــر شــد.

۵7۰ فقره جهیزیه به زوج های جوان تحت 
حمایت کمیته امداد استان کرمان اهدا می شود

مطالعــات محققــان دانشــگاه ییــل در آمریــکا نشــان می دهــد دلیــل تجربــه عالئــم 
شــدید کرونــا واکنــش التهابــی ضــد ویروســی بــدن افــراد مبتــال بــه ایــن بیمــاری 

اســت.
بــه گــزارش گــروه علــم و آمــوزش ایرنــا از نشــریه هلــث، بــر اســاس آمــار حــدود 8۰ 
تــا ۹۰ درصــد مبتالیــان بــه کرونــا عالئــم خفیفــی را تجربــه می کننــد و ۱۰ تــا ۲۰ 

درصــد بــا عالئم شــدید و تهدیدکننــده مواجه هســتند.
محققــان دانشــگاه ییــل بــرای یافتن دلیــل این موضــوع تحقیقــات جدیــدی را آغاز 
کردنــد و از موش هــای مهندسی شــده کــه دارای سیســتم ایمنــی مشــابه انســان 
بودنــد، کمــک گرفتنــد. نتایــج نشــان می دهــد دلیــل تجربــه عالئــم شــدید کرونــا 

واکنــش التهابــی ضــد ویروســی بــدن اســت.
ــوب شــامل آنتی بادی هــای  ــج و محب ــان رای ــن بررســی ۲ درم ــج ای براســاس نتای
مونوکلونــال و اســتروئید دگزامتــازون قــادر بــه درمــان عفونــت کرونــا هســتند؛ ولی 
درمــورد آنتی بــادی درمــان تنهــا در صورتــی موثــر اســت کــه در اوایــل دوره بیماری 
تجویــز شــود و درمــورد دگزامتــازون ایــن اثــر بخشــی در صــورت تجویــز در مراحــل 

بعــدی بیمــاری دیــده می شــود.
پاســخ های متفــاوت ایمنی کــه در نمونه هــای آزمایشــگاهی عادی و مهندسی شــده 
مشــابه انســان مشــاهده شــد، فرصتــی بــرای کشــف دلیــل عالئــم شــدید و خفیف 

ــاری بود. بیم
محققــان امیــدوار هســتند ایــن مطالعــه بتوانــد در مهــار عالئــم کرونا بــه ویــژه افراد 

بســتری شــده در بخــش مراقبت هــای ویــژه موثــر باشــد.
نتایج این مطالعه در نشریه Nature Biotechnology منتشر شده است.

بــه گــزارش ایرنــا، ســازمان جهانــی بهداشــت در تازه تریــن گــزارش خــود اعــالم کرد 
مــوارد ابتــال بــه اومیکــرون در هــر ۳۶ تــا ۷۲ ســاعت ۲ برابــر می شــود کــه ایــن امــر 
نشــان می دهــد ایــن ســویه جدیــد از »مزیــت رشــد قابــل توجهی« نســبت بــه نوع 
دلتــا کــه اکنــون گونــه غالب اســت، برخــوردار اســت، بــه این ترتیــب انتظار مــی رود 
کــه اومیکــرون بــه زودی از دلتــا ســبقت بگیــرد و بــه گونــه غالــب در جهــان تبدیل 

شود.
سرپرســت مرکــز روابــط عمومی و اطــالع رســانی وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشــکی امــروز وجود ســویه اومیکــرون کرونــا در ایــران را تاییــد کرد.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان کهنوج :



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                        

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید حســین شــاه حیــدری در ســال هــزار و ســیصد و ســی و شــش در روســتای 
خواجــه ســهیل بید خــوان متولد شــد. در طبیعــت زیبای بیدخــوان در میــان خانواده 
مهربــان و زحمتکــش آقاخــان پــرورش یافــت و تــا ششــم ابتدائــی در همان روســتا به 
مدرســه رفــت. پســر پرتــاش و مــؤدب روســتا همــواره بــا کشــاورزی و رســیدگی بــه 
امــور خانــه، ســعی مــی کــرد تــا بتوانــد در مشــکات زندگــی بازویــی توانمنــد بــرای 
پــدر و مــادر باشــد. لــذا پــس از مدتــی تــرک تحصیــل نمــود تــا بهتــر انجــام وظیفــه 
نمایــد. بــا شــروع انقــاب و ســرنگونی رژیــم شاهنشــاهی بــه خیــل یــاران انقــاب 
پیوســت و بــه همــراه دیگــر بســیجیان بــرای آبادانــی روســتای خــود و حتــی مناطق 
محــروم و دور افتــاده ای چــون بشــاگرد، کمــر همت بســتند و پــا در میدان ســازندگی 
گذاشــتند. خدمــت بــه مردمــی کــه از داشــتن حتــی شناســنامه محــروم بودنــد، دل 
حســین را شــاد مــی کــرد. تــاش هــا و دغدغــه هایش باعث شــده بــود اهالی روســتا 

