سرمقاله

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان

فتنه معنایش این است که یک عدهای
باطن دشمن وارد
بیایند با ظاه ِر دوست و
ِ
دو شنبه  6دی ماه 1400
میدان شوند ،فضا را غبارآلود کنند؛ در
 22جمادی اال ولی  27 - 1443دسامبر 2021
این فضای غبارآلود ،دشمن صریح بتواند
سال سیزدهم  -شماره 511
چهرهی خودش را پنهان کند ،وارد میدان
 8صفحه قیمت  2000 :تومان
شود و ضربه بزند.

نهمدینمادبصیرت
ملتایراندرخنثی
کردنفتنههایدشمنان

در روز نهم دی ماه سال  ۸۸مردم 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  ۱۹دی ماه به نام دهه بصیرت
نامگذاریشد.
حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه
ساز و والیتمدار ایران اسالمی در راهپیمایی  9دی
ماه  1388نقطه عطفی در تاریخ انقالب و برگ زریّن
دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می
آید  .حماسه  9دی نماد ع ّزت ،استقالل و بصیرت
مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسالم
و آرمانهای 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
العظمیخامنهای(دامتبرکاته)راشادساخت.
این روز می توان گفت نهم دی ،روز غلبه جنود الهی
بر جنود شیطان است .روز خروش ملت ایران و آشکار
ساختنخشممقدسدربرابراهانتهاوحرمتشکنی
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
خاکمالیدند.
در روز نهم دی ماه  ،1388مشروعیت سیاسی نظام
اسالمی ایران بار دیگر با حضور خودجوش ده ها
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
خوبیمیشناسندوهرگزفریبحیلههاونیرنگهای
ادامه صفجه5
آنان را نمی خورند.

امام خامنه ای( مد ظله العالی ) :

www.sepehrbrd.ir
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پیامبــر اکــرم ص ّلی اهلل علیــه و آلــه فرمودند:فاطمــه علیها الســام حوریه ای اســت
بــه صــورت انســان کــه مــن هــر گاه مشــتاق بــوی بهشــت مــی شــوم ،دختــرم
« التوحیــد ،شــیخ صــدوق ،ص »۱۱۷
فاطمــه علیــه الســام را مــی بویــم .

بهمناسبتسالگردشهادتسرداردلها:

 ۱۷۱برنامههفتهمقاومتدرکرمانبرگزارمیشود

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل کرمــان گفــت ۱۷۱ :برنامــه بــه
مناســبت دومین ســالگرد شــهادت ســپهبد حاج قاســم
ســلیمانی در هفتــه مقاومــت از  ۱۰تــا  ۱۶دی در اســتان
برگــزار میشــود کــه برخــی از آنهــا در ســطح ملــی
اســت.
بــه گـزارش ایرنــا ،ســردار حســین معروفــی در نشســت
خبــری دومیــن ســالگرد شــهید ســپهبد شــهید حــاج
قاســم ســلیمانی افزود :نخستین سالگرد شــهادت سردار
ســلیمانی ســال گذشــته بــا وجــود محدودیــت هــای
کرونــا با پــای کار آمــدن همه مســئوالن ،نهادهــا و مردم
در اســتان کرمــان بــه بهتریــن وجه برگـزار شــد و زمینه
را بـرای مراســم امســال فراهــم کــرد.
وی بیــان کــرد :دومیــن ســالگرد شــهادت حــاج قاســم
امســال گســترده تــر و بــا مرکزیــت ته ـران و کرمــان
برگـزار می شــود؛ شــعار ســالگرد نیز همان شــعار ســال
گذشــته و «مــرد میـدان» اســت.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان تصریــح کــرد:
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 «گلـزار شــهدا و مزار
شــهید حــاج قاســم» ،بیــت الزهـرا(ع) و مصــا در کنــار
 ۱۴مســجد برنامــه هــا برگـزار مــی شــود.
رییــس ســتاد دومیــن ســالگرد ســردار ســلیمانی در
اســتان کرمــان ادامــه داد :پیــش بینــی مــا برای اســکان
و پذیرایــی  ۱۷تــا  ۲۰هـزار زائــر بــه صــورت روزانه اســت
کــه امکانــات را فراهــم کــرده ایــم اما اگــر در بحــث کرونا

آمادگیدیارکریمان«پایتختمقاومتجهان

اسالم»و«گلزاربینالمللیشهدایکرمان»برای
میزبانیاززائران«حاجقاسم»

 7روز مانده به وقت عروج؛ دیار کریامن در
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میزبانیاززائران«حاجقاسم»
تکاپوی

صفحه8

سخنگوی گمرک گفت:

رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم  :فناوری ( )ISCگفت:

شکستهشدنرکوردهایتجاری
دردولتسیزدهم 5

 ۴۸۱پژوهشگرایرانیدرزمرهدانشمندان

یکدرصدبرترجهانقرارگرفتند 2

جناب آقای دکتر محمدرضاتوحیدی پور
مدیرعاملمحترممجتمعفناورانصنعتبردسیر

چهرهنامیصنعتاقتصاداستانکرمانوکشورپسازکسبنشانههایملی
حاتمواجالسرسارسیمدیرانبرترملیوکارآفرینمنونهکشور،

محدودیــت هــا بــه وجــود آیــد ،برنامــه هــا را با
جمعیــت کمتــری برگـزار مــی کنیم.
ســردار معروفــی بــا اشــاره بــه نحــوه تامیــن
اعتبــارات مراســم دومیــن ســالگرد شــهید
ســلیمانی تاکیــد کــرد :بـرای برگزاری مراســم
امســال از شــرکت هــا و بنــگاه هــای اقتصادی
اســتان کمکــی نمــی گیریــم و هزینــه هــا
عمدتــا مردمــی و نیــز توســط بخــش دولتــی
تامیــن شــده اســت.
وی اظهــار داشــت :ســه مطالبه اصلــی از دولت
ایــن اســت کــه در بحث اســکان زائـران داخلی
و خارجــی ،اجـرای طــرح جامع گلزار شــهدای
شــهر کرمــان و راهیــان مکتــب شــهید حــاج
قاســم ســلیمانی ب ـرای دانشــجویان و دانــش
آمــوزان حتمــا بــه مــا کمــک کنند.

صفحه2

در جلسه سازگاری با کم آبی استان کرمان مطرح شد؛

بحران و تنش آبی  ۲۵شهر و ۲۶۵۰
روستای استان کرمان
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دکترخطیبیشهرداربردسیر:

احداثبلوارآتشان،بلوارشهیدجهاندیده،بلوارهای
شهیدانعلیورضاخسرویوخیابانآیتاهللطاهری
توسعهبردسیردر10سالآیندهراتسهیلمیکنند

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 احـداث 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 صرفـاً 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 احـداث گردیــد کــه هــدف اصلــی ازاحـداث آنهــا زمینــه ســازی بـرای تمرکــز زدایــی از مرکــز شــهر و
تعریــف پتانســیلهای جدیــد درمعابــر نقــاط مختلف شــهر اســت .
ایــن اســتاد دانشــگاه اضافــه کــرد :بــا تغییــر کاربــری متناســب امــاک ،زمینــه ســاخت وســاز دراین نقــاط فراهم
خواهــد شــد و انشــاهلل در آینــده نزدیــک چهــره شــهر بردســیر کامـ ٌ
ا دگرگون خواهد شــد

انتخــاب شایســته جنابعالــی را بعنــوان مدیرعالــی ســال در ششــمین اجــاس
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.

کارکنانمجتمعفناورانصنعتبردسیر(کارخانهالستیک)

اهدا نشانعالیمدیرسال
1400

بهجنابآقایمهندس

ستودهمدیرعاملمحترم

شرکتصنایعفوالدمشیز

بردسیردرششمیناجالس
سراسرینشانعالیمدیر
سال1400
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اخبار

قدردانیرییسجمهورازبرگزاری
موفقرزمایشپیامبراعظم
(صلیاهلل علیهوآله)۱۷

هرگونهتحرکخصمانهدشمنانباپاسخقاطعنیروهای
مسلحایرانمواجهمیشود
رییــس جمهــور بــا قدردانــی از برگ ـزاری موفــق رزمایــش
پیامبــر اعظــم(ص) ،۱۷نوشــت :هرگونــه تحرک خصمانــه از
ســوی دشــمنان بــا پاســخ فراگیــر و قاطــع نیروهای مســلح
جمهــوری اســامی ایـران مواجــه خواهــد شــد و معــادالت
راهبــردی را بــه صــورت معنــاداری تغییــر خواهــد داد.
بــه گـزارش روز شــنبه ایرنــا از پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهــوری ،آیـتاهلل ســید ابراهیم رییســی با تبریک ســالروز
میــاد حضــرت عیســی(علیه الســام) ،خاطــر نشــان کــرد:
حضــرت مســیح پیــامآور اســتقامت در برابــر ظالمــان و
ســلطهگران بــود و ایــن درس بزرگــی اســت کــه بایــد همــه
آنـرا فـرا بگیرنــد.
رییــس شــورای عالــی امنیــت ملــی همچنین بــا قدردانــی از
تالشهــای ســپاه پاس ـداران انقــاب اســامی در پاس ـداری
همزمــان از امنیــت ملت ایـران و ملتهای منطقــه ،رزمایش
پیامبراعظم(صلی اهلل علیه وآله)  ۱۷را نشــانهای آشــکار از اراده
و توانمنــدی جمهــوری اســامی ایـران در دفــاع از منافــع و
امنیــت ملــت ایران برشــمرد.
رییــس جمهــور تصریــح کــرد :هرگونه تحــرک خصمانــه از
ســوی دشــمنان بــا پاســخ فراگیــر و قاطــع نیروهای مســلح
جمهــوری اســامی ایـران مواجــه خواهــد شــد و معــادالت
راهبــردی را بصــورت معنــاداری تغییــر خواهــد داد.

شلیک همزمان ۱۶موشک بالستیک در
مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم۱۷
در آخریــن مرحلــه از رزمایــش پیامبــر اعظــم۱۶ ،
فرونــد موشــک بالســتیک بــه ســوی اه ـداف از پی ـش
تعیینشــده شــلیک و بــا موفقیــت بــه اهـداف اصابــت
کردنــد.
بــه گ ـزارش خبرنــگار اعزامــی خبرگ ـزاری تســنیم بــه
منطقــه عمومــی رزمایــش پیامبــر اعظــم  ،17مرحلــه
نهایــی رزمایــش مشــترک ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی بــا شــلیک همزمــان  16فرونــد موشــک
بردبلنــد ،میانبــرد و کوتاهبــرد نیــروی هوافضــای ســپاه
بــه ســمت اهـداف از پیش تعیین شــده انجــام پذیرفت.
در ایــن مرحلــه از رزمایــش موش ـکهای عمــاد ،قــدر،
ســجیل ،زلــزال ،دزفــول و ذوالفقــار مواضــع حســاس
شبیهســازی شــده دشــمن را بــا دقــت  100درصــدی
مــورد اصابــت ق ـرار داده و منهــدم کردنــد.
همزمــان بــا شــلیک موشــکها 10 ،فرونــد پهپــاد
هجومــی نیــروی هوافضــای ســپاه بطــور همزمــان از
مبـدا حرکــت و اهـداف از پیــش تعییــن شــده را منهدم
کردنــد.
بنابــر ایــن گــزارش؛ اجــرای قابلیــت مانــور پذیــری
موش ـکهای ســوخت جامــد ب ـرای عبــور از ســپرهای
دشــمن ،شــلیک همزمــان و اصابــت همزمــان و ارتقــای
آمادگیهــای رزمــی از ویژگیهــای بخــش نهایــی
رزمایــش پیامبــر اعظــم  17ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی بــود.

هزاردانشجومعلمبرایزیارتتربتمطهر
شهیدسلیمانیعازمکرمانمیشوند

رییس دانشــگاه فرهنگیان اســتان کرمــان از اعزام یکهزار
دانشــجو معلم از دانشــگاههای فرهنگیان سراســر کشور
بــه زیــارت قبــر ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی
تحــت عنـوان اردوی «راهیــان نــور مقاومت» خبــر داد.
بــه گـزارش ایرنــا ،عبــاس تـوان در نشســت خبــری بــا
اشــاره اینکــه اردوهــای راهیــان نــور مقاومــت بــه همــت
ســازمان بســیج دانشــجویی اســتان کرمــان بــه میزبانی
دانشــگاه فرهنگیــان کرمــان برگــزار میشــود افــزود:
امســال ســازمان مرکــزی دانشــگاه فرهنگیــان برنامــه
راهیــان نــور را در  ۲بخــش اعـزام دانشــجویان بــه جبهه
هــای نبــرد و بخــش دوم اعـزام دانشــجویان معلــم بــه
زیــارت قبــر شــهید ســلیمانی تعریــف کــرده اســت.
وی اظهــار داشــت :بــازه زمانــی اردوهــای راهیــان نــور
مقاومــت از پنجــم تــا  ۱۱دی مــاه و بــازه دوم از ایــام دهه
فجــر تــا عیــد نــوروز اســت.
رییــس دانشــگاه فرهنگیــان اســتان کرمان خاطرنشــان
کــرد :عــاوه بر زیارت قبر شــهید ســلیمانی دانشــجویان
نیــز از روســتای قنــات ملــک ،زادگاه شــهید ســلیمانی و
از یادمــان شــهدا روســتاهای ُگنجــان شهرســتان رابــر و
خانــوک در شهرســتان زرنــد کــه طبــق فرمایــش رهبر
معظــم انقــاب اســامی بیشــترین شــهید را بــه خــود
اختصــاص داده انــد ،بازدیــد میکننــد.

سال چهاردهم
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رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( )ISCگفت:

 ۴۸۱پژوهشگرایرانیدرزمرهدانشمندانیکدرصدبرترجهانقرارگرفتند

رییــس موسســه اســتنادی علــوم و پایــش
علــم و فنــاوری ( )ISCگفــت۴۸۱ :
پژوهشــگر ایرانی شناسایی شــده بر اساس
شــاخصهای اســتنادی و علــم ســنجی،
دارای رفتــار اســتنادی نرمــال و فاقــد مقالــه
ســلب اعتبــار شــده یا بــاز پس گیری شــده
هســتند و بــه عن ـوان «پژوهشــگران پــر
اســتناد یــک درصد برتــر» جهان شناســایی
و معرفــی شــدند.
بــه گــزارش گــروه علــم و آمــوزش ایرنــا،
محمــد جـواد دهقانــی بــا اعــام ایــن خــر
افــزود :عملکــرد هــر پژوهشــگر در بــازه
زمانــی  ۱۰ســاله بــر اســاس پایــگاه ()WoS
بــر اســاس ســه شــاخص علــم ســنجی -۱
نســبت تعــداد کل اســتنادهای دریافتــی
بــه تعــداد کل مقــاالت اســتناد کننــده -۲
تعــداد متوســط خوداســتنادی بــه ازای هر
مقالــه  -۳متوســط درصــد خوداســتنادی و
 -۴نســبت تعــداد کل اســتنادهای دریافتی
(بــدون در نظــر گرفــن خوداســتنادی) بــه
تعــداد مقــاالت اســتناد کننــده (بــدون در
نظــر گرفــن خوداســتنادی) یک نویســنده
مــورد ارزیابــی قـرار گرفــت .ایــن شــاخص
هــا بــا دادههای کالن جهانی تطبیــق داده
شــد و مقادیــر نرمــال ب ـرای هــر شــاخص
اســتخراج شــد.
بــه گــزارش موسســه اســتنادی علــوم و
پایــش علــم و فنــاوری ( ،)ISCدهقانــی
ادامــه داد :یکــی از وظایــف اصلــی ISC
در راســتای معرفــی پرتألیــف تریــن و پــر
اســتنادترین مؤلفان ،پژوهشگران و کشور
هــای برتــر علمــی در جهان اســام (بنــد۱۰
مــاده - ۲وظایــف و اختیــارات  -اساســنامه

 ،)ISCفراهــم 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
 ۲۲حــوزه موضوعــی علــوم در پایــگاه
شــاخص هــای اساســی علــم ()ESI
متعلــق به رشکــت کالریویــت آنالیتیکس
( )WoSدر بــازه زمانــی  ۱۰ســاله اســت.
بــه ایــن ترتیــب کــه پژوهشــگران در هــر
رشــته بر حســب تعــداد اســتنادهایی که
دریافــت کــرد ه اند مرتب ســازی و ســپس
پژوهشــگران یــک درصــد برتــر بر اســاس
حــدود آســتانه اســتنادی  ESIبــه عن ـوان
نخبگان علمــی در نظر گرفته میشــوند.
وی ادامــه داد :بــر همیــن اســاس،
پژوهشــگرانی کــه توانســت ه اند بر اســاس
فعالیــت پژوهشــی و تحقیقاتــی خــود
در ۱۰ســال اخیــر بــه باالتریــن ســطح
اعتبــار بیــناملللی دســت یابند در دســته
پژوهشــگران پراســتناد یــک درصــد برتــر
دنیــا ق ـرار م ـ ی گیرنــد.
رییــس ISCتوضیــح داد :پایگاه شــاخص
هــای اساســی علــم ( )ESIفهرســت
پژوهشــگران پراســتناد یــک درصــد برتــر
دنیــا را فراهــم آورده اســت ،امــا هیــچ
اطالعاتــی بــه جــز نــام خانوادگی و شــکل
اختصــاری نــام کوچــک پژوهشــگر ارائــه
منــیکنــد .بــه عن ـوان مثــال ،حمیدرضــا
احمــدی بــه صــورت  Ahmadi, HRثبت
مـ ی شــود .وجــود اســامی پرتکـرار و رایج

(کــه یــک نــام مــیتوانــد به چندیــن نفر
اطــاق شــود) ،امالهای مختلف نگارشــی
نــام افـراد ،تنوع وابســتگیهای ســازمانی
پژوهشــگران در بازه زمانی نسبتاً طوالنی
 ۱۰ســاله ،تنــوع حــوزههــای 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 مــیکنند.
دهقانــی افــزود :بــه مناســبت هفتــه
پژوهــش در آذر مــاه  ،۱۴۰۰فهرســت
پژوهشــگران پراســتناد یــک درصــد برتــر
دنیــا مســتخرج از پایــگاه ()ESI-WoS
توســط موسســه اســتنادی علــوم و پایش
علــم و فنــاوری ( )ISCمــورد تحلیــل و
پاالیــش قـرار گرفــت .در مرحله نخســت
از بیــن حــدود ۱۰۰هـزار پژوهشــگر یک
درصــد برتر دنیا در پایگاه ESIبا اســتفاده
از روششناســی پیرشفتــه و خودکار ،بیش
از  ۱۴۰۰نــام پژوهشــگر ایرانی شناســایی
شــد .بنابراین ،کارشناســان پژوهشــیISC
روی هــر نــام شناســایی شــده در مرحلــه
اول ،پردازشهــای مختلفــی را بـرای ابهام
زدایــی و یکدستســازی ایــن فهرســت
انجــام دادنــد .در نتیجــه ،تعــداد ۶۸۴
پژوهشــگر با وابســتگی ســازمان ایران در
حــوزه های موضوعی مختلف شناســایی
شدند.
دهقانــی گفــت :در نهایــت تعــداد ۴۸۱
نفر از مجموع ۶۸۴پژوهشــگر شناســایی
شــده بــر اســاس شــاخصهــای اســتنادی
و علم ســنجیبه عنـوان «پژوهشــگران پر

اســتناد یــک درصــد برتــر» شناســایی و معرفــی
شــدند.
دهقانــی دربــاره توزیــع پژوهشــگران در
رشــتههای مختلــف اظهــار داشــت۱۷۰ :
نفر(حــدود  ۳۵درصــد) متعلــق بــه حــوزه
مهندســی ۵۸ ،نفــر پژوهشــگر برتر(حــدود
 ۱۲درصــد) حــوزه علــوم کشــاورزی۵۷ ،نفــر
(حــدود  ۱۲درصــد) در حــوزه موضوعــی چنــد
رشــتهای ۵۳ ،نفر(حــدود ۱۱درصــد) حــوزه های
موضوعــی شــیمی ۴۶،نفــر (حــدود ۱۰درصــد)
داروشناســی و ســم شناســی ۲۰،نفر (حدود۴.۱
درصــد) ریاضیــات و مابقــی پژوهشــگران برتــر
مربــوط بــه ۱۶حــوزه علــوم کامپیوتر ،پزشــکی
بالینــی ،علــم مـواد ،علــوم گیاهــی و جانــوری،
محیــط زیســت/بوم شناســی ،علــوم اجتامعی/
کلیــات ،زیســت شناســی و زیســت شــیمی،
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 .