بعنــوان یکــی از اعضــاء شــورا انتخابــش نمایند.
روزهــا مــی گذشــت تــا اینکــه یکــی دیگــر از صفحــات تقویــم زندگــی حســین در 
ــوی  ــا دخترعم ــراه ب ــه هم ــود ک ــیده ب ــت آن رس ــورد. وق ــخ 62/۱2/۱ ورق خ تاری
پرنشــاط و مهربــان خــود بــه خانــه بخــت برونــد. زندگــی مشــترک سرشــار از صفــا 
و محبــت شــان بــا تولــد میثــم رنــگ و بویــی تــازه بــه خــود گرفــت. مــاه طلعــت 
بیشــتر از پیــش احســاس مــی کــرد بــه حســین نیــاز دارد و تــرس از دســت دادنــش 
کابــوس وحشــتناک زندگیــش شــده بــود. اما حســین که به مــوال و صاحب اســمش، 
حضــرت اباعبــدالّل)ع( اقتــدا کــرده بود، عشــق به همســر و فرزنــد دلبنــدش را قربانی 
راه حســین)ع( کــرد و بــا شــروع جنــگ تحمیلــی، بــه میــدان نبــرد شــتافت تــا راه 
انقــاب از مســیرش منحــرف نشــود و از ســویی، میثم هــای ســرزمینش گرد یتیمی 
به سرشــان ننشــیند. بخاطــر آرامــش دل پــدر و اطرافیان مدتــی در مدرســه بیدخوان 
بعنــوان مســتخدم مشــغول به کار شــد امــا غیرتش اجــازه نمــی داد به مســئله غارت 
دیــن و میهنــش بــی تفــاوت باشــد، از ایــن رو بارها به جبهه رفــت و در عملیــات های 
متعــددی شــرکت کــرد تــا اینکــه در تاریــخ 65/۴/۱0 در عملیات کربــای۱ در منطقه 

مهــران، بــه مقــام واالی شــهادت دســت یافــت.
ســرانجام پنــج روز پــس از شــهادت در برابــر چشــمان منتظر همســر بر روی دســتان 

اهالــی روســتا تشــییع و در گلــزار شــهدای بیدخــوان به خاک ســپرده شــد.
اولیــن کســی که در روســتا عکس امــام خمینی)رحمةالّل علیــه( رو آورد، حســین بود. 
بعــد انقــاب تشــکیل گــروه مقاومــت بســیج داد. صبــح ها حســین رو می دیــدی که 
جلــو ۳00-200 نفــر بــا ســر دادن اشــعار انقابــی، در حــال آمــوزش و تمریــن نظامی 
هســتند. شــب هــا هــم بــا پاس شــب، گشــت هــای شــبانه و ... بــه فعالیت در بســیج 
مــی پرداخــت. ایــن در حالــی بــود که بعنــوان عضو شــورای روســتای بیدخــوان، برای 
احــداث جــاده، اســتخر و رفــع مشــکات روســتا همــواره تــاش مــی کرد. بــه همین 
دلیــل مــورد عاقــه مــردم روســتا بــود. بــا رفقایــش دعــای توســل، کمیــل و ندبــه تو 
روســتا برگــزار مــی کردنــد. یــا از کســی دعــوت مــی کردنــد  یــا خودشــون اجــراء می 
کردنــد. از دوســتاش خواســته بــود اگــه مــن شــهید شــدم، دور مــزارم جمــع بشــید و 

ذکــر یامهــدی)ع( بــا صــدای بلنــد بگید. 
                                                  راوی: خانم ماه طلعت شاه حیدری)همسر شهید(

هــر کســی کاری داشــت حســین در خدمــت بــود. ســر شــب داشــتیم شــام مــی 
خوردیــم کــه یکــی در زد. یکــی از اهالــی روســتا بــرا بــردن همســر پــا بــه ماهــش به 
بردســیر از حســین کمــک خواســته بــود تــا بــا ماشــینش اون ها رو به شــهر برســونه. 
وقتــی رفــت، بهــش گفتــم: بنشــین غذاتو بخــور، بعد بــرو. قبول نکــرد. رفــت و حوالی 

ســاعت ۳ بامــداد بــه خونه برگشــت.
خیلــی بــه پــدر و مــادر احتــرام مــی گذاشــت. بــرا خــودش مــردی شــده بــود، امــا 
اگــه تــو همیــن ســن، بابــاش تــو گوشــش مــی زد، حــرف نمــی زد. وقتی بابــا مخالف 
رفتنــش بــه ســپاه بــود، حســین کار خودشــو مــی کــرد اما ســعی مــی کرد بــا حفظ 

احتــرام، رضایتشــون رو هــم جلــب کنه.
                                                 راوی: خانم ماه طلعت شاه حیدری)همسر شهید(

اوائــل انقــاب بــود. ســر مســئله احــداث جــاده، بــا یکــی از اهالی بحثشــون شــده بود. 
طــرف مقابــل بهــش توهیــن مــی کنه و نســبت بــه انقــاب و نیروهای انقابــی حرف 
هــای ناروایــی نســبت میــده. اون شــب تــا صبح خــواب نرفــت و شــروع کــرد در قالب 
نوشــته بــا امــام درد و دل کــردن... ناراحــت شــده بــود امــا کینــه بــه دل نمــی گرفــت. 
صبــح رفــت بــرا آشــتی؛ طوری کــه فرد توهیــن کننــده، شــرمنده از رفتار نادرســتش 