 ۱۷۱برنامههفتهمقاومتدرکرمانبرگزارمیشود

ادامــه صفحــه اول...فرمانــده
ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان گفت:
برنامــه هــای خاطــره گویــی روایت
حبیــب ،نشســت ســران عشــایر
شرق اســتان ،گرامیداشــت سالگرد
زلزلــه بــم و نقــش حــاج قاســم در
امــداد رســانی ،برنامــه بصیرتــی ۹
دی از جملــه مراســمی اســت کــه
برخــی از آنهــا تاکنــون برگزار شــده
و مابقــی تــا قبل از ســالگرد شــهید
ســلیمانی برگــزار مــی شــود.
وی بیــان کــرد :گردهمایــی تقریب
مذاهــب ،تقدیــر از کادر ســامت بــا
حضــور وزیــر بهداشــت ،گردهمایی
فرزنــدان شــهدا ،نخبــگان ،اســاتید،
دانشــجویان ،بانــوان و همایــش
یــاران حــاج قاســم ازجملــه برنامــه
هاســت؛ همچنین اجالســیه اصلی
در مصــای امــام علــی(ع) شــهر
کرمــان از برنامــه های ملــی تدارک
دیــده شــده هفتــه مقاومــت در
کرمــان محســوب مــی شــود.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان
کرمــان تصریــح کــرد :درخواســت
دادیــم روز  ۱۳دی شــهر کرمــان
تعطیل شــود و از شــهروندان تقاضا
داریــم در ایــام برگــزاری برنامــه
هــای دومین ســالگرد شــهید حاج
قاســم درصــورت امــکان از حضــور

در گلــزار شــهدا خــودداری کننــد
تــا بــرای حضــور زائــران مشــکلی
پیــش نیایــد.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری برنامــه
هــای شهرســتانی هفتــه مقاومت
نیــز توضیــح داد :برگــزاری یادمان
والیــت در جیرفــت ،یــادواره
 ۲هــزار و  ۲۰۰شــهید معلــم،
گردهمایــی بــزرگ عشــایر در
شــهر رابر ،ســالگرد شهید حسین
پورجعفــری در گلبــاف ،اجتمــاع
شــهدای مدافــع حــرم و فاطمیون
در رفســنجان و گرمیداشــت شهدا
در شــهربابک از جملــه برنامــه
هایــی اســت کــه بــرای دومیــن
ســالگرد شــهادت حــاج قاســم در
شهرســتان هــای اســتان تــدارک
دیدیــم کــه برخــی از آنهــا نیــز
ملــی برگــزار مــی شــود.
ســردار معروفــی گفــت :همچنین
در هفتــه مقاومت توزیــع  ۲۵هزار
بســته معیشــتی و  ۶۲۰ســری
جهیزیــه بیــن نیازمنــدان ،افتتــاح
پــروژه هــای محرومیــت زدایــی،
بهــره بــرداری  ۶۳طــرح آبرســانی،
آزادی  ۶۳زندانــی جرایــم غیرعمد،
اعــزام تیــم هــای پزشــکی بــه
مناطــق محــروم ،نــذر اهــدای
خــون و کلنــگ زنــی یــا افتتــاح

باند قاچاق مسلحانه مواد مخدر
در رشق استان کرمان منهدم شد

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت :مامــوران قـرارگاه ابــوذر موفــق بــه انهدام
یــک بانــد قاچــاق مســلحانه ،هالکــت  ۲شــرور و کشــف نیــم تــن مـواد مخــدر
شدند.
بــه گـزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان ،ســردار عبدالرضا ناظــری فرمانده انتظامی
اســتان کرمــان در جمــع خبرنــگاران از درگیــری ماموران قـرارگاه عملیاتی ابــوذر با
بانــد قاچــاق مـواد مخــدر در شــرق اســتان کرمان خبــر داد و اظهــار داشــت :در این
عملیــات از ایــن بانــد قاچــاق حــدود نیــم تــن مواد مخدر کشــف شــد.
وی بــا اشــاره بــه جزئیــات بیشــتر ایــن عملیــات بیــان کــرد :مامــوران ق ـرارگاه
عملیاتــی ابــوذر موفــق شــدند در راســتای مبــارزه بــا باندهــای قاچــاق مســلحانه و
اشـرار مســلح یــک بانــد مـواد مخــدر را شــب گذشــته منهــدم کننــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفت :مامــوران این قـرارگاه بــا اشـراف اطالعاتی
موفــق شــدند کــه شــب گذشــته ایــن محمولــه قاچــاق مــواد مخــدر را کــه
قاچاقچیــان قصــد داشــتند آن از شــرق اســتان کرمــان بــه اســتانهای مرکــزی
منتقــل کــرده ،متوقــف کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن عملیــات دو نفــر از اعضــای ایــن بانــد مـواد مخــدر بــه
هالکــت رســیده و چهــار نفــر دیگــر نیــز دســتگیر شــدند عنـوان کــرد :در ایــن
عملیــات  442کیلوگــرم انـواع مـواد مخــدر ،یــک قبضه ســاح جنگی کشــف و 3
دســتگاه خــودرو نیــز توقیف شــد.
ناظــری بــا اشــاره بــه اینکــه نیروهــای مــا در عملیاتهــای اخیــر خــود در اســتان
کرمــان راســتای مقابلــه بــا کاروانهــای اشـرار و قاچاقچیان مـواد مخــدر ،توفیقات
بســیار خوبــی داشــتند گفــت :از ابتـدای ســال جــاری تاکنــون بیــش از  130تــن
انـواع مخــدر در اســتان از ســوداگران مــرگ کشــف شــده و تعـدادی از ایــن اشـرار
بــه هالکــت رســیده ،تعـداد زیــادی از اشـرار در ایــن عملیاتها دســتگیر و تحویل
مراجــع قانونــی شــده و مقادیــر زیــادی ســاح و مهمــات کشــف شــده اســت.

بیش از  ۴۰۰مســکن محرومان انجام
مــی شــود.
وی ادامــه داد :همچنین به مناســبت
دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار
ســلیمانی در تمامــی روســتاهای
اســتان کرمــان یــک طــرح یا پــروژه
شــامل آبرســانی ،ســاخت مســکن،
خانــه عالــم ،الیروبــی قنــات و غیــره
انجــام خواهــد شــد.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمان
تصریــح کــرد :همایــش گردشــگری
مقاومــت بــا حضــور وزیــر میــراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع
دســتی در کرمــان نیــز برگــزار مــی
شــود و مــوزه دفــاع مقــدس را کــه
خــود حــاج قاســم بنیانگــذار آن بود،
نوســازی و آمــاده اســتفاده خواهــد
شــد.
ســردار معروفــی تاکیــد کــرد:
درخواســت داریــم کرمــان بــه عنوان
پایتخــت مقاومــت جهــان اســام
نامگــذاری شــود و ایــن حــق شــهید
ســلیمانی بــه عنــوان ایجــاد کننــده
جبهــه مقاومت اســت و رســانه ها در
ایــن زمینــه بایــد کمــک کننــد.
وی بیــان کــرد :کمیته رســانه دومین
ســالگرد شــهید ســلیمانی حــدود
 ۷۰۵برنامــه شــامل گــزارش ،خبــر،
مصاحبــه ،برنامه رادیویــی ،تلویزیونی

و غیــره در هفتــه مقاومت خواهد
داشــت.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان
کرمــان بیــان کــرد :بایــد شــهید
ســلیمانی را بــا اندیشــه زیبــای
او معرفــی کنیــم و ایشــان را در
خاطــره گفتــن محــدود نکنیــم؛
مکتــب حــاج قاســم را بــه یــک
جریــان و دســت یافتنــی کنیــم.
وی تصریــح کرد :مبنــای زندگی
ســردار دل هــا دســتگیری از
مــردم بــود نــه مــچ گیــری و
حــاج قاســم در طــول ســال های
فعالیتــش کســی را ُهــل نــداد؛
شــهید ســلیمانی عملگراتریــن
فــرد دوران انقــاب اســامی
اســت در حالــی کــه متاســفانه
شــاهدیم برخــی خــوب حــرف
مــی زننــد امــا عمل نمــی کنند.

باندسارقانموبایلدردامپلیسسیرجانافتادند

سرپرســت فرمانــده نیروی انتظامی ســیرجان گفــت :در پــی گزارشهایی مبنی بر
ســرقت دســتگاههای موبایــل از مغازههــای موبایل فروشــی این موضوع در دســتور
کار قـرار گرفــت کــه در پــی اقـدام پلیــس آگاهــی باند این ســارقین دســتگیر و به
ســرقت خود در ســیرجان و شهرســتانهای همجـوار اعتـراف کردند.
منصــور رمضاننـژاد در گفتوگــو بــا خبرنــگار فــارس در ســیرجان اظهــار داشــت:
در پــی گزارشهایــی مبنــی بــر ســرقت دســتگاههای موبایــل از مغازههــای موبایل
فروشــی ایــن موضــوع در دســتور کار قـرار گرفــت کــه در پــی اقدام پلیــس آگاهی
بانــد ایــن ســارقین دســتگیرو بــه ســرقت خــود در ســیرجان و شهرســتانهای
همجـوار اعتـراف کردند.
سرپرســت فرمانــده نیــروی انتظامــی ســیرجان افــزود :ایــن بانــد ســه نفــره
ســرقتهای فـرا شهرســتانی و اســتانی داشــتند کــه از شهرســتانها و اســتانهای
همجـوار اقـدام بــه شناســایی مکانهــای موبایل فروشــی کــرده و طی شــگردهای
مختلــف مبــادرت بــه ســرقت دســتگاههای تلفــن همــراه از مراکــز فــروش
میکردنــد.
وی عن ـوان کــرد :در پــی خاموش ـیهای متعــدد در محــات شــهری یــا قطــع
شــدن تلفنهــای مــردم و اینترنــت محــات ماموریــن مــا موفــق شــدند بانــد 8
نفــره ســارقان ســیمها و کابلهــای بــرق و مخابـرات را دســتگیر کننــد کــه میزان
ســیمهای ســرقتی آنــان قریــب بــه  5میلیــارد ریــال بــرآورد شــده و ســارقان هــم
بــه ســرقت در مناطــق مختلــف اعتـراف کردند.
رمضاننـژاد همچنیــن از دســتگیری ســارقی که اقـدام به ســرقت پایــه و تابلوهای
اداره راهـداری در محورهــای مختلــف شهرســتان داشــت خبــر داد و گفــت :ایــن
ســارق هنــگام ســرقت بـرای اینکــه شناســایی نشــود پــاک خــودرو خــود را بــا
چســب نـواری مخــدوش کــرده و شــبانه بــا همیــن خــودرو و بــه وســیله هوابرش
اقـدام بــه بــرش پایههــای تابلوهــای مذکــور کــه نقــش موثــری در ایمنــی جادهها
دارد ،اقــدام میکــرد.

خطبههای مناز جمعه
حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

حماسهبزرگ نهمدی،حماسه
سرنوشتسازویکحادثه
ماندگاردرتاریخانقالباست

حجــت االســام والمســلمين حــاج علــی اکبــر کرمانــی
در خطبههــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه ضمــن دعــوت
نمازگ ـزاران بــه رعايــت تق ـوای الهــی ،انجــام واجبــات و
تــرک محرمــات بیــان داشــت  :شــخصی نــزد امــام رضــا
علیــه الســام آمــد و عرضــه داشــت بــه خـدا قســم روی
زمیــن کســی بــا شــرف تــر از شــما از نظــر پــدر وجــود
نـدارد شــبیه تریــن افـراد در روی کــره زمیــن از نظر پدر
شــما علــی بــن موســی الرضا هســتید و امــام رضــا علیه
الســام فرمــود :بــه خـدا قســم آن تقـوای الهــی بــه مــا
شــرف داده اســت خــود بــه خــود شــرف پیدا نمی شــود
وی افــزود :تق ـوا و طاعــت بندگــی خ ـدا و خ ـدا تــرس
بــودن و اطاعــت و بندگــی بــه انســان شـرافت مــی دهــد
و آن چیــزی ش ـرافت و عــزت مــی دهــد تق ـوای الهــی
اســت و ان شــاء اهلل خداونــد بــه همــه مــا تقـوای الهــی
عنایــت بفرمایید.
خطیــب جمعــه پیرامــون هفتــم دی اظهــار داشــت :روز
هفتــم دی مــاه ســالروز تشــکیل نهضــت سـوادآموزی به
فرمــان حضــرت امــام در ســال  1358اســت و ایــن ابتکار
خوبــی بــود کــه حضــرت امــام انجــام دادنــد و در بحــث
نهضت سـوادآموزی پیشــرفت خوبی داشــته ایــم و قلیل
افـرادی کــه بــی سـواد مانــده انــد بایــد سـواد بگیرند که
خــود علــم یــک مزیــت اســت و بایــد بحــث بی سـوادی
ریشــه کن شــود.
وی بــه مناســبت روز پنجــم دی روز ایمنــی دربرابــر
بالیــای طبیعــی گفــت  :روز پنجــم دی مــاه ســالروز
زلزلــه بــم بــه عنـوان روز ملــی ایمنــی در برابــر زلزلــه و
کاهــش اثـرات بالیــای طبیعــی نامگذاری شــده اســت و
از ایــن جهــت هــدف عامــه مــردم بــه مخاطـرات بالیای
طبیعــی کــه دقــت بیشــتری داشــته باشــند آن بالیــای
طبیعــی مثــل ســیل ،خشــک ســالی و زلزلــه دســت مــا
نیســت ولــی می شــود برنامــه ریــزی کــرد و آثــار بالیای
طبیعــی را کاهــش داد و کاهــش و پیشــگیری و رعایــت
کــردن دســت مــا اســت و بــا دقــت بیشــتر مــی ت ـوان
تلفــات را کمتــر کــرد همــان طــور کــه در دعــای کمیل
مــی خوانیــم کــه خدایــا ببخــش گناهانــی کــه بــا نازل
مــی کننــد .همان طــور که بعضــی از خوبیها باعــث نزول
رحمــت الهــی مــی شــود بعضــی از گناهــان نیــز موجب
نــزول بــا مــی شــوند ان شــاء اهلل خداونــد گناهــان مــا را
ببخشد .
خطیــب جمعــه پیرامــون نهم دیمــاه اظهــار داشــت  :روز
نهــم دی مــاه روز بصیــرت میثــاق امــت با والیت اســت و
ضمن گرامیداشــت ایــن روز افــزود  :از  9تــا  16دی هفته
بصیــرت اســت دهــه فاطمیــه و ایام شــهادت حاج قاســم
را در پیــش داریــم کــه برنامــه هــای ایــن ایــام بایــد بــه
خوبــی اجـرا شــود .روز  9دی روزی تاریخــی و فرامــوش
نشــدنی و یــک حماســه بــزرگ حماســه سرنوشــت
ســاز و یــک حادثــه مانــدگار در تاریــخ انقــاب اســت و
آن نمایــش اقت ـدار مــردم و قــدرت جمهــوری اســامی
و روز مــردم حــول محــور والیــت اســت  ،وروز بصیــرت
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 میـدان آمدنــد کــه در طــول تاریخ
بــی ســابقه بــوده و آن بصیــرت مــردم بودکــه مجموعــه
شــناختها را بصیــرت می گویند شــناخت اولویــت تاریخ
دولــت و مــردم اســت متاســفانه آن زمــان کســانی بودند
کــه نفهمیدنــد چه کســی دوســت و چه کســی دشــمن
اســت امــا در آن زمــان مــردم بــا شــناخت دوســت،
دشــمن و مــکان زمــان و بــا بصیرتــی کــه داشــتند بــه
میـدان آمدنــد و ایــن حماســه را خلــق کردنــد.
وی در خصــوص رزمایــش نیروهــای ســپاه که بــه صورت
ترکیبــی توســط نیروهــای زمینــی ،هوایــی و دریایــی در
هرمــزگان و بوشــهر و خوزســتان بــه عن ـوان رزمایــش
محمــد رســول اهلل برگزارشــد و اینکــه چرا ایــن رزمایش
در ایــن موقعیــت انجــام شــد بیــان داشــت  :آمریــکا مــی
خواهــد در برجــام ورود پیـدا کنــد ونقش پلیــس خوب و
بــد را بــازی مــی کنــد و بــه عنـوان پلیــس خــوب خــود
را کنــار کشــید و رژیــم صهیونیســتی را وســط انداخــت
کــه بــه عنـوان پلیــس بــد نشــان دهــد و تهدیــدی کــه
رژیــم صهیونیســتی علیــه ایـران که نیــروگاه هســته ای
و نظامــی ایـران را مــی زنیــم و ایـران بــا ایــن رزمایــش
قــدرت نظامــی خــود را نشــان داد و این رزمایش هشـدار
جــدی و واقعــی بــه تهدیــد هــای مقــام هــای رژیــم
صهیونیســتی اســت کــه مراقــب اشــتباهات و خطاهــای
خــود باشــند کــه اگــر دســت از پا خطــا کنند دستشــان
را قطــع خواهیــم کــرد و قطعــا روح حضــرت زهرا ســام
اهلل علیهــا و روح حــاج قاســم کــه بنــده صالــح و خــوب
خـدا هســتند تاثیــر گـذار اســت و ان شــاء اهلل خداونــد
دعــای خوبــان عالــم را شــامل ملت شــریف ایـران نماید.
حجــت االســام کرمانــی تاکیــد کــرد :ایـران در مذاکرات
خواســتار رفــع کامــل همــه تحریــم هــا اســت و از ایــن
تهدیدهــا کــه بــه عنـوان اهرم فشــار مذاکـرات اســتفاده
مــی شــود هراســی ن ـدارد و پیــام رزمایــش اخیــر بــه
اسـرائیل و هــم پیمانانــش اینســت که شــما حتــی توان
پاســخگویی به گــروه هــای کوچک مقاومــت در منطقه
را نداریــد چــه رســد بــه مقابله بــا تـوان نظامی ایـران که
امــروز پاســخ دنـدان شــکن به هــر تهدیــدی خواهــد داد.
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سوره صف  ،آیه « 8یریدون لیطفئوا نور اهلل
بأفواههم،واهللمتمنورهولوکرهالکافرون».
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
آفتابعالمتابراباپفکردنخاموشسازند.آنهاخفاشانی
هستند که گمان می کنند ،اگر چشم از آفتاب فرو پوشند
وخود را در پرده های ظلمت شب فرو برند می توانند به
مقابلهبااینمنبعنوروروشناییبرخیزند.تاریخاسالمسند
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.
یعنیخواهآنهامقدمهچینیکنندیانکنند.قادربهخاموش
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
(ع َّز َّ
وجل) .یریدون لیطفئوا نور اهلل بأفواههم .قال (علیه
السالم)یریدونلیطفئواوالیةامیرالمومنینبأفواههمقلت:
واهلل متم نوره :قال :واهلل متم االمامة لقوله (ع َّز َّ
وجل)( :الذین
امنوا باهلل ورسوله والنور الذی انزلنا) فاالنور هو االمام ،قلت:
هوالذیارسلرسولهبالهدیودینالحق.قال(علیهالسالم)
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
خودخاموشنمایند.عرضکردم(وخداوندتمامکنندهنور
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
رسولشرابههدایتودینحقفرستاد:فرمود:یعنیاوست
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)
یعنیوالیتقائم(علیهالسالم)رابهمرحلهتماموکمالمی
رساند واینکه می گوید (وهر چند کافران را خوش نیاید)
یعنی هر چند کافران به والیت علی (علیه السالم) اکراه
دارند.
درسال تولید ،پشتیبانی هاو مانع زدایی ها،

ثبت رکورد جدید تولید ساالنه و عبور
از برنامه تولید سال مالی -۱۴۰۰
 ۱۳۹۹مجتمع های بردسیر و سیرجان

بــه گـزارش شــانیوز؛ بــا تــاش و کوشــش کلیــه همــکاران
مجتمــع احیاءمســتقیم و فــوالد ســازی بردســیر و مجتمــع
معــادن ،کنســانرته و گندلــه ســازی ســیرجان در ســال مالــی
 ۱۳۹۹-۱۴۰۰رکــورد تولیــد ســاالنه و همچنیــن عبــور از
برنامــه تولیــد کارخانـ ه 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
نهادینــه شــده و همــواره مطلوبرتیــن کمیــت و کیفیــت
حفــظ و ارتقــا یابــد.
ضمــن خــدا قــوت بــه کلیــه همــکاران ارزشــمند مجتمــع
هــای بردســیر ،ســیرجان و ســتاد رشکــت ،ایــن افتخــار
آفرینــی را بــه کارکنــان همــه واحدهــای رشکــت تربیــک
مــی گوییــم

سال چهاردهم
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وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
بــرای رفــع مشــکالت مربــوط بــه
کیفیــت اینترنــت ۲ ،گام اساســی
اجرایــی کــردن پــروژه ملــی فیبــر
نــوری و شــبکه ملــی اطالعــات را در
دســتور کار قــرار داده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،اینترنــت و
فضــای مجــازی در دنیــای امــروز
بــه مهمتریــن زیرســاخت زندگــی
انســانها تبدیــل شــده اســت.
حملونقــل ،آمــوزش ،کســبوکار،
ســامت و تبــادالت بیــن دســتگاهی
بــا شــیوع کرونا رویــه جدیــدی را آغاز
و بــا اســتفاده از زیرســاخت اینترنــت
تمــام ایــن نیازهــا را تامیــن کردنــد.
افــت کیفیــت اینترنــت به هــر دلیلی
کــه باشــد ،مشــکالت بســیاری را
در شــرایط زندگــی امــروز رقــم
خواهــد زد .قطــع فیبــر دریایــی و
باالرفتــن ترافیــک اینترنــت همــراه
در چنــد هفتــه اخیــر باعــث شــده
از کیفیــت اینترنــت کاســته شــود.
وزارت ارتباطــات در صــدد اســت
بــا اجــرای پــروژه ســخت ،زمانبــر و
هزینــه بــر فیبــر نــوری مشــکالت
حــوزه اینترنــت ثابــت را حــل کنــد.
گام دیگــری کــه ایــن وزارتخانــه بایــد
بــردارد ،تحقــق شــبکه ملــی اطالعات
اســت .شــبکهای کــه از طــرح اولیه آن
نزدیــک بــه  ۲دهــه گذشــته اســت و
بایــد در ســریعترین زمــان ممکــن به
نتیجــه برســد.
پــروژه فیبرنــوری یــک پــروژه ملــی

اســت
«عیســی زارعپــور» بارهــا بــر ایــن
مســاله تاکید کــرده اســت کــه وزارت
ارتباطــات در تــاش بــرای توســعه
پــروژه فیبرنــوری اســت کــه ایــن
پــروژه افزایــش ســرعت اینترنــت تــا
چنــد  ۱۰۰مگابیــت بــر ثانیــه را در
پــی دارد.
وزیــر ارتباطــات بارهــا تاکیــد کــرده
اســت کــه توســعه اینترنــت ثابــت به
اینترنــت همـراه ارجحیــت دارد ،چـرا
کــه سیاســت وزارت ارتباطــات ایــن
اســت کــه شــبکه بســیار پرســرعت،
باکیفیــت و امــن در سراســر کشــور
در دســترس مــردم قـرار بگیــرد و این
مهــم بــدون توســعه اینترنــت ثابــت
میســر نخواهــد شــد.
بــه اعتقــاد زارعپــور مشــکالتی کــه
باعــث کنــدی اینترنــت ثابــت شــده،
محــدود بــه چنــد مــاه گذشــته و
سیاس ـتهای تــازه وزارتخانه نیســت.
ایــن وضعیــت یکشــبه بــه وجــود
نیامــده و  ۱۰ســال اســت کــه در
حــوزه توســعه اینترنــت ثابــت خــوب
عمــل نشــده و اکنــون شــاهد اثـرات
اتفاقــات آن ســالها هســتیم.
همــه چیــز در گــرو توســعه اینترنــت
ثا بت
اســتفاده از اینترنــت تلفــن همـراه در
اغلــب کشــورهای دنیــا بیشــتر بـرای
زمانــی اســت کــه فــرد در حرکــت
اســت .در غیــر ایــن صــورت اف ـراد از
اینترنــت ثابــت کــه در خانــه یــا محل

کار وجــود دارد ،اســتفاده میکننــد.
در ایـران امــا بــه دلیــل عــدم توســعه
اینترنــت ثابــت و ســرعت نامناســبی
کــه دارد ،معمــوال همــه از اینترنــت
همــراه اســتفاده میکننــد.
ایــن مســاله باعــث میشــود ترافیک
اینترنت هم ـراه از ظرفیت فرکانســی
آن پیشــی بگیــرد و همین مســاله به
کنــدی شــبکه اینترنت همـراه منجر
شود.
ظرفیــت شــبکه ثابــت بــه ایــن
صــورت نیســت و جهتگیــری
کشــورهای پیشــرفته به ایــن صورت
اســت کــه نســبت دسترســی ثابــت
بــه ســیار خیلــی بیشــتر اســت .در
ی کــه در کشــور مــا این مســاله
حالـ 
برعکــس اســت و باعــث شــده بــه
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 برنامهریــزی
و توســعه آن را شــرکت زیرســاخت
برعهــده دارد و اکنــون هیچ مشــکلی
در حــوزه شــبکه زیرســاخت وجــود
نـدارد.
ظرفیــت ایــن شــبکه اکنــون ۳۴
ترابیــت بــر ثانیــه اســت و وزیــر
ارتباطــات وعــده داده تــا ســال ۱۴۰۱
ایــن ظرفیــت بــه  ۲۰ترابیــت بــر
ثانیــه برســد و ظرفیــت شــبکه را ۷۰
درصــد افزایــش دهنــد.
تحققشبکهملیاطالعات

بــه گــزارش تهــران بهشــت؛ نتایــج
آزمایشــگاهی کــه قبــل از چــاپ بــه
صــورت آنالیــن در مجلــه انجمــن
پزشــکی آمریــکا  JAMAمنتشــر
شــده ،حاکــی از ایــن اســت کــه
عفونــت بــا ویــروس کرونــا بعــد از
دریافــت واکســن ،پاســخ ایمنــی
قــوی در برابــر ســویه دلتــا ایجــاد
میکنــد.
محققــان اظهــار کردنــد :یافتههــا
نشــان میدهــد پاســخ ایمنــی
احتمــاال در برابــر ســویههای دیگــر
نیــز بســیار موثــر اســت زیــرا ایــن
ویــروس همچنــان بــه جهــش خود
ادامــه میدهــد.
ایــن مطالعــه اولیــن مطالعــهای
اســت کــه از ســویههای زنــده
ســارس کــوو  ۲بــرای اندازهگیــری
خنثیســازی متقاطــع ســرم

خــون در ابتــا بــه کوویــد اســتفاده
میکنــد.
فیــکادو تافــس ،محقــق ارشــد ایــن
تحقیــق و اســتادیار میکروبیولــوژی
مولکولــی و ایمونولــوژی در دانشــکده
پزشــکی اورگان ،گفــت :شــما
نمیتوانیــد پاســخ ایمنی بهتــر از این
دریافــت کنیــد .واکس ـنها در برابــر
بیماریهــای شــدید بســیار موثــر
هســتند و نتایــج تحقیــق مــا نشــان
میدهــد افــرادی کــه واکســینه
میشــوند و ســپس در معــرض
عفونــت جدیــد قــرار میگیرنــد،
ایمنــی فوقالعــادهای دارنــد.
نتایــج نشــان داد آنتیبادیهــای
اندازهگیــری شــده در نمونههــای
خــون ایــن افــراد هــم فراوانتــر و
هــم بســیار موثرتر(بــه میــزان ۱۰۰۰
درصــد موثرتــر) از آنتیبادیهــای

تولیــد شــده  ۲هفتــه پــس از دریافــت
دوز دوم واکســن فایــزر بــود..
ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه قــرار
گرفتــن در معــرض ویــروس پــس از
واکسیناســیون در واقــع بــرای تقویــت
پاســخ ایمنــی در مواجهههــای بعــدی
حتــی بــا ســویههای جدیــد ویــروس
مفیــد اســت.
محقــق دیگر تحقیــق ،مارســل کرلین،
اســتادیار پزشــکی بیماریهــای عفونی
در دانشــکده پزشــکی اورگان نیــز اظهار
کــرد :بــه نظــر مــن ایــن مــورد بــه
یــک بــازی نهایــی اشــاره میکنــد.
البتــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــا
در پایــان همهگیــری هســتیم امــا بــه
جایــی اشــاره میکنــد کــه احتمــاال
در آن قــرار خواهیــم گرفــت .هنگامــی
کــه واکســینه میشــوید و ســپس در
معــرض ویــروس قــرار میگیریــد،

زارعپــور معتقــد اســت بخشــی از نارضایتیها
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  ۷۰۰گیــگ از ظرفیــت اینترنت بین
الملــل را از دســت دادیــم.
بــه اعتقــاد وزیــر ارتباطــات بخشــی از
نارضایتیهــا در خصــوص کیفیــت اینترنــت
بــه دلیــل همیــن قطعیهــا اســت .بــرای
رفــع ایــن مشــکالت ،نیــاز بــه تحقــق شــبکه
ملــی اطالعــات داریــم .مأموریــت ویــژه وزیــر
ارتباطــات بــرای رصــد کیفیــت و ســرعت
اینترنــت ،بــه رئیس ســازمان تنظیم مقــررات
و ارتباطــات رادیویــی کشــور محــول شــده
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 میکننــد و فشــار
از روی شــبکه موبایــل برداشــته خواهــد شــد.

اینافرادبهاومیکرونمبتالنمیشوند!؟

احتمــاال در بــدن شــما محافظــت در
برابــر ســویههای آینــده هــم ایجــاد
خواهــد شــد.
او افــزود :نتایــج ایــن تحقیــق نشــان
میدهــد نتیجــه بلندمــدت ایــن
شــرایط کاهش شــدت اپیدمــی جهانی
خواهــد بــود.
ایمنــی واکســن در حــال حاضــر تحــت
یــک آزمایــش واقعــی علیــه ســویه
جدیــد اُمیکــرون اســت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان :

استانکرمانرتبهچهارمبودجهمنابععمومیرابهخوداختصاصداد

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان
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  ۲۳۵,۸۳۳,۴۲۰میلیــون ریــال بودجــه منابــع دولتی
بعــد از اســتان هــای تهــران ،اصفهــان و خوزســتان
دارای بیشــترین منابــع عمومــی اســت.
جعفــر رودری در نشســت خبــری بــا محوریت تشــریح
الیحــه بودجــه  ۱۴۰۱اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه
شــرایط اقتصــادی کشــور گفــت :کشــور دچــار رکــود
مخصوصــا در برخــی بخــش هــا و رونــد تشــکیل
ســرمایه از ســال  ۹۶بــه بعــد تقریبــا منفــی شــده بود.
وی ادامــه داد :براســاس آخریــن گــزارش پژوهشــی
مرکــز آمــار ،حــدود  ۲۸درصــد  GDPکشــور مربــوط
بــه اســتان تهــران اســت و اســتان هــای اصفهــان،
بوشــهر ،خراســان رضــوی ،خوزســتان ،فــارس و
آذربایجــان و ســپس اســتان کرمــان در رتبــه هــای
بعــدی قــرار دارنــد و ســایر اســتان هــا ســهم کمــی
از اقتصــاد کشــور را دارنــد و بایــد بــه بحــث آمایــش
ســرزمین توجــه بیشــتری شــود.
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان
کرمــان ورود مطالعــات آمایــش ســرزمین بــه برنامــه
هــای بودجــه کشــور را اتفاقــی میمــون دانســت و
اظهــار کــرد :در تاریــخ اقتصــادی کشــور پــس از
انقــاب بیشــترین نــرخ تــورم در ســال  ۱۳۷۴کــه
حــدود  ۴۹درصــد بــود را تجربــه کردیــم و متاســفانه
در ســال هــای  ۹۸و  ۹۹تقریبــا همیــن نــرخ تــورم را
شــاهد بودیــم.
وی بیــان کــرد :الیحــه بودجــه بــا اصــاح ســاختار
و برنامــه محــوری تنظیــم و بــه مجلــس شــورای
اســامی پیشــنهاد شــده اســت تــا ارتقــای شــاخص
هــای کالن اقتصــادی کشــور را رقــم بزنیــم.
رودری بیــان کــرد :رشــد اقتصــادی هشــت درصــد

را در بودجــه ســال آینــده مبنــا قــرار گرفتــه و ســهم
وزارتخانههــا و اســتانها مشــخص شــده کــه هــر
کــدام از دســتگاهها چــه اقداماتــی را بایــد انجــام دهــد.
 ۳.۵واحــد 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  ۴.۵درصــد رشــد اقتصــادی
براســاس نیــازی کــه بــه ســرمایهگذاری داریــم از
محــل منابــع بانکهــا ،بــازار ســرمایه ،بودجــه عمومــی
دولــت ،منابــع داخلــی شــرکتهای دولتــی ،صنــدوق
توســعه ملــی نفــت ،منابــع آورده بخــش خصوصــی و
منابــع خارجــی تامیــن کنــد و بــرای هــر کدام ســهمی
قائــل شــدهاند.
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان
کرمــان توســعه صــادرات را مهمتریــن ســرفصل بودجه
 ۱۴۰۱دانســت و بیــان کــرد :تامیــن منابــع و هــدف
گــذاری در ســطح ملــی ،اســتانی و بخشــی صــورت
گرفتــه اســت.
وی بیــان کــرد :اســتان کرمــان بــرآورد  ۸.۲درصــد
ظرفیــت رشــد اقتصــادی خــود اعــام کــرده و در
الیحــه بودجــه بــرای مــا رشــد اقتصــادی  ۷.۷درصــد
در نظــر گرفتــه اســت.
رودری ،کیفیــت بودجــه ریــزی و ایجــاد ثبــات را از
تغییــرات بودجــه ســال آینــده برشــمرد و اظهــار کــرد:
بودجــه ســال آینــده از ردیــف محــوری عبــور و در
مســیر برنامــه محــوری قــرار گرفتــه اســت.
ایــن مقــام مســئول افــزود :عادالنــه کــردن پرداخــت
هــای پرســنلی و کاهــش  ۱۵درصــدی هزینــه هــای
دولتــی ،از دیگــر ویژگــی هــای بودجــه  ۱۴۰۱مــی
باشــد.
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان

کرمــان اســتفاده از ظرفیــت هــای خالــی اقتصــادی
را از دیگــر ویژگــی هــای بودجــه  ۱۴۰۱دانســت و
ادامــه داد :جلوگیــری از تحمیــل هزینــه هــای دولت
بــه سیســتم بانکــی و در بودجــه  ۱۴۰۱ایــن موضوع
ســاماندهی شــده اســت ،شناســایی گلــوگاه هــای
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
شــاخص هــای اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــده
ســخن بــه میــان آورد و بیــان کــرد :تبصــره ۱۴
(مربــوط بــه هدفمنــدی یارانــه) حــدود  ۴۷۰میلیــارد
تومــان اســت کــه از ســرفصل هــای فروش فــراورده
هــای نفتــی تامیــن مــی شــود
رودری بــا بیــان اینکــه تبصــره  ۱۸بــا رویکــرد جدید
خواهیــم داشــت عنــوان کــرد :دولــت برنامــه دارد
صندوقهــای توســعه اســتانی راه انــدازی کنــد تــا
منابعــی کــه در ســال آینــده از محــل تبصــره  ۱۸در
اختیــار وزارت اقتصــاد قــرار میگیــرد در اختیــار ایــن
صندوقهــا قــرار گرفتــه و تــاش بــر ایــن اســت
کــه تحرکــی در اقتصــاد ایجــاد کننــد و بــه بخــش
خصوصــی تســهیالت بدهنــد .در همیــن راســتا
اختیاراتــی بــه اســتانها داده خواهــد شــد تــا بتواننــد
منابــع خــود را مدیریــت کننــد.

بسوی نور
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ادامه آیه 195سوره آل عمران:
-2منظوراز «فاستجابلهمربهم»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.
-3آیا میان نجات و پیروزی انسان و اعمال و کردار
نیکارتباطیوجوددارد؟
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 فورا ًبه اجابت می رسد که بدرقه
آن عمل صالح بوده باشد.
 -4وعده 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
یکدیگربستگیدارید« .بعضیازشماازبعضدیگرتولدیافته
اید».
-5منظورازجمله «بعضکممنبعض»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
میانشماتبعیضقائلشود.
-6نخستینپاداشکسانیکهبرایرضایخداهجرت
کردهاند،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.
-7چراپاداشالهیبرترینپاداشاست؟
«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
باالتراست.
-8چرا 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،بهشتونعمتهایاوگردید.زیرادرآغازمیفرماید
« :الکفرنعنهمسیئاتهموالدخلنهمجنات»بهعبارتدیگر،
بهشت جای پاکان است و تا فردی پاک نشود در آن راه
نخواهدیافت.
 -9آیا 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»انتخابمیکنند.رئیسبایدتواناییبیشترویاتجربه
و اطالعات وسیع تری در کار خود داشته باشد ،ولی این تفاوت
وسلسلهمراتبهرگزدلیلبرایننیستکهشخصیتانسانی
و ارزش وجودی رئیس از معاون یا کارمندانش بیشتر است.
قرآن مجید در سوره مبارکه غافر آیه 40با صراحت می گوید
« :من عمل سیئه فال یجزی اال مثلها ومن عمل صالحا من
ذکراوانثیوهومومنفاولئکیدخلونالجنةیرزقونفیهابغیر
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  97می خوانیم :
«من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاة
طيبه 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
خواهیمداد».
 -10چه 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.
-11مراحل 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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چندروایت شنیدهنشدهاز

«حاجقاسم»/ماجرایتدبیریکه

 ۹۰سرباز گروگان را آزاد کرد()1

چنــد تــن از همرزمــان ســردار شــهید حــاج قاســم
ســلیمانی بــه بیــان خاطراتــی از رفتــار و کــردار ایــن
شــهید بزرگــوار در طــول خدمــت در نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی پرداختنــد.
شــهادت واژهایســت بــه گســتره ابدیــت کــه زنــده
میســازد آرمانهــای بشــریت را در دنیــای زرق و بــرق
هــای پوشــالی .تنهــا مردانــی الیق شــهادت هســتند که
در راه خـدا کار بــا اخــاص انجــام دهنــد« ،حــاج قاســم»
هــم مثــل بســیاری از شــهدا خالصانــه و پــاک خدمــت
کــرد چــه شـبها و روزهایــی کــه مــا بیخیــال ،زندگــی
میکردیــم ولــی او مشــغول پاسـداری و محافظــت از این
کشــور بــود ،چــه روزهایــی کــه حتــی دو ســاعت در
شــبانهروز نمیخوابیــد تــا خـواب از چشــمان مــا ربــوده
نشــود ،آری اینگونــه مــردان پرتــاش خ ـدا بــه فیــض
شــهادت نائــل میشــوند.
مردانــی کــه رتبــه و درجــه برایشــان بیمعنــی بــود،
شــاید باالتریــن رتبــه بیــن آنها این بــود که همدیگــر را
چــون بـرادر دوســت داشــتند و به خاطــر آرمانهایشــان
میجنگیدنــد ،اصــا جنــگ مــا افتخــارش ایــن اســت
کــه رتبــهای نبــود ،ایــن پارچههــا و درجههــای روی
دوششــان نبــود .کلمــه رایــج ،کلمــه ســردار و ســرهنگ
نبــود .کلمــه رایج ،کلمــه بـرادر بود؛ بـرادر حســین ،برادر
احمــد ،بـرادر مهــدی ،بـرادر قاســم ،کلمــه رایج ایــن بود.
کســی فکــر و بــاور نمیکــرد حقــوق فرمانــده ســپاه دو
هـزار و  ۵۰۰تومــان اســت ،حقــوق رزمنده عادی هــم دو
هـزار و  ۵۰۰تومــان ،ایــن ،جنــگ مــا بــود ،ایــن زیباییها
جنــگ مــا را بــه اینجــا رســاند.
حــاج قاســم را از زمــان جنــگ کــه فرمانده لشــکر ثــاراهلل
بــود میشــناختم ،آن زمــان همــرزم بودیــم و او برایمــان
ب ـرادر قاســم بود
وقتــی فرمانــده باشــی و سرســفرهای بنشــینی و بــا
نیروهایــت از همــان غذایــی کــه آنهــا میخورنــد
بخــوری ،اینگونــه بــر دلهــا حکومــت کنــی .اینهــا را
«محمدعلــی آخونــدی» میگویــد کــه در ســالهای
دفــاع مقــدس همــرزم و بعــد از آن در مأموریتهــای
جنــوب شــرق کشــور همــکار حــاج قاســم بــوده اســت.
حــاج قاســم را از زمــان جنــگ کــه فرمانده لشــکر ثــاراهلل
بــود میشــناختم ،آن زمــان همــرزم بودیــم و او برایمــان
ب ـرادر قاســم بــود.
آخونــدی میگویــد :حــاج قاســم جــزو فرماندهانــی بــود
کــه ابتـدا خــودش جلــو حرکت میکــرد کــه نیروهایش
احســاس کنند فرمانده ســپر و امنیتی برای آنهاســت و
ایــن باعــث خودبــاوری ،رشــادت و دالوری در بیــن نیروها
میشــد و هــر ســدی را میتوانســتند بشــکنند .وقتــی
فرمانــده همــان لباســی پوشــید کــه نیرویش میپوشــد،
همــان غذایــی خــورد کــه نیرویــش میخــورد ،آن موقع
محبــوب دلهــا میشــود.
«حاجقاسم»انسانبسیارخاکیوفروتنیبود
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه «حــاج قاســم» انســان بســیار
خاکــی و فروتنــی بــود ،اضافــه میکنــد :در زمانــی کــه
ســپاه اســتانهای جنــوب شــرق بـرای ناامنیهایــی کــه
طالبــان در افغانســتان ایجــاد کــرده بــود باهــم هماهنگ
شــدند ،مــن از تیــپ انصــار بــا قـرارگاه قــدس همــکاری
میکــردم ،ســردار آن موقــع فرمانــده مــا بــود و یــک روز
در مقــر بـرای او مراســم تشــریفاتی برگـزار کــرده بودیم،
چــون تــازه درجــه گرفتــه بــود ،آن چنــان ناشــناس
وارد مقــر شــده بــود کــه نیروهــا بعــد از ورودش هنــوز
یدانســتند ســردار چــه کســی اســت.
نم 
همــرزم حــاج قاســم ادامــه میدهــد :حتــی یکــی از
پاسـدارها کــه ســردار را نمیشــناخت بــه او گفتــه بــود
چــرا آقــای ســلیمانی نمیآیــد ،چنــد ســاعت اســت
منتظــر او هســتیم ،ســردار پاســخ داده بودنــد منتظــر
نمانیــد ممکــن اســت نیایــد و جالــب بــود کــه وقتــی
آن فــرد فهمیــد کــه ســردار خــود ایشــان هســتند،
خجالـتزده شــد ،اما ســردار صــورت او را بوســید و گفت
مــا بــه خاطــر خـدا کار میکنیم و ایــن تشــریفات نیازی
نیست .
فرماندهیمیدانیدرعمقخطر
وی گریــزی بــه یکــی دیگــر از خاطـرات خــود بــا حــاج
قاســم میزنــد و ادامــه میدهــد :در یکــی از مأموریتهــا
قـرار شــد مــن به همـراه یــک نفــر مقـداری آذوقــه برای
بچههــای خــط ببــرم ،بــا هلیکوپتــر به ســمت ســیمرغ
کــوه کــه محــل اســتقرار تیــپ انصــار بــود رفتیــم ،دیدم
ماشــینی کــه خیلــی وضعیــت مناســبی ن ـدارد از روی
رملهــا بــه ســمت مــا میآیــد ،ســردار بــود ،فرمانــدهای
کــه در عمــق خطــر و محل درگیــری با بدترین ماشــین
خــودش را میرســاند نشــان تــوکل عمیقــش بــه خـدا
دارد و خـدا هــم اینگونــه بــه او عــزت میدهــد.
زیباتــر از ایــن نمیشــود 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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خطر بستری شدن در اثر ابتال به اومیکرون ۴۰درصد کمتر است