شــده بــود.                          راوی: خانــم مــاه طلعــت شــاه حیدری)همســر شــهید(
از اینکــه مأموریــت مــی رفــت، از اینکــه حــرف از جبهــه و شــهادت مــی زد، ناراحــت 
بــودم. در واقــع هــر چیــزی کــه خبــر از جدایــی از حســین بــرام داشــت، ناراحتــم می 
کــرد. وقتــی شــهید نامــدار معیــن الدینــی به شــهادت رســید، قرار شــد حســین این 
خبــر رو بــه خونــواده ش اعــام کنــه. گفــت: بــذار امشــب راحــت بخوابنــد، فــردا کــه 
تشــییع هســت، میــرم بــه خونــواده ش خبــر میــدم. متأثــر بودیــم. رو کــرد بــه مــن 
و گفــت: خــوش بــه ســعادت نامــدار کــه شــهید شــد.  از قبــل التیماتــوم داده بــودم 
کــه حرفــی از شــهادت نباشــه. گفتــم: قــرار نبــود از شــهادت و ســعادت حرفــی بزنی. 
گفــت: نــه، منظــورم اینــه کــه خــوش به ســعادت نامــدار کــه با شــهادت رفــت. گفتم: 
همــه ش مرگــه، فقــط جــای مــردن، اومــدن کلمــه شــهادت گذاشــتن. گفــت: اتفاقــا 
مــردن تــا شــهادت خیلــی فــرق داره! امــاده بــود. بــه دوســتانش وصیــت کــرده بــود: 
اگــه شــهید شــدم، موقــع دفــن، عکــس میثــم تــو جیبــم باشــه. مــا هــم به خواســته 
ش عمــل کردیــم. میثــم رو خیلــی دوســت داشــت. وقــت خداحافظــی بــه خواهرش 
گفــت: میثــم رو از جلــو  مــن ببــر. مــی ترســم بــا دیــدن میثم، پــام بلــرزه، نتونــم برم 

جبهــه...                           راوی: خانــم مــاه طلعــت شــاه حیدری)همســر شــهید(
تــو جبهــه شــنیده بــود کــه انگشــت هــای بچــه الی پنکــه رفتنــد. اومــد خونه. ســر 
انگشــت هــای میثــم آســیب دیــده بــود. خیالــش کــه از بابت بچــه راحت شــد، گفت: 

میــرم جبهــه، دهــم یــا پانزدهــم بــرج تیــر حتمــا میام. 
همــه چــی رو تــو خونــه آمــاده کــردم. از خونــه تکونــی گرفتــه تــا آجیــل و گوســفند 
قربونــی... منتظــر رســیدنش بــودم. وقتــی خواهــرم بــه پذیرایــی و خوراکی ها دســت 
زد، منعــش کــردم تــا همــه چیز دســت نخــورده بــرا پذیرایــی از حســین آماده باشــه. 
ظهــر اومــدم نمــاز بخونــم، نتونســتم ایســتاده نمــاز بخونم، یه حســی بهــم می گفت 
بــرا حســین اتفافــی افتــاده. زانــو زده بــودم؛ شــاید همــون لحظاتــی کــه حســین تیــر 
خــورده بــود. نــذر کــردم اگه حســین ســالم بیــاد گوســفند قربونــی کنم. شــب خواب 
دیــدم بــا جمعیتــی بــه ســمت مزار شــهدا مــی رفتیم)درســت همیــن صحنــه رو روز 
تشــییع دیــدم(. چــادر نداشــتم. هــر چــی تاش کــردم چــادرم پیــدا نمی شــد. از بین 
جمعیــت، یــک خانــم عکــس حســین رو داد دســتم. از خــواب بیدار شــدم. نــذر کردم 

اگــه حســین بیــاد همــه طاهامــو با دســت خــودش هدیــه بــده به مســجد...
 رادیــو بــاز بــود و اخبــار پخــش مــی کــرد. اســامی شــهدا رو اعــام کرد. اســم ســوم یا 
چهــارم بــود کــه شــنیدم: شــهید حســین شــاه حیــدری... بــا شــنیدن خبر شــهادت 
حســین، دوازده ســال افســردگی گرفتم...  راوی: خانم ماه طلعت شــاه حیدری)همســر شــهید(

بــا ماشــین ایســوزو بچــه رو مــی بردیــم پیــش دکتــر. رادیــو روشــن بــود و داشــت 
اســامی شــهدا رو اعــام مــی کــرد. بــا شــنیدن ایــن اخبــار، گفتــم: ببنــد ایــن رادیــو 
رو کــه همیشــه خبــر نحــس میــده. نزدیــک ترشــاب ماشــین رو پــارک کــرد. پتویی 
انداختیــم و مشــغول خــوردن خربــزه شــدیم. در همیــن حین منو دلــداری مــی داد و 
مــی گفــت: ایــن خبرهــا نحــس نیســت، خوبــه و ... منم مــی گفتــم: این حــرف های 
گنــده گنــده رو بــه مــن نــزن.راوی: خانــم مــاه طلعــت شــاه حیدری)همســر شــهید(
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آمادگی دیار کریمان »پایتخت مقاومت جهان اسالم« و »گلزار 
بین المللی شهدای کرمان« برای  میزبانی از زائران »حاج قاسم«

اشعارانتظار
جان شیعه ز هجران به لب رسیده، بیا

مه مبارک در ابر آرمیده، بیا

امید آخر دلهای داغ دیده، بیا

به طول غیبت و اشک مدام و سوز دلت

که جان شیعه ز هجران به لب رسیده، بیا

ز پشت در بشنو ناله های فاطمه را

به سوز سینه آن مادر شهیده، بیا

عزیزفاطمه،جدت حسین در یم خون

تو را صدا زند از حنجر بریده، بیا

به مادری که لبش از عطش زده تبخال

به شیر خواره ی انگشت خود مکیده، بیا

به آن لبی که بر آن چوب می زدند به طشت

به خواهری که گریبان خود دریده، بیا

کند تالوت قرآن رس حسین به نی

ببین چگونه ز لبهاش خون چکیده، بیا

به آن رسی که به دیدار دخرتش آمد

به کودکی که به ویرانه آرمیده، بیا

به الله های به خاک اوفتاده از دم تیغ

به غنچه ای که شد از رضب تیغ چیده، بیا

به بانگ یا ابتای علی به قلزم خون

به ناله ای که حسین از جگر کشیده، بیا

بود به سینه "میثم" هزار درد نهان

گواه آن همه غم های نا شنیده، بیا

اشعار : از استاد حاج غالمرضا سازگار)میثم(

دیــار کریمــان بــرای میزبانــی از زائران ســردار دل ها 
از جای جــای ایــران اســامی و جهــان اســام بــرای 
شــرکت در آیین های گرامیداشــت دومین ســالگرد 

شــهادت »شــهدای مقاومــت« آماده می شــود.
ــت  ــان »پایتخ ــار کریم ــارس ، دی ــزاری ف خبرگ
ــی  ــزار بین الملل ــام« و »گل ــان اس ــت جه مقاوم
شــهدای کرمــان« در آســتانه فرارســیدن دومیــن 
ــی  ــرای میزبان ــا ب ــردار دل ه ــالگرد شــهادت س س
ــار و  ــت و ی ــهدای مقاوم ــزار سیدالش ــران م از زائ
همــرزم دیرینــش شــهید حســین پورجعفــری از 
جــای جــای ایــران اســامی و جهــان اســام آماده 

می شــود.
مــردم ایــران کــه نه بلکــه جهــان از چنــد روز مانده 
ــرار  ــان آرام و ق ــهادتش دل هایش ــالگرد ش ــه س ب
نــدارد، هنوز داغ شــهادتش ســرد نشــده و ایــن داغ 
را بــا حضــور در گلــزار شــهدای کرمــان و بــر گــرد 
مــزارش بــه خوبــی می تــوان درک کــرد، زائــران و 
ــران و  کاروان هایــی کــه از اســتان های مختلــف ای
همچنیــن کشــورهای دیگــر بر گــرد مــزارش نوای 
»ســردار دل هــا، رخــت شــهادت بــر تــو مبــارک« 

ــد. ــر می دهن س
ــران حاج قاســم ایــن  ــی از زائ ــرای میزبان کرمــان ب
ــای  ــی دارد، از موکب ه ــاب خاص ــب و ت ــا ت روزه
مردمــی و هیئت هــا، ورزشــکاران، جوانــان و 
ــان، بســیجیان، دانشــجویان و نخبــگان و...  نوجوان
همــه همــه تــاش می کننــد کــه ایــن اســتان را 
بــرای میزبانــی از زائــران عزیــز ســردار دل هــا آماده 

کننــد.
برنامه هــا/ شــعار  میــدان«   »مــرد 
اســکان  نفــر  هــزار   20 آمادگــی 
حاج قاســم زائــران  بــرای  روزانــه 

ــالگرد ســردار ســپهبد شــهید  ــن س ســتاد دومی
ــتاد  ــان س ــتان کرم ــلیمانی در اس ــم س حاج قاس
راهبــردی را بــا ۱6 کارگــروه و ســتاد مردمــی 
ــوان شــعار  ــدان« به عن ــرد می ــرد، »م ــدازی ک راه ان
محــوری در برنامه هــای بزرگداشــت شــهادت 
ســردار ســلیمانی معرفــی شــده و رویکــرد برنامه ها 
مردمــی و طــی هفتــه مقاومــت از ۱0 تــا ۱6 دی 

ــود. ــزار می ش ــاه برگ  م
کرمــان بــا برنامــه پنجــم دی مــاه ســالروز زلزلــه 
ــان  ــم« در زم ــش »حاج قاس ــت نق ــا محوری ــم ب ب
زلزلــه، آییــن 9 دی و یــادواره شــهید پورجعفری به 
پیشــواز هفتــه مقاومــت مــی رود، در مجمــوع ۱7۱ 
برنامــه طــی هفتــه مقاومت در اســتان کرمــان اجرا 

می شــود کــه ۱0 برنامــه بــه شــکل ملــی اســت.
بــه گفتــه ســردار حســین معروفــی رئیــس ســتاد 
ــلیمانی در  ــهید س ــپهبد ش ــالگرد س ــن س دومی
ــهر  ــالگرد در ش ــای س ــان، برنامه ه ــتان کرم اس
کرمــان و در گلــزار شــهدا، مصــای امــام علــی )ع(، 
بیت الزهــراء و مســاجد برگــزار می شــود و تاکنــون 
حــدود 20 هــزار نفــر اســکان روزانــه بــرای زائــران 
آمــاده شــده کــه حــدود 90 درصــد آن به صــورت 

مردمــی اســت.
ــه  ــانی ب ــب خدمات رس ــدازی 80 موک راه ان

ــران در ورودی  هــای اســتان زائ
ســتادهای مردمــی ســالگرد شــهادت حاج قاســم 
ــت و  ــه اس ــکل گرفت ــف ش ــتان های مختل در اس
ــکری نیا  ــن عس ــام حس ــه حجت االس ــه گفت ب
مســوول مواکــب ســتاد مردمی اســتان کرمــان،۸0 
موکــب بــرای خدمت رســانی بــه زائــران در نقــاط 
ــدازی  مختلــف از جملــه ورودی هــای اســتان راه ان
می شــود کــه خدمــات مختلــف از جملــه درمــان، 
تغذیــه و اســکان بــه زائــران حــاج قاســم در مواکب 