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 گـزارش ایرنــا بــه نقــل از تارنمــای
روزنامــه گاردیــن محققــان دریافته اند
افـرادی کــه در آزمایــش کرونــا ،ابتالی
آنهــا بــه ســویه اومیکــرون تائیــد
شــده اســت ،تــا  ۲۵درصــد 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  ۲۰تا
 ۲۵درصــد کاهــش احتمــال مراجعــه
بــه بیمارســتان و دســتکم  ۴۰درصــد
خطــر کمتــر بســتری شــدن یــک
شــبه را در پــی دارد.
امــا از آنجــا که شــمار مبتالیــان روزانه
بــه کوویــد ۱۹-برای نخســتین بــار در
روز چهارشــنبه از مــرز  ۱۰۰هــزار
نفــر عبــور کــرد ،کارشناســان هشـدار

دادنــد کــه قابلیت سـرایت این ســویه
بـدان معناســت که نظــام بهداشــت و
ســامت انگلیس همچنــان در معرض
خطــر قـرار دارد.
یــک تیــم مدلســازی از کالــج
امپریــال لنــدن بــه رهبری «پروفســور
نیــل فرگوســن» ،بســتری شــدن در
بیمارســتان و سـوابق واکســن را میان
تمام مبتالیان بــه کوویــد ۱۹-از تاریخ
یکــم تــا  ۱۴دســامبر ( ۱۰تــا  ۲۳آذر)
مــورد بررســی قـرار داد .مجموعــه داده
هــا شــامل  ۵۶هـزار مبتــا بــه ســویه
اومیکــرون و  ۲۶۹هـزار نفــر مبتــا به
ســویه دلتــا بــود.
نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از آن
اســت کــه خطــر هرگونــه حضــور در
بیمارســتان در اثــر ابتــا بــه ســویه
اومیکــرون در مقایســه بــا دلتــا ۲۰
تــا  ۲۵درصــد کمتــر بــوده و خطــر
بســتری شــدن هــم  ۴۰تــا  ۴۵درصد
کاهــش نشــان داد .بـرای درصــد کمی
از افـرادی کــه قبــا نــه به کوویــد۱۹-
مبتــا شــده بودنــد و نــه واکســن
دریافــت کــرده بودنــد ،خطــر بســتری
شــدن در بیمارســتان در اثــر ابتــا بــه

ایــن نــوع جدیــد ،حــدود  ۱۱درصــد
کمتــر از دلتــا بــود.
فرگوســن همچنیــن تاکیــد کــرد :در
حالیکــه تجزیــه و تحلیــل از «کاهــش
متوســط» خطــر بســتری شــدن در
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
بــاالی ســویه اومیکــرون ،اگــر مــوارد
مبتــا بــه این ســویه با ســرعتی کــه در
هفتــه هــای اخیــر شــاهدش بــوده ایــم،
بــه رشــد خــود ادامــه دهنــد ،پتانســیل
افزایــش تقاضا بـرای خدمات بهداشــتی
وجــود دارد.
پژوهــش انجــام شــده توســط تیــم
امپریــال کالــج لنــدن همچنیــن نشــان
مــی دهــد کــه داشــتن یــک عفونــت
قبلــی کووید ،۱۹-خطر بســتری شــدن
در بیمارســتان را در مقایســه بــا اولیــن
ابتــا بــه نصــف کاهــش مــی دهــد.
از ســوی دیگــر باتوجــه بــه ســرعت
چشــمگیر شــمار مبتالیــان بــه ســویه

اومیکــرون ،هنــوز کابینــه «بوریــس
جانســون» در خصوص وضــع محدودیت
هــای تــازه بــه ویــژه در تعطیــات پیش
رو ســال نــو میــادی تصمیمــی اتخــاذ
نکــرده انــد.
براســاس آخریــن آمــر منتشــر شــده تــا
بــه امــروز تاکنــون بیــش از  ۱۱میلیــون
و  ۵۴۲هــزار نفــر در انگلیــس بــه
کوویــد ۱۹-مبتــا شــده و از ایــن میــان
بالــغ بــر  ۱۴۷ه ـزار نفــر جــان خــود را
از دســت داده انــد .تاکنــون  ۷۰.۱درصــد
جمعیــت ایــن کشــور هــر دو دز واکســن
خــود را دریافــت و بیــش از  ۴۴.۴درصــد
هــم دز تقویتــی را تزریــق کــرده انــد.

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر:

بانکهاضمناخذضامنتهایالزم،ازسخت
گیریهایبیموردخودداریمنایند

بــه گـزارش روابــط عمومــی فرمانـداری
بردســیر جلســه شــورای بانــک هــا بــه
ریاســت مهنــدس میرصادقــی فرمانـدار
بردســیر و باحضــور اقای محمــدی مدیر
عامل شــعب بانــک کشــاورزی اســتان و
دبیــر شــورای بانک های اســتان و ســایر
اعضــا در ســالن اجتماعــات فرمان ـداری
تشــکیل شد
در ایــن جلســه روســا و نماینــدگان
بانکهــا گــزارش از عملکــرد خــود
در حوزههــای مختلفــی همچــون
تســهیالت اشــتغا لزایی ،ازدواج ،وام های
ضــروری ارائه داده و مســائل و مشــکالت
حــوزه بانکــی را مطــرح نمودنــد.
میرصادقــی فرمانــدار بردســیر بــر
پیگیــری مســئوالن اجرایــی شهرســتان
بــرای جــذب اعتبــارات اشــتغا لزایی
تاکیــد کــرد و افــزود :مســئوالن ادارات و
دســتگاههای اجرایــی شهرســتان بایــد
نســبت بــه جــذب اعتبــارات اشــتغال
زایــی از ســوی اداره کل مربوطــه تــاش
کننــد تــا اعتبــارات اعــام شــده بطــور
کامــل جــذب شــود.وی بــا قدردانــی
از تــاش مســئولین و کارکنــان بانکهــا
در خدمــت رســانی بــه مــردم اظهــار
کــرد :بــدون شــک در ایــن برهــه از

زمــان و بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود
اقتصــادی نقــش بانــک هــا در کشــور
بســیار چشــمگیر و حساس اســت ایشان
بااشــاره بــه تامیــن بودجــه ۱۴۰۱مقـدار
ســهمیه وام قرض الحســنه و پرداخت وام
هــای جــز ۳بند(و)تبصــره ۱۶بیــان کــرد
پیگیــری الزم جهــت پرداخت تســهیالت
خورشــیدی و تامیــن اعتبــار از طریــق
بانــک هــای خصوصــی صــورت خواهــد
پذیرفــت
فرمانـدار بردســیر همچنیــن در خصوص
ارائــه تضمیــن بـرای پرداخت تســهیالت،
گفــت :بانکهــا بایســتی ضمــن اینکــه
ل هــای بانک
برابر بخشــنامه ودســتورالعم 
مرکــزی از وام گیرنــدگان تضمینهــای
الزم را بگیرنــد ،امــا از ســخت گیریهــای
بیمــورد خــودداری نماینــد.

جلسهکمیتهتخصصیتسهیلورفعموانع
تولیدشهرستانبردسیربرگزارشد

بــه گـزارش روابــط عمومــی فرمانـداری ،جلســه کمیتــه تخصصــی تســهیل و رفــع
موانــع تولید شهرســتان بردســیر به ریاســت مهندس میرصادقــی فرماندار بردســیر و
باحضــور اعضــا درســالن اجتماعــات فرمانداری تشــکیل شــد
فرمانـدار 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 مشــکالت تولید کننــدگان و تســهیل روند خدمــات و تولید
در ســطح شهرســتان است
در ایــن جلســه کــه به بررســی پرونــده هــای تعـدادی از تولیدکننــدگان و صنعتگران
اختصــاص داشــت ،مســئولین واحدهــای تولیــدی و صنعتــی ،مشــکالت و موانــع
پیــش روی تولیــد در بنــگاه اقتصــادی خــود را مطرح و از مســئولین ذیربط خواســتار
مســاعدت در جهــت رفــع آنهــا شــدند

جدول شماره 511 :

افقی:
 1افقــی :پــژواک صـدا  -کنایــه از کوتــاه قــد  2افقــی :عالمــت جمــع
 کرســی و چهارپایــه  -جــرأت  3افقــی :فیلمــی از اســپایک لــی -افســرده و غمگیــن  4افقــی :مــار ســبز رنــگ  -مــوی پلــک چشــم
 رانــدن مزاحــم  5افقــی :بهــره هوشــی  -ناشــنوایی  6افقــی :فیلمیاز اصغــر فرهــادی  7افقــی :مــرگ  -از انـواع معافیت ســربازی  8افقی:
بــار درخــت  -قلمــه زدن  -از گل هــای زیبــا  9افقــی :خورجیــن -
کــش لقمــه  10افقــی :اسـرار  -پیرامــون  -جانــور درنــده  11افقــی:
اثــری از امــام محمــد غزالــی  -سرپرســت
عمودی:
 1عمــودی :حـداد -جنگجــو  2عمودی :ملحــد  -منظــره  3عمودی:
مقــام وزیــر  -از افعــال ربطــی  4عمــودی :زرنــگاری  -عقیــم 5
عمــودی :پارچــه پنبــه ای  -لباس زمســتانی  6عمودی :نشــانه مصدر
جعلــی  -منشــی قدیــم  -آزاد مرد کربــا  7عمودی :تحقیــق  -واحد
وزن روســیه  8عمــودی :خــاص و مخصــوص  -گــرد زینتــی بـراق 9
عمــودی :پیالــه و ســاغر  -امــور کلــی  10عمــودی :اخــوت  -ســرقت
 11عمــودی :آمریکایی  -همنشــین
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نظــر بــه اینکــه بدهــکار پرونــده اجرایــی کالســه فوق نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود در مهلت تعیین
شــده اقـدام ننمــوده انــد ،لـذا حســب تقاضــای بســتانکار و در اجـرای مقــررات مــاده واحده قانــون اصالح
مــاده  34اصالحــی قانــون ثبت ،ششـدانگ یک دســتگاه خــودرو سـواری پــژو  405جــی ال ،دارای پالک
 65ایـران  722م  ،49متعلــق بــه آقــای امیــن شــاه رحمانی که بموجــب نامــه شــماره - 140029511066
 1400/7/7پلیــس راهــور بردســیر در پارکینــگ بهمن راهنمایی و رانندگی بردســیر توقیف میباشــد .طبق
گـزارش کارشــناس رســمی دادگســتری خــودرو مذکــور یــک دســتگاه خــودروی سـواری پــژو  405جی
ال ،مــدل  ،1394بنزین ســوز ،رنگ خاکســتری ،شــماره موتــور  0767923و 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  50درصــد ،موتــور ظاهرا ایـرادی نـدارد .بــا در نظر گرفتن
مجمــوع شـرایط بــه قیمــت  1350000000ریــال (یکصدوســی و پنــج میلیون تومــان قیمت پایــه مزایده
) ارزیابــی شــده اســت .خــودرو مذکــور از ســاعت  9الــی  12روز یکشــنبه مــورخ  1400/10/19در واحــد
اجـرای اداره ثبــت اســناد و امــاک بردســیر واقــع در خیابــان معلــم از طریــق مزایــده بــه فروش میرســد.
مزایــده از مبلــغ پایــه کارشناســی شــروع و بــه باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود .شــرکت
در مزایــده منــوط بــه پرداخــت  10درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور
خریـدار یــا نماینــده قانونــی ایشــان در جلســه مزایــده اســت .برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت
مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت  5روز 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 میگــردد .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 نقـدا وصــول مــی گــردد .ضمنـ ًا چنانچــه روز
مزایــده تعطیــل رســمی گــردد ،مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگزار
خواهد شــد.تاریخ انتشــار :دوشــنبه مورخ 1400/10/6
حسین تقی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک بردسیر  51 /م الف

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

*

1
2
*
*
3
*
4
*
*
* 5
*
*
*6
7
*
*
8
*
*
9
*
10
*
*
*
11

نقششهیدایرلودرکنار
حاجقاسمسلیامنی
فراموشمنیشود

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 گـزارش خبرنــگار حــوزه ایثــار وشــهادت ایرنــا ،حاج
«حســن ایرلــو» ســفیر جمهــوری اســامی ایـران بامداد
روز (سهشــنبه)  ۳۰آذر مــاه آســمانی شــد و بــه بـرادران و
همرزمان شــهیدش پیوســت.
حاجحســن ایرلــو ســفیر جمهــوری اســامی ایــــران
در یمــن ،رفیــق و همــرزم ســردار ســلیمانی ،بــه دلیــل
جراحــات شــیمیایی و محاصــره دارویــی یمــن و ابتــا به
ویــروس کرونــا و محدودیــت بازگشــت بــه ایـران توســط
ائتــاف ســعودی ،دیرهنــگام و در شــرایط نامناســب
جســمی و در اوج درگیــری بــا ویــروس کرونــا بــه کشــور
منتقــل شــد .و درســحرگاه ســی ام آذر مــاه بــه شــهادت
رســید خانـواده ایرلــو در انقالب اســامی سـرافراز اســت.
پیــش از ایــن دو فرزنــد اینخانــواده در دفــاع مقــدس
بــه شــهادت رســیده و امــروز خانــواده ایرلــو ســومین
شــهید خــود کــه ســفیر ایـران در یمــن بــود را تقدیــم
انقــاب کرد.بــا شــروع جنگ تحمیلی عـراق علیــه ایران
اســامی ،حســین ایرلــو بهعن ـوان ســرباز پــس از طــی
دوران آمــوزش نظامــی بــه جبهــه جنــگ اعزام میشــود
و ایــن حضــور ،قریــب بــه  ۴ســال بــه طــول میانجامــد.
او توفیــق یافــت تــا در طــول  ۴ســال در ســمتهای
مختلــف ضمن یــاری رزمندگان اســام ،دشــمن متجاوز
را بــه خــاک ســیاه بنشــاند .آخریــن ســمت او فرماندهی
تیــپ بــود و س ـرانجام در بیســت و پنجــم اســفند مــاه
ســال  ۱۳۶۳در شــرق دجلــه بــه شــهادت رســید.
دیگــر شــهید ایــن خان ـواده اصغــر ایرلــو اســت .اصغــر
کوچکتریــن پســر خان ـواده ایرلــو بــود .او در بیســت و
یکمیــن روز مــرداد  ۱۳۴۵در ته ـران دیــده بــه جهــان
گشــود .وقتــی بــه جبهــه رفــت ،بــه زحمــت ســنش بــه
 ۱۵ســال میرســید .مدتــی در کردســتان بــود و بعــد
مدتــی هــم در لشــکر  ۲۷محمــد رســول اهلل (ص) و
مدتــی هــم در لشــکر  ۱۰سیدالشــهدا (ع).بــا وجود ســن
کــم ،پــا بــه پــای برادرانــش در عملیاتهــای بــزرگ
شــرکت کــرد .در عملیــات والفجــر هشــت در جزیــره
امالرصــاص بــه شــدت زخمــی شــد ،طــوری کــه پایــش
را روی زمیــن میکشــید ،امــا بــاز بــه جبهــه برگشــت.
ســرانجام اصغــر ایرلــو در تاریــخ  ۶۵/۰۲/۱۲در حالــی
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.
نقــش شــهید ایرلــو در کنــار حــاج قاســم
ســلیمانی فرامــوش نمیشــود
ســال  ۱۳۹۲کــه 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.
حســن ایرلــو متولــد شــهرری و از دیپلماتهــای بــا
ســابقه وزارت خارجــه و کارشــناس ارشــد حــوزه عربــی
و شــبه جزیــره بــود .وی مســئول میــز یمــن در وزارت
امــور خارجــه ایــران پــس از آغــاز جنــگ در ســال
 ۲۰۱۵در یمــن ،هماهنــگ کننــده کمکهــای انســان
دوســتانه ای ـران بــه یمــن پــس از آغــاز جنــگ (اع ـزام
هواپیماهــای کمک رســانی و کشــتی نجات و پــس از آن
کمــک رســانی بــا هماهنگــی ســازمان ملــل و  )...از دیگر
فعالیتهــای ایرلــو اســت .او همچنیــن معــاون دســتیار
ویــژه وزیــر خارجــه در امــور یمــن در ســالهای ۱۳۹۴
تــا  ۱۳۹۹بــوده اســت.
وزیــر امــور خارجــه تصریــح کــرد :ایرلو بــه عنـوان جانباز
شــیمیایی سـرافراز دفــاع مقــدس ،عمــر بــا برکــت خود
را در مســیر حفــظ و اعتــای نظام اســامی گذرانــد و در
ایــن راه پرافتخــار بـرای منافــع کشــور و نظامی اســامی
مجاهــدت نمــود و بــه لقــاء اهلل پیوســت.
امیرعبداللهیــان خاطرنشــان کــرد :حــاج حســن ایرلــو
تمامــی تــاش خــود در عرصههــای مختلــف را صــرف
خدمــت صادقانــه در دفــاع از اهـداف جمهــوری اســامی
ایـران کــرد و در ماموریــت اخیــر خــود ،مدافــع و صـدای
رســای حقانیــت و مظلومیــت مــردم یمــن بــود.
وی در ایــن پیــام عــروج آن مجاهد فیســبیل اهلل و عنصر
ارزشــمند و پــر تــاش عرصــه دیپلماســی را بــه خانـواده
معــزز وی ،بــه خصوص همســر مکرمه و همه بســتگان و
همــه همــکاران در وزارت امــور خارجه و نمایندگی صنعا،
تبریــک و تســلیت گفت و بـرای روح آن عزیز ســفر کرده
علــو درجــات و همجـواری بــا صلحــا و شــهداء و بـرادران
شــهیدش مســئلت کرد.
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غفلت از «اختاللهای روان»
چه بر سر خانواد ه و جامعه
میآورد؟(بخش دوم)