ــود. ــه می ش ارائ
عســکری نیا از راه انــدازی مواکــب بــا حضــور 
اســتان هایی چــون مشــهد در کرمــان خبــر داد و 

ــی مواکــب حاج قاســم در  ــک اطاعات اظهــار کــرد: بان
ــود. ــدازی می ش ــان راه ان ــتان کرم اس

بــرای  مســجد  و  تکیــه   70 آمادگــی 
قاســم حــاج  زائــر  هــزار   17 اســکان 

علــی اشــرفی دبیــر کمیتــه مردمــی ســتاد مردمــی 
شــهید ســلیمانی اســتان کرمــان هــم گفــت: اســکان، 
ــات  ــه ای، اطاع ــی و تغذی مراکــز خدمات رســان درمان
مــورد نیــاز دربــاره برنامه هــا و ظرفیت های گردشــگری 
کرمــان در نرم افــزار جهان شــهر مقاومــت دیــده شــده 
ــرای  ــجد ب ــه و مس ــازی 70 تکی ــت.وی از آماده س اس
خدمت رســانی بــه بیــش از ۱7 هــزار زائــر حاج قاســم 
در شــهر کرمــان خبــر داد و افــزود: هــر کــدام از مراکــز 
مــا فقــط دو شــب خدمــت رســانی بــه زائــران را انجــام 

می دهــد.
ــل  ــرویس دهی حمل ونق ــرای س ــی  ب پیش بین
ترافیــک  طــرح  مســیرهای  در  زائــران 
سرپرســت معاونــت خدمات  شــهری شــهرداری کرمان 
در خصــوص اقداماتــی کــه بــرای پذیرایــی از زائــران در 
آســتانة دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار حاج قاســم 
ســلیمانی انجــام شــده از آماده ســازی گلزار شــهدا خبر 
داد و گفــت: بــا همــکاری تمــام نیروهــای شــهرداری، 
ســعی کرده ایــم شــهر کرمــان و به ویــژه گلــزار شــهدا 
را بــرای میزبانــی از میهمانــان ســردار ســلیمانی آمــاده 
کنیــم.وی افــزود: تمــام ورودی هــای شــهر با هماهنگی 
ــه  ــده و رو ب ــازی ش ــهری بهس ــف ش ــق مختل مناط
ــان اســت و اقداماتــی از جملــه بهســازی پارک هــا  پای
ــزی  ــنایی، رنگ آمی ــتی، روش ــرویس های بهداش و س
مبلمــان شــهری و تنظیــف در ورودی های شــهر انجام 
شــده و المان هــای ویــژه ای بــه همیــن مناســبت نصب 

خواهــد شــد.
سرپرســت معاونــت خدمات شــهری شــهرداری کرمان 
از ایجــاد پیــاده راه در ورودی هــای گلــزار شــهدا و به ویژه 
ــر  ــی آن خبــر داد و عنــوان کــرد: عــاوه ب ورودی اصل
نصــب تیرهــای بــرق در مســیر پیــاده راه، در ورودی آن 
نیــز اســتراحتگاه و مبلمان شــهری نصب شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه یــک پارکینــگ جدیــد در ورودی 
»پردیســان قائم)عج(« ســاخته شــده و آمادۀ میزبانی از 
هموطنانــی اســت که بــا خودروی شــخصی بــه کرمان 
ســفر می کننــد، افــزود: چــون در ایــام ســالگرد، طــرح 
ترافیکــی ویــژه اجــرا می شــود و ورودی هــای پردیســان 
قائــم احتمــاال بســته می شــوند، پیش بینی هــای 
الزم جهــت ســرویس دهی حمل ونقــل زائــران در 

مســیرهای طــرح ترافیــک صــورت گرفتــه اســت.
ایرانمنــش از اســتقرار ایســتگاه های راهنمــای مســافر 
در ۱0 نقطــه از ســطح شــهر و در مســیرهای منتهــی 
بــه گلــزار شــهدا خبــر داد و گفــت: فضاهــای تبلیغاتی 
ســطح شــهر نیز به مناســبت دومین ســالگرد شهادت 
ســردار ســلیمانی، توســط ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
ــی و  ــای مردم ــار نیروه و ورزشــی شــهرداری در اختی

ارگان هــا قــرار داده شــده اســت.
 ویژه برنامــه لحظــه شــهادت در »قنات ملــک« 

زادگاه ســردار دل ها
ــپاه  ــده س ــنی فرمان ــا خوا جه حس ــرهنگ علیرض س
ناحیــه مقاومت شهرســتان رابــر نیز به خبرنــگار فارس 
گفــت: برنامه های دومین ســالگرد شــهید ســلیمانی از 
ــزار  ــر برگ ــاه در شهرســتان راب ــا ۱6 دی م روز دهــم ت
می  شــوند کــه برنامــه دومیدانــی توســط قهرمانــان دو 
اســتان و کشــور به سرپرســتی پیمان نصیــری قهرمان 
ــزار  ــا گل ــک ت ــهدای قنات مل ــزار ش ــک از گل پاراالمپی

شــهدای کرمــان برگــزار می شــود.
وی همایــش پیشکســوتان عرصــه جهــاد و شــهادت 
شهرســتان رابــر در روســتای گنجــان، ویژه برنامه لحظه 
شــهادت حــاج قاســم در مســجد قنات ملــک، همایش 
ــان  ــاح الم ــی، افتت ــه میزبان ــتان ب ــایر اس ــزرگ عش ب
ــای  ــاح طرح ه ــر، افتت ــهر راب ــم در ورودی ش حاج قاس
ــتان،  ــتای شهرس ــدان در ۱2روس ــرد می ــانی م آبرس

مراســم ســالگرد در روز شــهادت حضــرت زهــرا )س( در 
روســتای قنات ملــک از جملــه برنامه هــای گرامیداشــت 
دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار دل هــا در شهرســتان 

ــک اســت. ــر و زادگاه شــهید روســتای قنات مل راب
خوا جه حســنی توزیــع کمک هــای مؤمنانــه بیــن 
ــزاری جشــنواره علمــی در  ــن شهرســتان، برگ محرومی
خصــوص گیاهــان دارویــی، برگــزاری یادواره هــای 
ــور  ــزاری ت ــیار، برگ ــینیه های س ــهدا، حس ــی، ش خانگ
دوچرخه ســواری از رابــر تــا قنات ملــک را از دیگــر 

ــمرد. ــتان برش ــن شهرس ــا در ای برنامه ه
ویژه برنامه هــای بیــت  الزهــراء »موقوفــه شــهید 
ــه صــورت ویــژه  ســلیمانی«بیت الزهراء کرمــان نیــز ب
ــردار  ــهادت س ــالگرد ش ــن س ــرای دومی ــی ب برنامه های
ــهادت  ــزاداری ش ــا ع ــه ب ــرده ک ــی ک ــا پیش بین دل ه
حضــرت فاطمــه زهــرا)س( از دهــه اول آغــاز شــده و بــه 
مــدت ۱7 شــب» هــر شــب یــک هیئــت« ادامــه دارد.
پنــج شــب نیــز برابــر ســنوات قبــل شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی مراســم روضه شــهادت حضرت فاطمــه )س(، 
نمایشــگاه عکــس، کرســی تــاوت، پویــش ختم قــرآن، 
ــای  ــلیمانی و برنامه ه ــهید س ــه ش ــابقه وصیتنام مس
ــراء  ــای بیت الزه ــر برنامه ه ــن از دیگ ــژه زائری ــه وی روزان

ــده اســت. ــی ش پیش بین
ــم  ــران حاج قاس ــرای زائ ــذا ب ــت غ ــرح پخ ط

ــور ــتان کش ــط 7 اس توس
ــالگرد  ــن س ــی دومی ــای ســتاد مردم ــه برنامه ه از جمل
شــهادت حاج قاســم، طــرح نــذر پخــت غــذا بــرای زائران 
اســت کــه 6۳ دیگــه در هــر روز توســط هفــت اســتان 

کشــور انجــام و بیــن زائــران توزیــع خواهــد شــد.
تأمیــن و تجهیــز امکانــات بــرای اســکان زائران 

در گلــزار شــهدا
ســردار محمدرضــا حسنی ســعدی مســئول گلــزار 
شــهدای کرمــان نیــز در گفت وگویی بــا خبرنگار فارســاز 
آمادگــی گلــزار شــهدا بــرای میزبانــی از زائران و مجــاوران 
مــزار سیدالشــهدای مقاومت خبــر داد و اظهار داشــت: در 
ایــن راســتا 2 هــزار مترمربــع زمیــن از شــهرداری بــرای 

اســکان زائــران تحویــل گرفتیم.
وی ســاخت یک ســوئیت اســکان در انتهــای پارکینگ و 
تجهیــز آن، تامیــن 5 کانکس ۱2 متری، پارتیشــن بندی 
و تجهیــز 500 متــر مربــع فضای باالی حســینیه شــهدا، 
تأمیــن و تجهیــز 6 عــدد چــادر ۱2 متــری و ... را از جمله 
ــرای  ــهدا ب ــزار ش ــل گل ــده در مح ــام ش ــات انج اقدام

میزبانــی از زائران برشــمرد.
مســئول گلــزار شــهدای کرمــان تامیــن و نصــب یــک 
خیمــه، تامیــن ۱5 عــدد چتــر ســایه بان، نصــب 50 عدد 
دوربیــن پایــش تصویــری را از دیگــر اقدامــات در گلــزار 
شــهدا دانســت و خاطرنشــان کرد: طی یکســال گذشــته 
بــه طــور میانگیــن روزانــه دو برنامــه فرهنگــی بــزرگ در 

گلــزار شــهدای کرمــان اجــرا شــده اســت.