گــزارش جامعــی کــه مرکــز آمــار ایــران دربــاره
وضعیــت  ۱۰ســال گذشــته ازدواج و طــاق در کشــور
منتشــر کــرده اســت ،همچنان محــل بحث و بررســی
هــای کارشناســان و محافــل رســانهای اســت؛ بــر پایــه
ایــن گـزارش از ســال  ۱۳۹۰تــا پایــان  ،۱۳۹۹ازدواج در
ای ـران بیــش از  ۳۶درصــد کاهــش و در همیــن مــدت
میـزان طــاق حــدود  ۲۸درصــد افزایش داشــته اســت.
ایرناپــاس در هفتههــای اخیــر سلســله گزارشهــای
تخصصــی دربــاره زمینههــا و دالیــل کاهــش ازدواج و
افزایــش طــاق ،ذیــل عنـوان کلــی «واکاوی مهمتریــن
چالشهــا و معضــات اجتماعــی کشــور» منتشــر کرده
اســت؛ بعــد از مرور دالیــل اجتماعی و فرهنگــی جدایی
زوجهــا کــه بــه برخــی تغییــر نگرشهــا و دگرگونـی
هــای فرهنگــی و تاثیـرات رســانه اختصــاص داشــت ،در
آخریــن نوشــتار بــه عامــل مهــم همســرگزینی اشــتباه
در طــاق اشــاره کردیــم و نقــش معضــات اقتصــادی را
در فروپاشــی پیوندهــای خانوادگــی از دو منظــر متضــاد
بررســی کردیــم.
در نوشــتار کنونــی ،مــورد دیگــر از دالیــل فــردی و
روانــی جدایــی زوجهــا ،یعنــی اعتیــاد و اختاللهــای
روانپزشــکی میپردازیــم؛ موضوعهایــی کــه گاه در
تحلیلهــای مربــوط بــه ناپایــداری خانــواده ،مــورد
غفلــت قـرار میگیرنــد و زیــر ســایه دیگــر زمینههــای
اجتماعــی طــاق ،کمرنــگ میشــوند.
اعتیاد و پیامدهای خانوادگی آن
یــک تصــور عــام دربــاره زوجهایــی کــه جـدا میشــوند،
ایــن اســت کــه یکــی از آنها یــا هــر دو ،دارای «مشــکل»
ـکلدار بــودن زوجهــا ،بــه طــور عمــده ،به
هســتند؛ مشـ 
معنــی یک عــادت خلقــی زشــت ،ناســازگاری یــا نوعی
بیمــاری روانــی ،رفتــاری یــا جنســی تعبیــر میشــود.
واضــح اســت کــه ایــن قضــاوت و در همــه موارد درســت
ـکلدار
نیســت و بخشــی از زوجها به دالیلی غیر از «مشـ 
بــودن» ،از جملــه مهاجــرت ،تغییر محــل زندگــی ،ادامه
تحصیــل ،تغییــر شــغل ،فرزنــدآوری و یا حتــی انگیزه
هــای مالــی و معنــوی دیگــری ،بــه جدایــی اقـدام می
کننــد کــه ممکــن اســت هیــچ مشــکل رایجــی چــون
اعتیــاد ،خیانــت ،اختــال روانی و معضالت اقتصــادی در
آن مطرح نباشــد.
بــا اینحــال بخشــی از نــگاه منفــی جامعــه بــه طــاق
و قضاوتهــای عــام در«برخــی» مـوارد درســت اســت و
پــاره ای از آنهــا حقیقــت دارد ،کــه یکــی از آنهــا اعتیــاد
اســت.
اعتیــاد اگرچــه در شــمار آســیبهای اجتماعــی ق ـرار
میگیــرد اما بیشــتر از هــر چیــز ،ریشــه در کژکارکردی
روانــی دارد؛ بــا ایــن نــگاه ،بخــش مهمــی از طــاق
هــا ریشــه در وابســتگی بــه مـواد یــا همان ســوءمصرف
مخدرهــا دارنــد؛ درک اینکــه یــک فــرد معتــاد ،ناتـوان
از تامیــن معــاش ،بــرآوردن نیازهــای غریــزی و عاطفــی
خانـواده اســت و مشــکالت ارتباطــی مهمــی بــا اعضای
خانــه و نزدیــکان دارد ،دشـوار نیســت؛ بــا توجــه بــه آمار
فزاینــده اعتیــاد بــه مـواد مخــدر در کشــور کــه گاه بــه
بــاالی  ۴میلیــون نفــر میرســد ،ایــن عامــل مهــم در
جدایــی زوجیــن نقــش ویــژه ای دارد زی ـرا اعتیــاد در
کنــار پیامدهــای منفــی اجتماعــی و اقتصــادی ،خــود
بهتنهایــی مشــکلی روانشــناختی اســت کــه از جهــات
گوناگــون ،پیامدهــای منفی مهمــی در ثبــات و پایداری
نهــاد خانــواده میگــذارد.
در برخــی منابــع ،نقــش عامــل اعتیــاد در طالق ،تــا ۵۵
درصــد نیــز بــرآورد شــده اســت؛ ایــن رقم اگرچــه دقیق
قابــل تعمیــم بــه همــه خانوادههــا نیســت و تــا انـدازه
ای اغراقشــده بــه نظــر میرســد امــا مطالعــات نشــان
میدهــد در دو دهــه اخیــر ،می ـزان اعتیــاد بــه ان ـدازه
ای بــاال رفتــه کــه در ردیــف یکــی از  ۴عامــل اصلــی
جدایــی زن و مــرد قـرار گرفتــه اســت.در برخــی منابــع،
نقــش عامــل اعتیــاد در طــاق ،تــا  ۵۵درصد نیز بــرآورد
شــده اســت؛ ایــن رقــم اگرچــه دقیــق قابــل تعمیــم بــه
همــه خانوادههــا نیســت و تــا ان ـدازهای اغراقشــده بــه
نظــر میرســد امــا مطالعــات نشــان میدهــد در دو
دهــه اخیــر ،میـزان اعتیــاد بــه انـدازهای بــاال رفتــه کــه
در ردیــف یکــی از  ۴عامــل اصلــی جدایــی زن و مــرد
قـرار گرفتــه اســت؛ بهویــژه کــه فــرد وابســته بــه مـواد،
بــه تدریــج در ایفــای نقشهــای همسـرانه و والدانــه بــا
دشــواریهای بزرگــی مواجــه میشــود.
در پژوهشــی کــه نتایــج آن ســال  ۱۳۹۷در فصلنامــه
«زن و مطالعــات خانـواده» منتشــر شــد ،تاثیــر اعتیــاد
در خانوادههــای در حــال طــاق ســنجیده شــده کــه
براســاس آن بعــد از مشــکالت ارتباطــی ،اعتیــاد بــه
عنـوان دومیــن عامــل در میل بــه طالق تشــخیص داده
شــده اســت .از ایــن منظــر بـرای کاهــش آمــار فزاینــده
طــاق در کشــور ،یکــی از راهکارهــا ،کنتــرل اعتیــاد و
جلوگیــری از ســیر ابتــا به آن از ســوی اقشــار وســیعتر
و همزمــان مقابلــه بــا گســترش آن در ســنین کمتــر و
تعـداد بیشــتری از زنــان اســت.
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ســخنگوی گمــرک گفــت :رکــورد
رویههــای تجــاری از جملــه واردات
کاالهــای اساســی ،صــادرات و ترانزیت
در مــدت کوتاهــی کــه از فعالیــت
دولــت ســیزدهم میگــذرد ،شکســته
شــده اســت.
ســید روح اهلل لطیفــی در گفتوگــو
بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا اظهــار
داشــت :در شــهریورماه پنــج میلیــون
و  ۳۰۰هــزار تــن کاال از گمــرکات
کشــور ترخیــص شــد کــه ایــن رقــم
در مجمــوع پنــج مــاه نخســت ســال
۲میلیــون و  ۷۰۰هــزار تــن بــود.
وی افــزود :بــر اســاس ایــن آمــار در
مــاه پایانــی تابســتان شــاهد رشــد
دو برابــری ترخیــص کاال بودیــم کــه
تامیــن ارز آن بــا رقم  ۶میلیــارد و ۵۰۰
میلیــون دالر انجــام شــد در حالــی که
ســه میلیارد و  ۳۰۰میلیــون دالر ارقام
پنــج مــاه نخســت ســال بــوده اســت.
ســخنگوی گمــرک تاکیــد کــرد :در
مردادمــاه کــه زمــان تغییــر دولــت
دوازدهــم و ســیزدهم بــود کمتریــن
میـزان واردات بــا یــک میلیــون و ۳۰۰
هــزار تــن بــه ارزش  ۲میلیــارد دالر
رقــم خــورد.
وی همچنیــن در خصــوص شکســته

شــدن رکــورد صــادرات کشــور نیــز
خاطرنشــان کــرد :مهرمــاه ســال ۹۹
حــدود  ۱۹میلیــون و  ۵۰۰هـزار تــن کاال
بــه ارزش حــدود پنــج میلیــارد دالر کاال
صــادر شــد ،امــا میـزان صــادرات در زمان
مشــابه ســال جــاری بــه پنــج میلیــارد و
 ۲۶۸میلیــون دالر رســید کــه بــا رشــد
 ۶درصــدی نشــان مــی دهــد رکــورد
صــادرات شکســته شــده اســت.
لطیفــی همچنیــن درخصــوص ترانزیت
کاال گفــت :در خردادمــاه امســال ،رکــورد
ســه ســاله ترانزیــت در کشــور بــا یــک
میلیــون و  ۹۰هـزار تــن شکســته شــده
بــود کــه در آبــان مــاه بــا یــک میلیــون و
 ۱۳۵هـزار تــن بــار دیگر شــاهد رشــد در
ایــن بخــش بودیــم.
وی افــزود :رقــم ترانزیــت هشــت ماهــه
امســال از آمار  ۱۲ماهه ســال  ۹۹بیشــتر
بــوده ،ایــن در حالــی اســت کــه از ســال
 ۹۳بــا  ۱۳میلیــون و  ۲۰۰هــزار تــن
شــاهد چنیــن رشــدی نبــوده ایــم.
ســخنگوی گمــرک بــا بیــان اینکــه در
ســال  ۹۸ترانزیــت کاال معــادل هفــت
میلیــون و  ۵۰۰ه ـزار تــن بــود ،گفــت:
در هشــت ماهــه امســال هشــت میلیون
و  ۱۰۱هـزار تــن از مرزهــای کشــور عبور
کــرد کــه بــر اســاس پیــش بینــی هــا تا

پایان امســال رقــم  ۱۲میلیــون و ۴۰۰
هـزار تــن را تجربــه خواهیــم کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه براســاس ابالغیــه
اقتصــاد مقاومتــی و بــا توجــه بــه
برنامــه هــای پنجــم و ششــم توســعه
بایــد هــر ســال ترانزیــت  ۱۰درصــد
رشــد میکــرد ،خاطرنشــان کــرد:
در صــورت تحقــق ایــن برنامــه بـرای
امســال بایــد ترانزیت  ۲۴میلیــون تن
را پشــت ســر مــی گذاشــتیم امــا بــه
دلیــل تحریــم هــا و شـرایط مختلــف
حاکــم بــر کشــور از ارقــام پیــش بینی
شــده عقــب ماندیــم کــه امیدواریــم
بــا ایــن رونــد افزایشــی بــه ســرعت
کمبودهــا را جب ـران کنیــم.
ســخنگوی گمــرک با بیــان اینکــه در
ابالغیــه اقتصــاد مقاومتــی بــر توجــه
بــه موقعیــت جغرافیایی کشــور تاکید
شــده اســت ،گفــت :بــا اصــاح روابــط
و گســترش دیپلماســی اقتصادی می
توانیــم ترانزیــت کشــور را توســعه
دهیــم زی ـرا کاهــش زمــان و هزینــه
تــردد کامیــون هــای خارجــی مزیتی
اســت کــه بـرای کشــور ســود فراوانی
بــه هم ـراه خواهــد داشــت.
وی افــزود :در قوانیــن عبــور کاالهــا
بایــد اصالحاتــی صــورت بگیــرد تــا با

اســتفاده از مزیــت هــای جغرافیایــی در
کوتــاه تریــن زمــان بــه رشــد ترانزیتــی
دســت یابیــم زیـرا کشــورهای رقیــب بــا
بهبــود زیرســاخت هــا و مزیــت ســازی از
طریق پیمــان های جمعــی و موافقتنامه
هــا بـرای توســعه ترانزیتــی خــود برنامه
ریــزی کــرده انــد و در رقابــت ســختی
قـرار داریــم .بــه گـزارش ایرنــا ،بر اســاس
آخریــن اعــام گمــرک ،کل تجــارت
خارجــی کشــور تــا پایــان آبانمــاه ۱۱۰
میلیــون و  ۳۰۰هـزار تــن کاال بــه ارزش
 ۶۳میلیــارد و  ۱۰۰میلیــون دالر بــود که
ســهم صــادرات  ۸۳میلیــون و  ۷۰۰هـزار
تن بــه ارزش  ۳۱میلیــارد و  ۱۰۰میلیون
دالر و ســهم واردات  ۲۶میلیــون و ۵۰۰
هـزار تــن کاال بــه ارزش  ۳۲میلیــارد دالر
بــوده اســت.

افراد فاقد خودرو یارانه بنزین میگیرند /اجرای آزمایشی در قشم و کیش

ســخنگو و رییــس شــورای اطــاع
رســانی دولــت از اج ـرای آزمایشــی
طــرح اختصــاص یارانــه بنزیــن بــه
افـراد فاقــد خــودرو در قشــم وکیش
خبــر داد و گفــت :طــرح مــا ب ـرای
توزیــع عادالنهتــر یارانــه بنزیــن
ایــن اســت کــه ایــن یارانــه بــه افراد
اختصــاص پیـدا کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی
ایرنــا ،علــی بهــادری جهرمــی
دربــاره اختصــاص یارانــه بنزیــن
بــه افــرادی کــه خــودرو ندارنــد و
اجــرای آزمایشــی آن در قشــم و
کیــش ،گفــت :ایــن جزایــر بــه
دلیــل محــدود بــودن عبــور و مــرور
خودروهــا قابلیــت زیــادی بــرای

اجـرای ایــن طــرح دارد .بنا شــده اســت
ایــن طــرح در فاصله زمانــی در ایــن دو
جزیــره بــه طــور آزمایشــی اجـرا شــود.
بنــا نیســت در ســطح ملــی تغییــری
در شــیوه توزیــع و نــرخ بنزیــن ایجــاد
شــود .همچنیــن پــس از اج ـرای ایــن
طــرح نــرخ بنزیــن در کیــش و قشــم
تغییــری کنــد.
رییــس شــورای اطــاع رســانی دولــت
افــزود :دربــاره شــیوه توزیــع بنزیــن
یارانـهای از گذشــته طرحهایــی مطــرح
شــده بــود .تا پیــش از ایــن یارانه بنزین
بــه دارنــدگان خودروها اختصــاص پیدا
میکــرد کــه ناعادالن ـ ه بــود چ ـرا کــه
بخشــی از مــردم فاقــد خودرو هســتند
و چیــزی بــه آنهــا تعلــق نمیگرفــت.

بهــادری جهرمــی افــزود :موضــوع
دیگــر اینکــه برخــی از مــردم چنــد
خــودرو داشــتند و چنــد برابــر افـرادی
کــه یــک خــودرو دارنــد از ایــن
یارانــه اســتفاده میکردنــد .بنابرایــن
بــرای اینکــه یارانــه بتوانــد توزیــع
عادالنهتــری داشــته باشــد .طــرح ایــن
اســت کــه بنزیــن یاران ـهای بــه اف ـراد
اختصــاص پیــدا کنــد.
وی ،سرپرســت خانوارهــا را متولــی
اخــذ یارانــه بنزیــن عنــوان کــرد و
گفــت :اکنــون بنزیــن یارانـهای ۱۵۰۰
تومانــی و بنزیــن ســه ه ـزار تومانــی
داریــم .وقتــی بنزیــن  ۳۰۰۰تومانــی
فــروش مــیرود ۱۵۰۰ ،تومــان
تفــاوت آن بـرای بازتوزیــع به حســاب

هدفمنــدی یارانههــا مـیرود و در اختیــار
دولــت قــرار میگیــرد.
ســخنگوی دولــت خاطرنشــان کــرد:
فــرض بــر ایــن اســت کــه اگــر قــرار
اســت یارانــهای اختصــاص داده شــود و
مابهالتفاوتــی دریافــت شــود ،مســتقیما
ســراغ افــرادی کــه از بنزیــن اســتفاده
نکردهانــد برویــم.

نهم دی نماد بصیرت ملت ایران در درخششقصهگویانکرمانی
خنثی کردن فتنه های دشمنان است دربیستوسومینجشنواره
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روز نهــم دی روزی اســت کــه مــردم ایران نشــان
دادنــد کــه با بصیرتنــد و در میــان گــرد و غباری
کــه فتنــه گـران 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
مســلمان و انقالبــی ایــران نشــان دادنــد کــه
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
ه ـزار و ســی صــد و هشــتاد و هشــت ،جشــن
بلــوغ فکــری و شــخصیتی نظــام اســامی بــود.
بانگرشــی بــه گذشــته تاریــخ اســام متوجــه
خواهیــم شــد کــه حــوادث تاریــخ همــواره
در حــال تکــرار اســت و وجــود اینگونــه
فتنههــا محــدود بــه زمــان و مــکان خاصــی،
مثــ ً
ا مختــص صــدر اســام نمیشــود ،بلکــه
نظایــر و نمودهــای آن در طــول تاریــخ و نیــز در
زمــان معاصــر ،بــه وفــور دیــده میشــود .چــه
بســیار بودنــد افـراد و گروههایــی کــه بــا همــان
شــاخصهها ،در زمانهــا و جوامــع مختلــف ،بــا
شــعارهای دینــی و مردمــی ،درصــدد ایجاد فتنه
و آشــوب برآمدنــد.
آنچــه بـرای مــا مهمتــر و تکلیــف اســت ،دو چیز
اســت :یکی شــناخت جریانات فتنــه و فتنهگران
در زمان اســت و دیگری مقابلۀ کارســاز و صحیح
بــا نمودهــا و نمودارهــای فتنــه بــا اســتفاده از
الگوهــای رفتــاری و گفتــاری امــام بصیــرت و
تدبیــر ،یعنــی امیرالمؤمنین(علیــه الســام) کــه
رســول خدا(صلــی اهلل علیــه وآلــه) ،بارهــا دســت
بــر کتــف مبارکــش گذاشــت و فرمــود«:در
تاریکــی فتنههــا از تمســک بــه ایــن مــرد دریــغ
نورزنــد ،چنانکــه حتــی اگــر از راه کوهســتانی
هــم رفــت ،بــه دنبــال او رهســپار شــوند» .
بصیــرت در لغــت بــه معنــای عقیــده قلبــی،
شــناخت ،یقیــن ،زیرکــی و عبــرت آمــده اســت
امــا در اصطــاح بــه معنــای شــناخت حقیقت و
قــدرت درک صحیــح امــور اســت .در کشــمکش
بحرانهــا و مشــکالت فــردی و اجتماعــی،
وجــود ،ظرفیــت و باورهــای افـراد موجودیت پیدا

میکنــد؛ هر انســانی ممکــن اســت قبــل از روبهرو
شــدن بــا مشــکالت ،ادعاهــای بســیاری دربــاره
فضایــل و داشــتههای فکــری ،اعتقــادی ،معنــوی
و ماننــد آن داشــته باشــد؛ ولــی ایــن ادعــا زمانــی
بــه واقعیــت تبدیــل میشــود کــه در هنــگام بــروز
بحرانهــای 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 ،ریزشهــا و
رویشهــای بســیاری صــورت میگیــرد و باورهــای
فکــری و ناگفتههــا و واقعیــات درون ،بــه صــورت
گفتــار و رفتــار بــروز مینمایــد.
بنابرایــن بایــد دنبــال راهــکاری بـرای ثبات قــدم و
یافتــن قــوه درک حــق و باطل ،و ســره و ناســره بود
کــه بیتردیــد داشــتن بصیــرت ،رمــز و رازی غیــر
قابــل انــکار در ثبــات فکــری و اســتواری در حوادث
گوناگــون خواهــد بــود کــه بــا رعایــت یکســری
شـرایط و بســترها حاصــل خواهدشــد .زیـرا فتنــه
انگیــزان از ابزارهــا و شــیوه هــای مختلــف نــرم
افـزار و ســخت افـزاری اســتفاده مــی کنند .شــیوه
هــای ســخت افـزاری 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
ج ـذاب ،تحقیــر فرهنگــی و القــاء نات ـوان ،ایجــاد
اختــاف و نفــاق داخلــی ،انــزوای روحانیــت و غربی
ســازی دانشــگاه ،تبلیغــات ســوء ،ســوء اســتفاده از
جوانــان و خـواص بــی بصیــرت.
لــذا در فتنــه هــا اجتماعــی گروههایــی از قبــل
خ ـواص بــی بصیــرت ،ع ـوام در غفلــت و جوانــان
کــم اطــاع مــورد آســیب ق ـرار مــی گیرنــد .در
مقابــل فتنــه هــا ،بصیــرت اجتماعــی بــه عنـوان
روشــن بینــی فکــر و قلبــی قـرار دارد کــه مبتنــی
بــر اصــول و معیارهای وحیانــی ،قدرت بازشناســی
یقینــی حق از باطــل را در تاریکــی های فتنه ایجاد
نمــوده موضعگیــری مناســب و قاطــع را بــه دنبال
ی آورد .مســئولیت شناســی ،دشــمن شناســی،
مـ 
فرصــت شناســی ،هوشــیاری و حضــور در صحنــه،
صراحــت در بیــان و شــجاعت در اقـدام از ویژگــی
هایــی اســت کــه مــی تـوان صاحبــان بصیــرت را
بــه وســیله آن شــناخت.