*ســام درهفتــه پژوهــش بایــد مربیــان تعلیــم 
وتربیــت و نخبــگان جامعــه را بــه مهــارت اموزی 
زندگــی با رعایــت تفاوتهای فــردی بــه نوجوانان 
ــش  ــرا پژوه ــد . زی ــرار دهن ــان مدنظرق وجوان
ــارت  ــه مه ــگاهها ب ــدارس و دانش ــوری م مح
ــر  ــوزان منج ــش ام ــجویان ودان ــوزی دانش ام

میگــردد باتشــکر                 7۱----9۱۳۳
*باســام بــا الکترونیکــی نســخه هــا و داشــتن 
ــت  ــا ویزی ــه  ی ــق الزحم ــت ح ــتگاه دریاف دس
درمطــب  بعضــا مشــاهده میگــردد کــه بیمــار و 
یاهمــراه ان را بــرای واریــز دســتمزد بــه خــارج از 
مطــب راهنمایــی کــه بــا دســتگاه خــود پــرداز 
کارت بــه کارت کنیــد و فیش واریــزی را بیاورید 
تــا از پرداخت مالیــات فرار کننــد  ۸0----9۱۳2
*باســام هــرروز کــه مــی گــذرد فقیــران 
وکمدرامدها فقیرترمیشــوند چون اجناس و کاال 
و همــه چیــز گرانتــر میشــود وقــدرت خریدمــا 
کمتــر میشــود ودســتمزدها هــم اگــر اندکــی 
افزایــش یابــد کفــاف گرانــی رانمی دهد انشــاالل 
دولــت بتوانــد تاپایــان ســال گرانــی روزافــزون را 
ــد               99----9۳62 ــرل کن ــار و کنت مه

ــی  ــام عل ــرا مانندام ــامی چ ــت اس *درحکوم
ــا دزدان واختاســگران رفتــار نمیشــود فقــط  ب
دســتگیر وومحاکمــه و درزنــدان یــک ســوئیت 
دراختیارشــان دکتــر ودارو و درمــان و مرخصــی 
هــم کــه بــه لطــف دســتگاه قضایــی دارنــد بــا 
ــه  ــود بلک ــاس کمترنمیش ــورد اخت ــن برخ ای
شــیوه هــای دیگــری را بــکار میگیرنــد واز داخل 
ــد کســی  ــی کنن ــت م ــرون رامدیری ــدان بی زن
۳000میلیارداختــاس کــرده مــی دانیــد چقدر 
از مــردم را بدبخــت کــرده و چه ضررهای نفســی 
ومالــی وجانــی بــه مــردم تحمیــل کــرده اســت                                                                                                                                              

9۳۸۸---62                                           
*باســام هرروز خبرهایــی از راه انــدازی کارخانه 
ای و مراکــز صنعتــی شــنیده میشــود اما خبری 
ــه  ــی ک ــا اولتیماتوم ــیر ب ــه قندبردس از کارخان
ــی   ــچ اتفاق ــتان داد هی ــتری اس ــس دادگس رئی
نیفتــاده و خبــری نیســت پشــت ایــن کارخانــه 
دســتهای پنهانــی اســت کــه مانــع میشــودتا ان 
دســتها قطــع نشــودامکان راه انــدازی نیســت با
ــکر                                   60-----90۳۳ تش

*ضمــن تشــکر از شهرداربردســیرواعضای شــورا 
ــان جدیــد  ــارک وبلواروخیاب ــدازه کافــی پ ــه ان ب
ــه کوچــه هــای خاکــی  ــا ب احــداث شــده لطف
و کوچــه هــای پرچالــه و خیابانهــای پرشــکاف
 برسیدممنون                                 9۴----9۱20

ــیر  ــتری دربرس ــی و بس ــش امارفوت ــا کاه *ب
وهمچنین درســطح کشــور رعایت پروتکلها کم 
شــده و زیر50درصــد رســیده مســئولین ضمــن 
تذکــر     نســبت بــه ایــن مهــم تــاش کننــد تا 
ــا مــوج فراگیرمواجــه بشــویم  خــدای ناکــرده ب
باســپاس و تشــکر از زحمات پرســنل بهداشــت 
و درمــان                               9۳5۸----۴2

*ایــن اروپاییهــا که به ماواکســن نمــی دادندحاال 
گرفتــار اپیدمــی شــدند وامــار مبتایــان وفوتیها 
بسیارباالســت چــرا انهــا واکسیناســیون ملــت 
ــی فــروش  ــد و درپ خودشــان را تکمیــل نکردن

واکســن بــه ســایر کشــورها هســتند
9۱۳۱----۸5                                              

رئیس سازمان انرژی امتی ایران :

در آینده ای نزدیک سوخت تولید ایران را در نیروگاه بوشهر استفاده می کنیم
ــا  ــه ب ــران در مصاحب ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
»ریانووســتی« تصریــح کــرد کــه ایــران قــادر بــه تولیــد 
ســوخت هســته ای اســت و بــزودی ایــن ســوخت را در 

ــرار می دهــد. ــورد اســتفاده ق ــروگاه بوشــهر م نی
بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری فــارس، 
ــس  ــور و رئی ــاون رئیس جمه ــامی« مع ــد اس »محم
ســازمان انــرژی اتمــی ایــران در مصاحبــه بــا خبرگــزاری 
ــوری  ــه جمه ــرد ک ــح ک ــیه تصری ــتی« روس »ریانووس
ــد ســوخت هســته ای اســت و  ــه تولی ــادر ب اســامی ق
انتظــار مــی رود در آینــده ای نزدیــک ایــن ســوخت را در 
ــرار دهــد. ــروگاه هســته ای بوشــهر مــورد اســتفاده ق نی
ــت:  ــتی گف ــه ریانووس ــو ب ــن گفت وگ ــامی در ای اس
ــه تولیــد ســوخت هســته ای اســت. مــا  »ایــران قــادر ب
ــم  ــتیم و امیدواری ــم داش ــا روس ات ــی را ب گفت وگوهای
کــه در چارچــوب تعامــات خــود بــر اســاس طرح هــا و 
قراردادهایــی کــه به نتیجــه می رســانیم، بتوانیم اســتفاده 

ــم«. ــاز کنی ــور بوشــهر آغ ــران را در رأکت از ســوخت ای
وی کــه پیــش از ایــن در خصــوص تأمیــن منابــع مالــی 
هزینه هــای نیــروگاه بوشــهر ســخن بــه میــان آورده بود 
در بخشــی از مصاحبــه تصریــح کــرد کــه ایــران تمامــی 
بدهی هــای روســیه مرتبــط با نیــروگاه بوشــهر را پرداخت 
کــرده اســت و گفــت: »ایــران تمامــی بدهی های روســیه 
مربــوط بــه نیــروگاه هســته ای را پرداخــت کرده اســت«.

ــا  ــاط ب ــران در ارتب ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
تکمیــل فــاز دو و ســه نیــروگاه بوشــهر گفــت: »ســاخت 
فــاز دوم وســوم نیــروگاه 23 مــاه تعویــق داشــته اســت....

مــا از روس اتــم انتظــار داریــم کــه اجــرای ایــن پــروژه را 
بــا طــرح مــورد توافــق بــرای جبــران تمامــی تأخیرهــا 
تســریع بخشــد. می توانــم بــه شــما بگویــم کــه خــاک 

در حــال تقویــت اســت و در حــال حاضــر مقدمــات برای 
ــزی فوندانســیون در حــال انجــام اســت«. بتن ری

اســامی چنــدی پیــش در گفت وگویــی در جمــع 
ــت:   ــروگاه بوشــهر گف ــت نی ــاره وضعی ــگاران درب خبرن
تــا تاریــخ ۱۰ مهــر ۱۴۰۰ حــدود ۵2 میلیــارد کیلــووات 
بــرق از نیــروگاه بــه شــبکه بــرق انتقــال داده شــد و از 
ــه و  ــوخت رفت ــض س ــال و تعوی ــرای اوره ــر ب ۱۰ مه
ان شــاءاهلل طبــق برنامــه پیــش بینــی شــده دهــم دی 
مــاه دوبــاره در مــدار قــرار خواهــد گرفت.اســامی درباره 
رونــد ســاخت دو نیــروگاه دیگــر در بوشــهر هــم گفــت: 
مــا عقــب ماندگــی داریــم و از زمانبنــدی عقب هســتیم 
و امیدواریــم بــا شــرایطی کــه در حــال رایزنــی هســتیم، 
بتوانیــم منابــع مالــی آن را تامیــن کنیــم کــه ســاخت دو 

نیــروگاه نیــز ســرعت بگیــرد.
بهــروز کمالوندی ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمی دی 
مــاه ۱3۹۹ در اظهاراتــی گفتــه بــود: یادداشــت تفاهمــی 
بــا روســیه در ایــن زمینــه امضا کردیــم و یک نقشــه راه 
۱۰ ســاله کــه االن پنــج ســال آن گذاشــته کــه بتوانیــم 

ســازنده ســوخت نیروگاه بوشــهر باشــیم.
ــی  ــزاری روس ــا خبرگ ــو ب ــن در گفت وگ وی همچنی
بــرای  برخــی  تــاش  در خصــوص  اســپوتنیک 
ــع  ــرای رف ــن ب ــرات وی ــیر مذاک ــی در مس مانع تراش
تحریم هــا علیــه جمهــوری اســامی ایــران گفــت: »جو 
روانــی و سیاســی کــه علیــه ایــران برقــرار می کننــد و 
ــی  ــد همگ ــن می زن ــه آن دام ــتی ب ــم صهیونیس رژی

ــت«. ــران اس ــردم ای ــه م ــمنی علی دش
رئیــس ســازمان انــرژی اتمی جمهــوری اســامی ایران 
بــا تأکید بــر تــداوم فعالیت هــای هســته ای ایــران تحت 
توافقــات پادمانــی و ان پــی تی گفــت: »مذاکــرات برجام 

کــه ایــران در آن از حقــوق مســلم هســته ای 
خــود عقب نشــینی کــرده اســت، صرفــاً بــرای 
رد ایــن اتهامــات و اعتمادســازی بــوده اســت و 
فعالیت هــای هســته ای ایــران همگــی تحــت 
ــی در  ــچ فعالیت ــت و هی ــس اس ــارت آژان نظ
ــوب  ــارج از چارچ ــران خ ــته ای ای ــع هس صنای
پادمــان و ان پــی تــی صــورت نگرفتــه اســت 

و نخواهــد گرفــت«.
ــو  ــزوم لغ ــر ل ــد ب ــا تأکی ــامی ب ــد اس محم
ــات  ــت: »تفاهم ــران گف ــه ای ــا علی تحریم ه
ــوده  ــا ب ــو تحریم ه ــرای لغ ــه ب صــورت گرفت
ــا،  ــو تحریم ه ــدم لغ ــورت ع ــت و در ص اس
ــرد. ســند تفاهــم  ــران تفاهمــات را نمی پذی ای
برجــام فقــط بــرای اعتمادســازی و رفــع اتهــام 
بــوده اســت. تعهداتــی کــه ایــران اضافــه بــر 
برجــام انجــام داده بــرای لغــو تحریم هــا بــوده 
اســت.  اگــر قــرار باشــد لغــو تحریم هــا عملی 
ــا را  ــته ای م ــت هس ــد صنع ــود و بخواهن نش
متوقــف کنند، مــا هرگــز ایــن را نمی پذیریم«.