نفــر اول بخــش دختــران و پســران ،برگزیــده بخــش پادکســت و
شایســته تقدیــر بخــش آیینــی و ســنتی ســهم کانــون پــرورش
فکــری کــودکان و نوجوانــان اســتان کرمــان از بیستوســومین
جشــنواره بینالمللــی قصهگویــی بــود.
بــه گــزارش روابطعمومــی ادارهکل کانــون اســتان کرمــان،
بــا اعــام برگزیــدگان بیستوســومین جشــنواره بینالمللــی
قصهگویــی کــه  ۳۰آذر  ۱۴۰۰و همزمــان بــا شــب یلــدا
برگــزار شــد ،ســعیده جهانشــاهی عضــو مرکــز فرهنگیهنــری
کانــون پــرورش فکــری ســیرجان بــا قصــه «خالــ ه سوســک
خوششــانس» بــه عنــوان نفــر اول بخــش دختــران و پســران
بیستوســومین جشــنواره بینالمللــی قصهگویــی انتخــاب
شــد.
همچنیــن ،پادکســت «مــرد جــوان و خیــاط حیلهگــر» از فائــزه
خســروی مربــی مســئول فرهنگــی کانــون پــرورش فکــری
کــودکان و نوجوانان شــماره  ۱بردســیر بــا انتخاب هیئــت داوران
برگزیــده ایــن دوره جشــنواره اعــام شــد.
ایــن در حالــی اســت که لیلــی خســروی مربی مســئول فرهنگی
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان شــماره  ۲بردســیر
هــم بــا قصــه «بســتور» در بخــش آیینــی و ســنتی جشــنواره
بیستوســوم قصهگویــی شایســته تقدیــر شــناخته شــد.
شــبنم ســیدی مربــی مســئول فرهنگــی کانــون پــرورش فکــری
شــماره  ۴کرمــان هــم دیگــر قصهگــوی کرمانــی راهیافتــه بــه
مرحلــه نهایــی جشــنواره قصهگویــی امســال بــود کــه حائــز
رتبــه نشــد امــا اجــرای دلنشــین و جذابــی ارائــه کــرد.
قصهگویــان کرمانــی بــرای پنجمیــن ســال متوالــی اســت کــه
رتبههــای برتــر جشــنواره بینالمللــی قصهگویــی را کســب
میکننــد

جایگاه زن دراسالم

زیباترازحورالعین

رســول گرامــی (صلــی اهلل علیــه و آلــه) فرمــود  :چون
خداونــد زن را آفریــد او را هــزار بــار از حورالعیــن بــه
جمــال زیباتــر خلــق کــرده اســت .آورده انــد کــه
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
فر ستد .
ســتایش ایــزد یکتایــی را سزاســت کــه زن را مظهــر
خالقیــت و جمــال و زیبایــی خویــش بیافریــد و وجود
او را عبــث و بیهــوده و مهمــل قــرار نــداد و او را از
میــان همــه مخلوقــات جانشــین و خلیفــه خــود و
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
خطیــری نمــود و او را وظیفــه دار کیــان بشــریت و
نگهدارنــده و پــرورش دهنــده مردانــی نیرومنــد ،توانا،
عالــم ،مهــذب و عــارف و ...در جامعــه انســانی قــرار
داد .او را پنــاه دهنــده مردانــی قــرار داد کــه بــا رافت و
مهربانــی و احساســات و عواطــف او به کمال رســیدند.
آری! علــی رغــم ظلمهــا 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
الگوهایــی از آن آفریــد تــا اصالــت آفرینــی او را در
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
واقعــی خــود احتــرام بگــذارد و آن را درک کنــد و
بشناســد و بــه وظیفــه خــود عمــل کنــد .دیگــر
اینکــه دریچــه بــر تربیتــی یکــی بــر دیگــری را بــه
کلــی مســدود مــی نمایــد و بــا برخــورد نمــودن
بــا مشــکالت اساســی و عمــده از قبيــل رواج آداب
و رســوم و خرافــات محلــی ،قبیلــه ای ،تقلیــد غیــر
منطقــی ،عــدم شــناخت و منحــرف شــدن از شــاهراه
حقیقــت ،ســطحی نگــری و برخوردهــای وحــی
و قــرآن و عتــرت طاهــره ،راه اصــاح و خطــا را از
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 تــاش نمایــد.
عــده ای بــه دلیــل عــدم آگاهــی از قوانیــن مکتــب
انســان ســاز اســام نــاب محمــدی (ص) بــا قضــاوت
نمــودن دربــاره ابعــاد وجــودی زن بــا افــکار خــود و
یــا بــا تأثیــر پذیــری از ســایر افــکار و عقایــدی چــون
کلیســا و یــا مکاتــب الحــادی و روشهای اســتثماری
و اســتعماری ســعی در شــناخت گوهــر وجــود زن
نمودنــد و از روش هــای غیــر الهــی دربــاره روح
انســانی زن بــه قضــاوت و داوری مــی پردازنــد و در
پــی آننــد کــه عقایــد و نظــرات باطلــه خــود را در
جامعــه گســترش دهنــد کــه در نــوع خــود روش
اســتثماری نشــأت گرفتــه از جوامــع غربــی اســت.
امــا اســام 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
قــوای فطــری انســانی اوســت کــه بــا معرفــت بــه
ســرمایه هــای خــدادادی بــه نقــش ارزنــده خــود
در جامعــه بشــریت پــی ببــرد و جایــگاه و موقعیــت
خویــش را تشــخیص و درک نمایــد بــرای رســیدن
بــه کمــال و ســعادت ابــدی تالشــی مضاعــف داشــته
باشــد.
زنــان جامعــه اســامی بــا الهــام از معــارف اســامی
همــگام بــا مــردان در صحنه هــای مختلــف اجتماعی
بــا رعایــت حــدود و مقــررات اســامی نبــوغ فکــری و
سیاســی خــود را هویــدا و بــا افــکار باطلــه و خرافــات
دوران جاهلیــت جدیــد مبــارزه نمــوده و حرکــت
نوینــی را در ابعــاد مختلــف ایمانــی ،اعتقادی ،انســانی
و عرفانــی ایجــاد نماینــد و موهبــت الهــی را بــه اثبات
برسانند.
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رفتار از کودکی تا نوجوانی

دالیلمخالفتهایفرزندانبا
والدیندردورهنوجوانیچیست؟

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
کــه رفتارهــای عجیبــی از خودشــان نشــان دهنــد.
البتــه آن هــا بایــد بتواننــد خودشــان را کنتــرل کننــد
و خانـواده هــا نیــز بایــد بتواننــد بــه خوبــی بــا فرزندان
شــان ارتبــاط برق ـرار کننــد تــا هــر دو طــرف کمتــر
دچــار مشــکل شــوند.
دوراننوجوانی
دوران نوجوانــی دورانــی پرشــر و شــور و پــر از هیجان و
اتفاقــات جدید بـرای افـراد اســت .در واقع وقتی انســان
از دوران کودکــی بــه طــور ناگهانــی وارد دوران نوجوانــی
مــی شــود رفتــار هایــش بســیار دچــار تغییــر و تحول
خواهــد شــد .او در دوران کودکــی بیشــتر زمانــش را
صــرف بــازی و انجــام ســرگرمی کــرده ولــی در ایــن
دوران دیگــر خبــری از بــازی و شــیطنت هــای دوران
کودکــی نیســت .نوجوانــان در اوایــل بلــوغ احســاس
اســتقالل طلبــی و آزادی خواهی دارنــد و همین عوامل
باعــث مخالفــت آن هــا بــا والدیــن شــان مــی شــود .در
دوران نوجوانــی افـراد بــه شــدت بــه ظاهر و رفتــار خود
اهمیــت مــی دهنــد و هم ـواره دوســت دارنــد تــا در
دایــره توجــه دیگـران قـرار 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 اصــا 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
وارد کنــد .پــس خان ـواده هــا در ایــن دوران حســاس
بایــد نــکات و موضوعاتــی را رعایــت کنند تا خودشــان
و فرزن ـدان شــان بتواننــد بــا آرامــش و بــه ســامت از
ایــن دوران پــر خطــر و حســاس عبــور کننــد.
چالــش هــای دوران نوجوانــی ,بررســی علــل تعــارض
نوجوانــان بــا والدیــن ,دعـوا نوجوانــان بــا خانـواده
محبــت بــه نوجــوان یکــی از راهکارهــای کاهــش
مخالفــت هــای نوجوانــان بــا والدینشــان اســت
محبتبهنوجوانان
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 حـواس شــان ســرگرم بــازی و تفریح اســت اما
دوران نوجوانــی دورانــی اســت کــه فرزنــد شــما عــاوه
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 .چـرا که
نوجوانــان در دوران حساســی از زندگــی خــود بــه ســر
مــی برنــد و اگــر آن هــا بــه مق ـدار کافــی از خان ـواده
توجــه و محبــت دریافــت نکنــد تشــنه محبــت شــده
و تمایــل پیـدا مــی کننــد تــا آن را از دوســتان و افـراد
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 نوجـوان تــان القــا کنیــد.
همیــن که شــما به فکــر آن هــا بــوده و برایشــان ارزش
قائــل شــوید آن هــا متوجــه خواهنــد شــده کــه بـرای
شــما مهــم هســتند و در ایــن صــورت نوجوانــان نیــز
نســبت بــه شــما محبت بیشــتری پیـدا خواهنــد کرد.
برطرفساختننیازهاینوجوانان
نوجوانــان هــم ماننــد هــر انســان دیگــری نیازهایــی
دارنــد .مثــا آن هــا ماننــد هــر انســان دیگــری بــه
آرامــش درون خان ـواده ,گذرانــدن اوقاتــی بــا دوســتان
شــان ,رفتــن بــه مهمانــی ,خریــد کــردن ,دریافــت
توجــه و غیــره نیازمنــد هســتند .نکتــه مهمــی کــه
درمــورد آن هــا در ایــن دوران وجــود دارد ایــن اســت
کــه والدیــن بایــد بــه موقــع و بــه مق ـدار کافــی بــه
نیازشــان پاســخ دهند.بــه عن ـوان مثــال یکــی از نیــاز
هــای نوجوانــان گذرانــدن اوقاتــی بــا دوســتان شــان
اســت .برخــی از خانـواده بــه حدی ســخت گیــری می
کننــد کــه محدودیــت های زیــادی بـرای فرزندشــان و
دوســتان او در نظــر مــی گیرنــد .مثــا 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.
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وحیدی وزیر کشور گفت:

شهرداریهانقشمحوریدرکاهشآسیبهایاجتماعیدارند

وزیــر کشــور گفــت :شــهرداریها
بــه عنــوان دســتگاه خدماترســان
میتواننــد نقشــی محــوری در کاهــش
آســیبهای اجتماعــی داشــته باشــند.
بــه گ ـزارش خبرگ ـزاری مهــر بــه نقــل
از پایــگاه اطالعرســانی وزارت کشــور،
احمــد وحیــدی در نشســت با شــهرداران
کالنشــهرهای کشــور بــا اشــاره بــه اینکه
مســئولیت شــهرداریها بــا توجــه بــه
ارتباطــات و تعامــل نزدیــک با شــهروندان
بســیار مهــم و اساســی اســت ،گفــت:
رضایتمنــدی مــردم از عملکــرد و اقدامات
شــهرداریها نقطــه کلیــدی اســت و باید
ســطح خدمــات رســانی شــهرداری بــه
مــردم عزیــز ایران بیــش از گذشــته مورد
توجــه قـرار گیــرد.
وزیــر کشــور در ادامــه به ضــرورت حضور

فعاالنهتــر شــهرداران کالنشــهرها در
موضوعات مختلــف اقتصــادی ،اجتماعی
اشــاره کــرد و افــزود :شــهرداران میتوانند
در حــوزه تنظیــم بــازار با نظــارت دقیقتر
بــر میادیــن میــوه و ترهبــار نقشآفرینــی
مثمرثمر داشــته باشــند.
وی تصریــح کــرد :یکــی از چالشهــا
در میادیــن میــوه و تــره بــار اخــال در
فرآینــد تولیــد بــه مصــرف بــا توجــه بــه
حضــور دالالن اســت کــه بایــد در ایــن
حــوزه شــهرداریها بــا ورود بــه موقــع
امــکان فعالیــت دالالن را در ایــن بخــش
از بــازار ندهنــد.
موضــوع آســیبهای اجتماعــی از دیگــر
محورهــای مــورد اشــاره وزیــر کشــور
در نشســت بــا شــهرداران کالنشــهرهای
کشــور بــود و در ایــن خصــوص عن ـوان

کــرد :شــهرداریها بــه عنــوان دســتگاه
خدماترســان میتواننــد نقشــی محوری
در کاهــش آســیبهای اجتماعــی داشــته
باشــند.وی همچنیــن گفــت :یکــی از
مهمتریــن وجــوه آســیبهای اجتماعــی
مســاله معتــادان متجاهــر اســت کــه در
ایــن خصــوص ضــرروت دارد شــهرداریها
بــا تعییــن مکانهــای مناســب ،ایــن
چالــش را در ســطح عمومــی شــهرها
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 بـرای
همیــن باید توســعه نــاوگان حمــل ونقل
عمومــی کشــور بــا ســرعت ادامــه یابــد.

وحیــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهرداریها
بــه عن ـوان نهــادی عمومــی و خدماترســان
بایــد بــه دور از هــر گونــه فســاد و رانــت
باشــند؛ گفــت :ایــن مهــم در گــرو اجــرای
درســت برنامههــای خدمــات شــهری و جلــب
رضایتمنــدی عمومــی اســت.

دکرتعین اللهی وزیر بهداشت:

بستر برای ساخت واکسنهای جدید در کشور فراهم است

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
علــوم پزشــکی بــا اشــاره بــه ســرعت
عمــل محققــان کشــورمان در تامین
تجهیــزات و تولیــد واکســن کرونــا
اعــام کــرد کــه بســتر برای ســاخت
واکسـنهای 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
دارویــی برکــت و کارخانــه تولیــد
واکســن کرونــا وابســته بــه ســتاد
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
از جملــه شــهرک دارویــی برکــت

ســاوجبالغ فراهــم کــرده کــه اقدامــی
بــی بدیــل اســت.
وی ادامــه داد :جوانــان دانشــمند
کشــورمان امکاناتــی در مجموعــه
برکــت ایجــاد کــرده انــد کــه موجــب
قــوت قلــب ب ـرای مــردم اســت زی ـرا
مــا در شـرایط تحریــم و تهدیــد قـرار
داریــم و تامیــن ایــن امکانــات موجــب
شــده تــا مــا بتوانیــم بــرای هــر
شــرایطی خودکفــا باشــیم .
وزیــر بهداشــت  ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه
اکنــون  ۹۷درصــد 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 :تــاش هــا بــر این
اســت تــا توســعه تجهیـزات از جملــه
کارهــای زیربنایــی برکــت  ،زمینــه

متهم کرمانی به انجام  ۲۵۰ساعت
خدمات عمومی محکوم شد

سرپرســت محاکــم کیفــری  ۲شهرســتان کرمــان از صــدور رای جایگزیــن حبــس
ب ـرای یــک متهــم خبــر داد و گفــت :متهــم ایــن پرونــده بــه انجــام  ۲۵۰ســاعت
خدمــات عمومــی رایــگان محکــوم شــده اســت.
بــه گ ـزارش ایرنــا بــه نقــل از روابــط عمومــی دادگســتری اســتان کرمــان ،علــی
میرزابیگــی در تشــریح ایــن خبــر افــزود :متهــم این پرونــده بــه دلیل نگهـداری ۱۴
لیتــر مشــروبات الکلــی دســت ســاز بــه تحمــل  ۶مــاه حبــس تعزیــری درجــه ۶
بــا احتســاب و کســر بازداشــت قبلــی ۱۰ ،ضربــه شــاق تعزیــری درجــه  ۶و نیــز
پرداخــت  ۴۹میلیــون ریــال جـزای 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 مضـرات «کیفــر ســلب آزادی» در خصــوص مجرمــان
فاقــد ســابقه موثــر و احـراز تنبــه ایشــان در جلســه دادگاه و اعــام رضایــت مکتوب
نامبــرده ،وی بــه انجــام  ۲۵۰ســاعت خدمــات عمومــی رایــگان جایگزیــن حبــس
محکــوم شــده اســت.
رییــس شــعبه  ۱۰۱محاکــم کیفــری  ۲کرمــان اظهارداشــت :متهــم ایــن پرونــده به
انجــام  ۲۵۰ســاعت ارائــه آمــوزش حرفه تاسیســات ســاختمان به مددجویــان حاضر
در اردوگاه درمــان اعتیــاد مــاده  ۱۶کرامــت 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
داشــته باشد.

واحدهای گالبگیری نسبت به تشکیل
اتحادیه گالبگیران اقدام کنند

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه بررســی مســایل و
مشــکالت در حــوزه گالبگیــری به ریاســت مهنــدس میرصادقی فرماندار بردســیر
و باحضوردکتــر قنبــری معــاون غـذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان و اعضا
کارگــروه کشــاورزی درســالن اجتماعــات فرمانـداری تشــکیل شــد
فرمانــدار بردســیر در بحــث ســاماندهی صنایع،فــراوری محصــوالت ،باالبــودن
اســانس گل محمــدی و کیفیــت گل،ممانعــت از توزیــع اســانس هــای تقلبــی و
گالب شــیمیایی،کنترل بــازار توســط اتــاق اصناف،نظــارت بهداشــت ازصنایــع
گالبگیری،انجــام بازرســی هــای دوره ای مــواردی را مطــرح نمــود.
ســپس ســبک خیــز مدیــر جهــاد کشــاورزی گزارشــی از ســطح زیــر کشــت
گل محمدی،میزان تولید ســاالنه،تعداد کارخانه های صنعتی و سنتی،اشــتغالزایی
کشــت ایــن محصــول و کوتــاه شــدن دســت واســطه هــا ارایــه داد و در ادامــه
اقــای قنبــری معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی درخصــوص کــد بهداشــتی صنایع
غذایی،مشــخص شــدن فعالــی واحدها ،اخــذ مجوزهــای مربوطه ،تجهیـزات مورد
نیــاز و ســایر مـوارد را بیــان کــرد
در ایــن جلســه مصــوب گردیــد ضمن تهیــه لیســت واحدهای گالبگیری ســنتی
و صنعتــی براســاس قانــون نســبت به تشــکیل اتحادیه گالبگیـران اقـدام و تمامی
واحدهــای صنعتــی و ســنتی نســبت به اخــذ مجوز بهداشــت اقـدام نمایند

بـرای تامیــن  ۱۰۰درصــدی داروها در
داخــل انجــام شــود.
وی بــا کــم نظیــر توصیــف کــردن
مجموعــه امــکات و مراکــز تولیــد دارو
شــهرک دارویــی برکــت شهرســتان
ســاوجبالغ اظهــار داشــت  :ایــن
مجموعــه بــا جــذب شــرکت هــای
جدیــد در تــاش بــرای تامیــن
داروهــای مــورد نیــاز کشــور اســت.
 ۸۷درصــد جمعیــت کشــور حداقــل
یــک دز واکســن دریافــت کــرده انــد
وزیــر بهداشــت و درمــان بــا بیــان
اینکــه تاکنــون  ۱۱۵میلیــون دز
واکســن کرونــا در کشــور تزریــق
شــده اســت  ،گفــت  :در ایــن مــدت
 ۸۷درصــد جمعیــت هــدف حداقــل
یــک دز واکســن و  ۷۶درصــد  ۲دز
واکســن دریافــت کــرده انــد ضمــن
آنکــه نوبــت ســوم واکسیناســیون نیز
در حــال انجــام اســت.

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
ای ـران داریــم .
وی بــا بیــان اینکــه عــدم توزیــع مســاوی
واکســن ســبب شــیوع ســویه جدیــد کرونا
«اومیکــرون » در جهــان شــده اســت ،
گفــت  :ایــن ویــروس از ســرعت بــاالی
انتشــار برخــوردار اســت .

مدیرکل دفرت برنامهریزی و توسعه اجتامعی جوانان وزارت ورزش و جوانان،

وجود حدود ۱۳میلیون جوان در سن «ازدواج»

مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی و توســعه اجتماعــی جوانــان وزارت ورزش و
جوانــان ،بــا تاکیــد بــر لــزوم ارزیابــی و رتبهبنــدی مراکــز تخصصــی مشــاوره
ازدواج ،گفــت :در حــال حاضــر  ۱۲میلیــون و  ۸۰۰هــزار جــوان در ســن ازدواج
داریــم .پیگیــر فعــال شــدن بیمــه مشــاوره هســتیم و درصددیــم کمیت ـهای
را بــرای ارزیابــی و رتبهبنــدی مراکــز تخصصــی مشــاوره ازدواج در اســتانها
تشــکیل دهیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،مهــدی متقیفــر 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 دادهایم.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت رتبهبنــدی مراکــز تخصصــی مشــاوره ازدواج ،ایــن را
هــم گفــت کــه بــا رتبهبنــدی مراکــز ،خدمــات مــا نیز بــه ایــن مراکز یکســان
نخواهــد بــود تــا اینگونــه مراکز بــه رشــد و ارتقاء برســند.
متقیفــر بــا بیــان اینکــه اجبــاری کــردن مشــاوره پیــش از ازدواج نیازمنــد
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 نمیدانیــم در اتــاق مشــاوره
چــه میگــذرد .ارزیابــی از ایــن مراکــز بــه دالیــل متعــدد نظیر اطمینــان بیش
از انــدازه بــه مشــاور و یــا مشــغولیت کاری بــاال انجــام نمیشــود.

استقرار تیم واکسیناسیون در آموزش
و پرورش و اتاق اصناف بردسیر

بــه گـزارش روابــط عمومــی فرمانـداری 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 خانـواده
انهــا وهمچنیــن اســتقرار تیــم واکسیناســیون از تاریــخ ۱۱الــی  ۱۳دیمــاه در محل
آمــوزش و پــرورش جهت واکسیناســیون پرســنل اموزش و پــرورش ،دانــش اموزان
و والدیــن انهــا اقـدام کنند.

مسایلومشکالتمربوطبهطرحمسکنملی
درشهرستانبردسیرموردبررسیقرارگرفت

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

خطربستریشدندراثرابتالبه
اومیکرون ۴۰درصدکمتراست

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 ۴۰درصد 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 ۲۵درصد 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 ۲۰تا ۲۵درصدکاهشاحتمالمراجعهبهبیمارستان
و دستکم  ۴۰درصد 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 ۱۰۰هزار 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.
یکتیممدلسازیازکالجامپریاللندنبهرهبری«پروفسور
نیلفرگوسن»،بستریشدندربیمارستانوسوابقواکسن
را میان تمام مبتالیان به کووید ۱۹-از تاریخ یکم تا ۱۴
دسامبر ( ۱۰تا  ۲۳آذر) مورد بررسی قرار داد .مجموعه داده
ها شامل  ۵۶هزار مبتال به سویه اومیکرون و  ۲۶۹هزار 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
 ۲۰تا  ۲۵درصد کمتر بوده و خطر بستری شدن هم  ۴۰تا
 ۴۵درصد 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 ۱۱درصد 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
جبرانشود.
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
نشانمیدهدکهداشتنیکعفونتقبلیکووید،۱۹-خطر
بستری شدن در بیمارستان را در مقایسه با اولین ابتال به
نصف کاهش می دهد.

کشف زمینخواری ۱۴

میلیارد ریالی در شهر کرمان

رییــس پلیــس امنیت اقتصــادی اســتان کرمان از کشــف
یــک مــورد تصــرف و فــروش متقلبانــه اراضــی دولتــی به
ارزش ۱۴میلیــارد ریــال در محــدوده بلـوار شــاهد شــهر
کرمان خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس،
ســرهنگ حمیدرضــا میرحبیبــی افــزود :در پی شــکایت
چنــد شــهروند مبنــی بــر اینکــه فــردی بــا سندســازی
و تصــرف زمیــن هــای دولتــی اق ـدام بــه فــروش چنــد
قطعــه زمیــن در محــدوده بل ـوار شــاهد شــهر کرمــان
کــرده اســت ،مامــوران اداره مبــارزه بــا جرایــم اقتصــادی
بررســی موضــوع را در دســتور کار خــود ق ـرار دادنــد.
وی ادامــه داد :در ایــن زمینــه پــس از اخــذ اســتعالم
و بررســی اســناد و مــدارک مرتبــط بــا ایــن پرونــده
مشــخص شــد چهــار هـزار و  ۵۰۰متــر 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.
بــه گفتــه وی در ایــن زمینــه مــوارد و پرونــده هــای
دیگــری نیــز تحــت پیگیــری مامــوران پلیــس امنیــت
اقتصــادی قــرار دارد.

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان
www.sepehrbrd.ir

فضای مجازی ،تهدید یا
فرصت؟(آسیب های فرهنگی
مجازی رها شده)
اجتماعی فضای
ِ

فضــای مجــازی ول و رهــا شــده تهدیــدات متعــددی در
عرصــه فرهنگــی و اجتماعــی را بــه دنبال داشــته اســت که
در ایــن گـزارش بــه برخــی از آســیب هــا و تهدیدات اشــاره
مــی شــود.
بــه گـزارش خبرگـزاری تســنیم؛ در دنیــای امــروز که عصر
ارتباطــات نــام گرفتــه اســت ،رســانه هــا و وســایل ارتبــاط
جمعــی بــه واســطه ســرعت ،تـداوم و وســعت جهانــی بــه
مثابــه جــزء الینفک ارتباطــات اجتماعی در نظــر گرفته می
شــود؛ بــه گونــه ای کــه تصــور دنیــای بدون رســانه بـرای ما
غیــر ممکــن اســت .تحوالت عظیــم در حــوزه فنــاوری های
نویــن ارتباطــی و صنایــع اطالعاتــی ،فرصــت و تهدی ـدات
متعــدد را در پــی داشــته اســت کــه در ایــن گ ـزارش بــه
تبییــن تعدادی از آســیب هــا و تهدیدات فضای مجــازی در
عرصــه فرهنگــی و اجتماعــی مــی پردازیــم .این آســیب ها
و تهدیـدات عبــارت اســت از:

-1ایجادتغییردرحوزهفرهنگیوسبکزندگی

کارشناســان معتقدنــد کــه ابزارهــای ارتباطــی اگــر چــه
انســان هــا را وارد فضــای اجتماعــی بزرگتــری در محیــط
مجــازی مــی کنــد و ارتباطــات آنها را توســعه می دهــد ،اما
ـرد»
در عمــل و در زندگــی واقعــی ،مواجــه بــا یــک نوع «تفـ ّ
و کاهــش مســئولیت اجتماعــی در بیــن مردم بــه خصوص
جوانــان هســتیم .ایــن اتفــاق از ســوی دیگــر باعــث ایجــاد
گسســت در تـداوم تربیــت ســنتی و خانوادگــی جامعه می
شــود کــه در آینــده مــی توانــد چالــش هــای هویتــی بــه
وجــود بیــاورد و یــا ابـزاری بـرای تخریب و نفــوذ فرهنگی در
دســت نظــام ســلطه قـرار گیرنــد و فرهنــگ هــای بومــی را
در معــرض نابــودی قـرار دهــد.
-2تخریبچهرهوشخصیتهایمعروفوتاثیرگذار
امــروزه بــه جهــت عــدم کنتــرل و عــدم مســئولیت پذیری
کاربـران فضــای مجــازی مشــاهده مــی شــود کــه بــا تولید
و پخــش شــایعات مختلــف ،بــه راحتی کمپیــن هایی علیه
شــخصیت هــای مــورد اعتمــاد جامعــه در حــوزه هــای
مختلــف راه انـدازی 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 اهـداف
پشــت پــرده آن غالبــا بر مبلغان کمپین ها پوشــیده اســت
و اف ـراد عــادی بــدون تحقیــق و اطــاع از صحــت آنهــا را
بازنشــر مــی کنند.

-3تقویتعصبیتهایبیجایقومیوقبیلهای

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 قـرار گیــرد
باعــث اختالفــات قومــی و شــکاف قومیــت هــای مختلــف
بــا یکدیگــر شــود .عــاوه 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 اقـوام را هدایــت کننــد .حتــی بــه راحتــی
مــی تواننــد بــه اختالفــات درونــی قومیت هــا دامــن بزنند و
باعــث تفرقــه و واگرایــی آنهــا از یکدیگــر شــوند.
-4بهخطرافتادنحریمخصوصیوحقوقافرادجامعه
متاســفانه در ســال هــای اخیــر کــه مواجــه بــا رواج بــی
رویــه و بــدون تعهــد بســیاری از کاربـران در عرصــه فضــای
مجــازی هســتیم ،بســیاری از مواقــع دیــده مــی شــود کــه
حریــم خصوصــی افـراد مــورد هجمــه ودســتبرد قـرار مــی
گیــرد و آبــرو و حیثیــت اف ـراد بــه راحتــی مــورد خدشــه
قـرار مــی گیــرد .ایــن اتفــاق عــاوه بر تبعات بســیار شــدید
در زندگــی فــردی افـراد جامعــه ،یــک نــوع ناامنــی و تــرس
را در روابــط اجتماعــی افـراد عــادی بــه وجــود آورده و بــی
اعتمــادی جمعــی را گســترش مــی دهــد.
 -5وقــوع جرایــم مالــی و کالهبــرداری هــای کالن
در فضــای مجــازی
در ایــن خصــوص مــی ت ـوان بــه ظهــور جرائــم رایانــه ای،
کالهبــرداری هــای کالن از طریــق شــبکه هــای مجــازی،
فــروش مـواد مخــدر و غیره اشــاره کــرد .رواج جرایــم مربوط
بــا ابزارهــای الکترونیکــی به اندازه ای گســترده شــده اســت
کــه نیــروی انتظامــی بـرای مقابلــه بــا آن اقدام به تشــکیل
واحــد ویــژه ای تحــت عن ـوان پلیــس فتــا کــرده اســت و
دادســتانی تهـران ،دادسـرای ویــژه ای بـرای رســیدگی بــه
جرایــم رایانــه ای تشــکیل داده اســت.
چنانچــه مالحظــه مــی شــود در کنــار فرصت هــای متعدد
فضــای مجازی ،آســیب هــا و تهدیـدات فراوانی را مــی توان
بـرای فضــای مجــازی برشــمرد؛ لـذا بایــد گفــت چنانچــه
کنتــرل و مدیریــت صحیحــی در فضــای مجــازی داشــته
باشــیم ،در ایــن صــورت اســت کــه فرصــت هــای زیــادی
بـرای 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 گـزارش اشــاره شــد و ایــن
آســیب هــا تنهــا بخشــی از تهدی ـدات ناشــی از ول بــودن
فضــای مجــازی اســت و در ســطح کالن حتــی مــی تـوان
حاکمیــت سیاســی یــک کشــور را بــه مخاطــره انـدازد.
و آنها را اجرا نمایند.

سال سیزدهم
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در جلسه سازگاری با کم آبی استان کرمان مطرح شد؛

بحرانوتنشآبی ۲۵شهرو ۲۶۵۰روستایاستانکرمان/افزایشمصرفآبکشاورزی
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای
اســتان کرمــان گفــت :در اســتان
کرمــان  ۱۲شــهر در وضعیــت بحرانــی،
 ۱۳شــهر در معــرض تنــش آبــی و
 ۲۶۵۰روســتای بحرانــی بــه لحــاظ آب
وجــود دارد.
علــی رشــیدی ،در جلســه ســازگاری با
کــم آبــی اســتان کرمــان بــا توجــه بــه
میـزان 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 اجـرای این
طــرح همــکاری کننــد و امــکان صرفه
جویــی در مصــرف آب وجــود دارد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای
اســتان کرمــان اظهــار کــرد :طبــق
گزارشــات در شــش ماهــه اول امســال
 ۳۲۷میلیــون مترمکعب آب در اســتان
صرفــه جویــی شــده اســت و تیمــی
متشــکل از کارشناســان در راســتای
راســتی آزمایــی ایــن موضوع تشــکیل
شــده کــه اگــر حتــی نیمــی از ایــن
عدد درســت باشــد ،کار بزرگــی صورت
گرفتــه اســت.
رشــیدی ،خــط انتقــال آب از خلیــج

فــارس ،تعییــن تکلیــف انشــعاب هــای
غیرمجــاز در شــهرک هــای شــهر
کرمــان ،فرهنــگ ســازی و ارائه مشــوق
هــای اثربخــش ،اجـرای 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 فاضــاب اســتان
کرمــان :چقــدر اعتبــار بـرای بازســازی
و اصــاح شــبکه هــای آبــی اختصــاص
داده ایــد؟
مدیرعامــل آب و فاضــاب اســتان
کرمــان اظهــار کــرد :طــول شــبکه آب
اســتان حــدود  10هــزار کیلومتــر و
 2085کیلومتــر طول شــبکه آب شــهر
کرمــان اســت و سـوال 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 میـزان مصــرف آب گفــت :در حوزه
شــرب هر ســه میلیــون و ســیصد هزار
نفــر جمعیت اســتان تحــت شــعاع قرار

چراعالئمکرونادربرخیمبتالیانشدید
و در برخی خفیف است؟
مطالعــات محققــان دانشــگاه ییــل در آمریــکا نشــان میدهــد دلیــل تجربــه عالئــم
شــدید کرونــا واکنــش التهابــی ضــد ویروســی بــدن افـراد مبتــا بــه ایــن بیمــاری
اســت.
بــه گـزارش گــروه علــم و آمــوزش ایرنــا از نشــریه هلــث ،بــر اســاس آمــار حــدود ۸۰
تــا  ۹۰درصــد مبتالیــان بــه کرونــا عالئــم خفیفــی را تجربــه میکننــد و  ۱۰تــا ۲۰
درصــد بــا عالئم شــدید و تهدیدکننــده مواجه هســتند.
محققــان دانشــگاه ییــل بـرای یافتن دلیــل این موضــوع تحقیقــات جدیــدی را آغاز
کردنــد و از موشهــای مهندسیشــده کــه دارای سیســتم ایمنــی مشــابه انســان
بودنــد ،کمــک گرفتنــد .نتایــج نشــان میدهــد دلیــل تجربــه عالئــم شــدید کرونــا
واکنــش التهابــی ضــد ویروســی بــدن اســت.
براســاس نتایــج ایــن بررســی  ۲درمــان رایــج و محبــوب شــامل آنتیبادیهــای
مونوکلونــال و اســتروئید دگزامتــازون قــادر بــه درمــان عفونــت کرونــا هســتند؛ ولی
درمــورد آنتیبــادی 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 میشــود.
پاسـخهای متفــاوت ایمنی کــه در نمونههــای آزمایشــگاهی عادی و مهندسیشــده
مشــابه انســان مشــاهده شــد ،فرصتــی بـرای کشــف دلیــل عالئــم شــدید و خفیف
بیمــاری بود.
محققــان امیــدوار هســتند ایــن مطالعــه بتوانــد در مهــار عالئــم کرونا بــه ویــژه افراد
بســتری شــده در بخــش مراقبتهــای ویــژه موثــر باشــد.
نتایج این مطالعه در نشریه NatureBiotechnologyمنتشر شده است.
بــه گـزارش ایرنــا ،ســازمان جهانــی بهداشــت در تازهتریــن گـزارش خــود اعــام کرد
مـوارد ابتــا بــه اومیکــرون در هــر  ۳۶تــا  ۷۲ســاعت  ۲برابــر میشــود کــه ایــن امــر
نشــان میدهــد ایــن ســویه جدیــد از «مزیــت رشــد قابــل توجهی» نســبت بــه نوع
دلتــا کــه اکنــون گونــه غالب اســت ،برخــوردار اســت ،بــه این ترتیــب انتظار مـیرود
کــه اومیکــرون بــه زودی از دلتــا ســبقت بگیــرد و بــه گونــه غالــب در جهــان تبدیل
شود.
سرپرســت مرکــز روابــط عمومی و اطــاع رســانی وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشــکی امــروز وجود ســویه اومیکــرون کرونــا در ایـران را تاییــد کرد.

دادستانعمومیوانقالبشهرستانکهنوج:

دستگیریکالهبردارمیلیاردی
بازارهایفروشآنالین
دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان کهنــوج از دســتگیری کالهبردار میلیــاردی
بازارهــای فــروش آنالیــن در ایــن شهرســتان خبــر داد.
امیــد رضایــی ،دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان کهنوج از دســتگیری کالهبردار
میلیــاردی بازارهــای فــروش آنالیــن در ایــن شهرســتان خبــر داد و اظهــار داشــت:
ایــن متهــم در اســتانهای کرمــان ،هرمزگان و سیســتان بلوچســتان به کالهبــرداری
از طریــق ثبــت آگهــی جعلــی خریــد و فــروش خــودرو در بازارهــای آنالیــن اق ـدام
کردهاســت.
دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان کهنــوج بیــان کــرد :فــرد کالهبــردار بــا ثبت
آگهــی فــروش خــودرو در بازارهــای آنالیــن بــا ارائــه م ـدارک و قولنامــه جعلــی از
متقاضیــان مبالــغ هنگفتــی بــه بهانــه بیعانــه دریافــت کــرده و ســپس تلفــن همـراه
خــود را خامــوش و اق ـدام بــه کالهبــرداری میکــرد.
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.
رضایــی اظهــار کــرد :متهــم در ابتــدا اظهــار بیاطالعــی میکــرد ،امــا بــا ارائــه
مســتندات و ادلــه غیرقابــل انــکار بــه بــزه ارتکابــی اعت ـراف کــرد.
وی گفــت :کالهبرداریهــای ایــن متهــم در ســطح کشــور میلیــاردی بــوده و چندین
فقــره پرونــده مفتوحــه بهخصــوص در شــهرهای جنوبــی اســتان کرمــان دارد.
دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان کهنــوج هشـدار داد :ســایتهای درج آگهــی
فرصتــی مناســب بـرای فــروش کاال و ارائــه خدمات بــوده ،امــا نباید از ایــن نکته غافل
بــود کــه مجرمــان از هــر بســتر و زمانــی بـرای رســیدن بــه اهـداف خــود اســتفاده
میکننــد و کاربـران نبایــد قبــل دریافــت کاال و یــا خدمــات ،اقـدام بــه واریــز وجــه
تحــت عناویــن مختلف مثــل بیعانــه کنند.

مــی گیرنــد و آب شــرب مــورد نیــاز
کشــاورز ،صنعتگــر و  ...اســت.
وی بیــان کــرد :در حــال حاضــر 12
شــهر کــه  61درصــد جمعیت اســتان
را در خــود جــای داده انــد ،در وضعیــت
بحرانــی قـرار دارنــد و بگوییــد در حوزه
شــرب شــرکت آب و فاضــاب اســتان
کـدام کار مــی توانســت انجــام مــی داد
و انجــام نـداده اســت؟
مدیرعامــل آب و فاضــاب اســتان
کرمــان بــا انتقــاد از عــدم اســتفاده از
آب ســدها در جهــت تامین آب شــرب
شــهرها ،اظهــار کــرد :در  6ســال پیش
تخصیــص آب شــرب از ســد جیرفــت
ب ـرای شــهرهای جیرفــت و عنبرآبــاد
گرفتیم.
وی بــا تبییــن مشــکالت اجتماعــی
کمبــود آب شــرب تصریــح کرد :ســپاه
ثــاراهلل اســتان کرمــان باوجــود اینکــه
جــزو وظایــف قانونیــش نیســت امــا
بــا تمــام قــدرت پــای کار در حــوزه
آبرســانی آمــده اســت.
طاهــری عنــوان کــرد :طــول شــبکه
آب اســتان حــدود  10هـزار کیلومتــر و
 2085کیلومتر طول شــبکه آب شــهر
کرمــان اســت و سـوال اینجاســت کــه

چقــدر اعتبــار بـرای بازســازی و بهســازی
ایــن شــبکه هــا اختصــاص داده شــده
اســت؟
علــی زینــی ونــد اســتاندار کرمــان نیــز در
ایــن جلســه نیــز بــا بیــان اینکــه بــا توجه
به میـزان مصــرف آب گفــت :اتــاق فکری
متشــکل از افــراد صاحــب نظــر و دارای
تخصــص الزم بـرای پایش میـزان مصرف
و صرفــه جویی آب اســتان تشــکیل دهید
و ایــن کار بایــد بــه صــورت جــدی دنبــال
شــود .وی بــر لــزوم اســتفاده از ظرفیــت
اســاتید دانشــگاه هــا در راســتای صرفــه
جویــی و میزان مصــرف آب اســتان تاکید
کــرد و افــزود :بودجــه ای بـرای ایــن مهــم
در نظــر گرفتــه شــود.

خشم انگلیس از شلیک موشکهای بالستیک
در رزمایش پیامبر اعظم ۱۷

پرتاب همزمان شــانزده موشــک بالســتیک در رزمایــش پیامبر اعظــم  ،۱۷وزارت
امــور خارجه انگلیــس را به خشــم آورد.
بــه گـزارش گــروه بینالملــل خبرگـزاری فــارس ،وزارت امــور خارجــه انگلیــس،
روز جمعــه خشــم خــود را از شــلیک همزمــان شــانزده موشــک بالســتیک در
رزمایــش بــزرگ «پیامبــر اعظــم  »۱۷در ایـران ابـراز کــرد.
بــه نوشــته وبــگاه ایــن وزارتخانــه ،در ایــن بیانیه آمده اســت« :مــا اســتفاده ایران
از موشـکهای بالســتیک در پرتــاب آزمایشــی را کــه انجــام آن امروز تأیید شــد،
محکــوم میکنیم»
وزارت امــور خارجــه انگلیــس مدعــی شــد« :ایــن پرتابهــا نقــض آشــکار
قطعنامــه  ۲۲۳۱شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد محســوب میشــود که
از ای ـران میخواهــد هیچگونــه فعالیتــی در رابطــه بــا موش ـکهای بالســتیک
قــادر بــه حمــل تســلیحات اتمــی ،از جملــه انجام پرتاب موشــک بــا اســتفاده از
فنــاوری موشـکهای بالســتیک را انجــام ندهــد».
در ادامــه ادعاهــای ایــن بیانیــه آمده اســت« :این اقدامــات تهدیدی بـرای امنیت
بینالمللــی و منطقــه بــوده و از ایـران میخواهیــم فــورا ً چنیــن فعالیتهایــی را
متوقــف کند».
ادعاهــای وزارت امــور خارجــه انگلیــس در حالــی مطــرح شــدهاند کــه جمهوری
اســامی ایـران بارهــا تأکیــد کــرده کــه قصــد دســتیابی بــه ســاح هســتهای را
نداشــته و بــه اذعــان آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی ،یکــی از ســنگینترین
فعالیتهــای پادمانــی ایــن نهــاد وابســته بــه ســازمان ملــل در ای ـران صــورت
میگیــرد.
انگلیــس در کنــار دو کشــور اروپایــی دیگــر عضــو برنامــه جامع اقدام مشــترک
(برجــام) شــامل آلمــان و فرانســه ،پــس از خــروج یکجانبــه و بیمنطــق
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
شــدهاند کــه خواســتار بازگشــت ایـران بــه تعهـدات برجامــی هســتند.
جمهــوری اســامی ای ـران تأکیــد دارد کــه بهمنظــور بازگشــت بــه تعه ـدات
برجامــی ،تمامــی تحریمهــای مرتبــط بــا برجــام بایــد بهشــکلی قابــل راســتی
آزمایــی لغــو شــوند و آمریــکا درخصــوص عــدم تک ـرار خــروج از ایــن توافــق
تضمیــن دهــد.
دور جدیــد مذاکـرات در تاریــخ هشــتم آذرمــاه ســال جاری آغاز شــد اما درســت
یــک روز قبــل یعنــی در تاریــخ هفتــم آذرمــاه« ،لیــز تـراس» و «یائیــر الپیــد»،
وزرای امــور خارجــه انگلیــس و رژیــم صهیونیســتی یادداشــتی مشــترک را در
نشــریه انگلیســی «دیلــی تلگـراف» منتشــر کردند.
دو طــرف در ایــن یادداشــت از همــکاری بـرای جلوگیــری از تبدیل ایـران به یک
قــدرت هســتهای و کمبــود زمــان در ایــن مســیر ســخن گفتنــد .این یادداشــت
همزمــان با ســفر الپید به انگلســتان منتشــر شــد.

 ۵۷۰فقره جهیزیه به زوجهای جوان تحت

حمایت کمیته امداد استان کرمان اهدا می شود

مدیــرکل کمیتــه ام ـداد اســتان کرمــان از اه ـدای  ۵۷۰فقــره جهیزیــه بــه
زوجهــای جـوان تحــت حمایــت کمیتــه امـداد اســتان کرمــان بــه مناســبت
دومیــن ســالگرد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی خبــر داد.
یحیــی صادقــی ،ترویــج و گســترش فرهنــگ اصیــل اســامی در برپایــی
ازدواجهــای آســان ،کمهزینــه و پایــدار را از اولویتهــای کمیتــه امــداد
در ازدواج جوانــان تحــت حمایــت اعــام کــرد و گفــت :بــه همیــن منظــور
فرهنگســازی و توســعه ازدواج آســان یکــی از موضوعاتــی اســت کــه در
اولویــت فعالیتهــای کمیتــه امــداد اســتان کرمــان قــرار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه  ۵۷۰فقــره جهیزیــه شــامل پنــج قلــم کاالی اساســی بــه
ارزش هــر فقــره  ۲۰میلیــون تومــان تهیــه و بــه مناســبت دومیــن ســالگرد
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــه زوجهــای نیازمند تحــت حمایت ایــن نهاد
اهـداء میشــود افــزود :ایــن تعـداد فقــره جهیزیــه از محــل اعتبــارات کمیتــه
امـداد و کمکهــای خیـران خریـداری و تهیـ ه شــده اســت.
مدیــرکل کمیتــه ام ـداد اســتان کرمــان بابیــان اینکــه هماکنــون بیــش از
 ۲۵۰۰زوج تحــت حمایــت کمیتــه امـداد اســتان کرمــان در نوبــت دریافــت
جهیزیــه قـرار دارنــد ،تصریح کــرد :همراهی و مســاعدت خیران و نیکــوکاران
در جهــت تأمیــن جهیزیــه زوجین تحــت حمایت ایــن نهاد نقــش مهمی در
تأمیــن جهیزیــه آنهــا دارد لـذا در جهــت انجــام هرچــه بهتــر ایــن امــر خیر
تأکیــد بــر همــکاری خیـران داریم.
بــه گـزارش ایســنا و بــه نقل ازپایــگاه اطالعرســانی کمیتــه امـداد وی افــزود:
از ابتـدای ســال جــاری تاکنــون  ۱۲۰۰فقــره جهیزیــه بــه زوجهــای تحــت
حمایــت کمیتــه امـداد اســتان کرمــان اهـداء شــده اســت.
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بدتر از خود را بیاور
(خداونــد بــه موســی) علیــه الســام وحــی فرســتاد کــه
ایــن مرتبــه بـرای مناجــات کــه آمــدی کســی همـراه خود
بیــاور کــه تــو از وی بهتــر باشی.موســی بـرای پیـدا کــردن
چنیــن شــخصی تفحــص کــرد و نیافــت؛ زیـرا بــه هــر که
میگذشــت جـراءت نمیکــرد کــه بگویــد مــن از او بهتــرم.
خواســت از حیوانــات فــردی را ببــرد ،بــه ســگی کــه مریض
بــود برخــورد کــرد .بــا خــود گفــت :ایــن را هم ـراه خــود
خواهــم برد ،ریســمان به گــردن وی انداخــت و مقـداری او را
آورد بعــد پشــیمان شــد و او را رهــا کــرد.
تنهــا بــه دربــار پــروردگار آمــد .خطاب رســید فرمانــی که به
تــو دادم چـرا نیــاوردی؟ عرض کــرد :پروردگارا نیافتم کســی
را کــه از خــودم پســت تــر باشــد.خطاب رســید :بــه عــزت
و جاللــم اگــر کســی را م ـیآوردی کــه او را پســت تــر از
یداشــتی هــر آینــه نــام تـرا از طومــار انبیــاء محــو
خــود م 
میکــردم.
مجازاتشغاالن
شــبی آقــا محمدخــان قاجــار نتوانســت از زوزه شــغاالن
بخوابــد .صبح کــه از خواب برخاســت مشــاورانش را فراخواند
و از آنهــا کیفــری بایســته را ب ـرای شــغاالن طلــب کــرد.
هــر یک کیفــری ســخت را برای شــغاالن پیشــنهاد کردند.
امــا او هیــچ یــک را نپســندید و مجازاتــی ســختتر را بـرای
شــغاالن جســتجو میکرد .دستور داد تمامی شــغاالنی را که
در آن حوالــی یافــت میشــدند ،را بیابنــد و زنــده به حضورش
آورند.وقتــی شــغاالن را بــه حضــورش آوردنــد ،بــر گــردن
تمامــی آنها زنگولـهای آویخت و آنهــا را دوبــاره در صحرا رها
کــرد .طعمههــا از صـدای زنگولــه شــغاالن میگریختنــد و
هیــچ یــک نتوانســتند طعمـهای شــکار کننــد .چنــد روزی
بدیــن نحــو ســپری شــد تــا همگــی از گرســنگی ُمردنــد.
خبرمرگنوبل
آلفــرد نوبــل از جملــه افـراد معــدودی بود کــه این شــانس را
داشــت تا قبــل از مــردن ،آگهــی وفاتــش را بخواند.
زمانــی کــه بــرادرش لودویــگ فــوت شــد ،روزنامههــا
اشــتباه ًا فکــر کردنــد که نوبــل معــروف (مختــرع دینامیت)
مــرده اســت.آلفرد وقتــی صبــح روزنامههــا را میخوانــد بــا
دیــدن آگهــی صفحــه اول ،میخکــوب شــد :آلفــرد نوبــل،
دالل مــرگ و مختــرع م رگآورتریــن ســاح بشــری
مرد!آلفــرد ،خیلــی ناراحــت شــد .بــا خــود فکــر کــرد :آیــا
خــوب اســت کــه مــن را پــس از مــرگ این گونه بشناســند؟
ســریع وصیــت نامـهاش را آورد .جملههــای بســیاری را خط
زد و اصــاح کرد.پیشــنهاد کــرد ثروتــش صــرف جایــزهای
بـرای صلــح و پیشــرفتهای صلــح آمیــز شــود.
امــروزه نوبــل را نــه بــه نــام دینامیــت ،بلکــه بــه نــام مبــدع
جایــزه صلــح نوبــل ،جایزههای فیزیــک و شــیمی نوبل و…
میشناســیم.او امــروز ،هویــت دیگــری دارد.یــک تصمیــم،
بـرای تغییــر یــک سرنوشــت کافی اســت.
نقاشیبچهمدرسهای
خانــم معلــم رو بــه شــاگردهای کالس اول گفــت :بچههــا،
حــاال هــر کــس بایــد آخریــن صحن ـهای رو کــه دیــروز
یــا دیشــب تــو منزلشــون دیــدن نقاشــی کنــه .زود باشــین
بچههــای خوب.نیــم ســاعت بعــد خانــوم مشــغول نمــره
دادن بــه نقاش ـیها شــد ،بعضــی از بچههــا خانوادهشــان را
مشــغول تماشــای تلویزیــون کشــیدند ،چند نفری میز شــام
را کشــیدند و… تــا اینکــه خانــم بــا تعجــب به نقاشــی یکی
از بچههــا خیــره شــد و پرســید :ببینــم کوچولــو ،تو مطمئنی
ایــن صحنــه رو تــوی خونــه تــون دیــدی؟ و کــودک شــش
سـاله قســم خــورد که دیــده ،خانــوم ســری تــکان داد و چند
دقیقــه کالس 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
بازداشــت کردند!
جنگیدنبازندگی
هــر از چندگاهــی ،دختــری بــه پــدرش اعتراض میکــرد که
یدانــد چــه راهــی رفته کــه باعث
زندگــی ســختی دارد و نم 
این مشــکالت شــده اســت.این دختــر همیشــه در زندگی در
حــال جنــگ بــود .بــه نظــر میرســید هــر مشــکلی کــه
حــل میشــود ،یــک مشــکل دیگــر بــه دنبالــش میآیــد.
پــدرش کــه سرآشــپز بــود او را بــه آشــپزخانه بــرد .او ســه
کتــری را پــر از آب کــرد و هــر ک ـدام را روی دمــای بــاال
قـرار داد .زمانــی کــه آب هــر ســه دیــگ بــه جــوش رســید،
او ســیب زمینــی هــا را در یــک کتــری  ،تخــم مرغهــا 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 مـیزد و بــی صبرانه
منتظــر بــود تــا ببینــد پــدرش چــه میکنــد .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.
او قهــوه هــا را نیــز بــا مالقــه خــارج کــرد و آن را داخــل
یــک فنجــان ریخت ســپس بــه ســمت دخترش برگشــت
و از او پرســید :دختــرم چــی میبینی؟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 میکــرد ،امــا
زمانــی کــه بــا آب جــوش مواجــه شــد ،مایــع داخــل ســفت
گردید.بــا ایــن حــال ،دانــه قهــوه خــاص بــود .وقتــی بــا آب
جــوش مواجــه شــد ،آب را تغییــر داد و یــک مــاده جدیــد
ایجــاد کرد.تــو کـدام یــک از ایــن ســه مــاده ای؟!

صفحه آرایی  :سپهر بردسیر ()09134423926
گستره ی توزیع استان کرمان

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان ـ تحلیلی خبری
صاحب امتیاز  ،مدیر مسئول  :محمد رضا شجاعی باغینی
آدرس  :بردسیرـ خیابان امام(ره) ـ ساختمان خطیبی  -طبقه اول  -جنب دفتر ازدواج
تلفن  09133414471 ، 034-33521188 :فاکس 034-33528860 :
جانشین مدیر مسئول و سردبیر  :عمید شجاعی باغینی
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*ســام درهفتــه پژوهــش بایــد مربیــان تعلیــم
وتربیــت و نخبــگان جامعــه را بــه مهــارت اموزی
زندگــی با رعایــت تفاوتهای فــردی بــه نوجوانان
وجوانــان مدنظرقــرار دهنــد  .زیــرا پژوهــش
محــوری مــدارس و دانشــگاهها بــه مهــارت
امــوزی دانشــجویان ودانــش امــوزان منجــر
9133----71
میگــردد باتشــکر
*باســام بــا الکترونیکــی نســخه هــا و داشــتن
دســتگاه دریافــت حــق الزحمــه یــا ویزیــت
درمطــب بعضــا مشــاهده میگــردد کــه بیمــار و
یاهمـراه ان را بـرای 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 9132----80
*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 انشـااهلل
دولــت بتوانــد تاپایــان ســال گرانــی روزافــزون را
9362----99
مهــار و کنتــرل کنــد
*درحکومــت اســامی چــرا مانندامــام علــی
بــا دزدان واختالســگران رفتــار نمیشــود فقــط
دســتگیر وومحاکمــه و درزنـدان یــک ســوئیت
دراختیارشــان دکتــر ودارو و درمــان و مرخصــی
هــم کــه بــه لطــف دســتگاه قضایــی دارنــد بــا
ایــن برخــورد اختــاس کمترنمیشــود بلکــه
شــیوه هــای دیگــری را بــکار میگیرنــد واز داخل
زنــدان بیــرون رامدیریــت مــی کننــد کســی
3000میلیارداختــاس کــرده مــی دانیــد چقدر
از مــردم را بدبخــت کــرده و چه ضررهای نفســی
ومالــی وجانــی بــه مــردم تحمیــل کــرده اســت
9388---62
*باســام هرروز خبرهایــی از راه انـدازی کارخانه
ای و مراکــز صنعتــی شــنیده میشــود اما خبری
از کارخانــه قندبردســیر بــا اولتیماتومــی کــه
رئیــس دادگســتری اســتان داد هیــچ اتفاقــی
نیفتــاده و خبــری نیســت پشــت ایــن کارخانــه
دســتهای پنهانــی اســت کــه مانــع میشــودتا ان
دســتها قطــع نشــودامکان راه انـدازی نیســت با
9033-----60
تشــکر
*ضمــن تشــکر از شهرداربردســیرواعضای شــورا
بــه ان ـدازه کافــی پــارک وبلواروخیابــان جدیــد
اح ـداث شــده لطفــا بــه کوچــه هــای خاکــی
و کوچــه هــای پرچالــه و خیابانهــای پرشــکاف
9120----94
برسیدممنون
*بــا کاهــش امارفوتــی و بســتری دربرســیر
وهمچنین درســطح کشــور رعایت پروتکلها کم
شــده و زیر50درصــد رســیده مســئولین ضمــن
تذکــر نســبت بــه ایــن مهــم تــاش کننــد تا
خ ـدای ناکــرده بــا مــوج فراگیرمواجــه بشــویم
باســپاس و تشــکر از زحمات پرســنل بهداشــت
42----9358
و درمــان
*ایــن اروپاییهــا که به ماواکســن نمــی دادندحاال
گرفتــار اپیدمــی شــدند وامــار مبتالیــان وفوتیها
بسیارباالســت چ ـرا انهــا واکسیناســیون ملــت
خودشــان را تکمیــل نکردنــد و درپــی فــروش
واکســن بــه ســایر کشــورها هســتند
9131----85

اشعارانتظار

جانشیعهزهجرانبهلبرسیده،بیا
مهمبارکدرابرآرمیده،بیا
امیدآخردلهایداغدیده،بیا
به طول غیبت و اشک مدام و سوز دلت
کهجانشیعهزهجرانبهلبرسیده،بیا
زپشتدربشنونالههایفاطمهرا
بهسوزسینهآنمادرشهیده،بیا
عزیزفاطمه،جدتحسیندریمخون
توراصدازندازحنجربریده،بیا
بهمادریکهلبشازعطشزدهتبخال
بهشیرخوارهیانگشتخودمکیده،بیا
به آن لبی که بر آن چوب می زدند به طشت
بهخواهریکهگریبانخوددریده،بیا
کندتالوتقرآنرسحسینبهنی
ببینچگونهزلبهاشخونچکیده،بیا
به آن رسی که به دیدار دخرتش آمد
بهکودکیکهبهویرانهآرمیده،بیا
به الله های به خاک اوفتاده از دم تیغ
بهغنچهایکهشدازرضبتیغچیده،بیا
بهبانگیاابتایعلیبهقلزمخون
بهنالهایکهحسینازجگرکشیده،بیا
بودبهسینه"میثم"هزاردردنهان
گواهآنهمهغمهایناشنیده،بیا
اشعار:ازاستادحاجغالمرضاسازگار(میثم)

ایمیل Email : sepehrbrd@yahoo.com :
لیتوگرافی و چاپ  :طاها

پایگاه اینترنتی www.sepehrbrd.ir :

آمادگیدیارکریمان«پایتختمقاومتجهاناسالم»و«گلزار
بینالمللیشهدایکرمان»برایمیزبانیاززائران«حاجقاسم»
دیــار کریمــان بـرای میزبانــی از زائران ســردار دلها
از جایجــای ایـران اســامی و جهــان اســام بـرای
شــرکت در آیینهای گرامیداشــت دومین ســالگرد
شــهادت «شــهدای مقاومــت» آماده میشــود.
خبرگــزاری فــارس  ،دیــار کریمــان «پایتخــت
مقاومــت جهــان اســام» و «گلــزار بینالمللــی
شــهدای کرمــان» در آســتانه فرارســیدن دومیــن
ســالگرد شــهادت ســردار دلهــا بــرای میزبانــی
از زائــران مــزار سیدالشــهدای مقاومــت و یــار و
همــرزم دیرینــش شــهید حســین پورجعفــری از
جــای جــای ایـران اســامی و جهــان اســام آماده
میشــود.
مــردم ایـران کــه نه بلکــه جهــان از چنــد روز مانده
بــه ســالگرد شــهادتش دلهایشــان آرام و قــرار
نـدارد ،هنوز داغ شــهادتش ســرد نشــده و ایــن داغ
را بــا حضــور در گلـزار شــهدای کرمــان و بــر گــرد
م ـزارش بــه خوبــی میت ـوان درک کــرد ،زائ ـران و
کاروانهایــی کــه از اســتانهای مختلــف ای ـران و
همچنیــن کشــورهای دیگــر بر گــرد مـزارش نوای
«ســردار دلهــا ،رخــت شــهادت بــر تــو مبــارک»
ســر میدهنــد.
کرمــان ب ـرای میزبانــی از زائ ـران حاجقاســم ایــن
روزهــا تــب و تــاب خاصــی دارد ،از موکبهــای
مردمــی و هیئتهــا ،ورزشــکاران ،جوانــان و
نوجوانــان ،بســیجیان ،دانشــجویان و نخبــگان و...
همــه همــه تــاش میکننــد کــه ایــن اســتان را
بـرای میزبانــی از زائـران عزیــز ســردار دلهــا آماده
کننــد.
«مــرد میــدان» شــعار برنامههــا/
آمادگــی  20هــزار نفــر اســکان
روزانــه بــرای زائــران حاجقاســم
ســتاد دومیــن ســالگرد ســردار ســپهبد شــهید
حاجقاســم ســلیمانی در اســتان کرمــان ســتاد
راهبــردی را بــا  16کارگــروه و ســتاد مردمــی
راهان ـدازی کــرد« ،مــرد می ـدان» بهعن ـوان شــعار
محــوری در برنامههــای بزرگداشــت شــهادت
ســردار ســلیمانی معرفــی شــده و رویکــرد برنامهها
مردمــی و طــی هفتــه مقاومــت از  10تــا  16دی
مــاه برگــزار میشــود.
کرمــان بــا برنامــه پنجــم دی مــاه ســالروز زلزلــه
بــم بــا محوریــت نقــش «حاجقاســم» در زمــان
زلزلــه ،آییــن  9دی و یــادواره شــهید پورجعفری به
پیشـواز هفتــه مقاومــت مـیرود ،در مجمــوع 171
برنامــه طــی هفتــه مقاومت در اســتان کرمــان اجرا
میشــود کــه  10برنامــه بــه شــکل ملــی اســت.
بــه گفتــه ســردار حســین معروفــی رئیــس ســتاد
دومیــن ســالگرد ســپهبد شــهید ســلیمانی در
اســتان کرمــان ،برنامههــای ســالگرد در شــهر
کرمــان و در گلـزار شــهدا ،مصــای امــام علــی (ع)،
بیتالزهـراء و مســاجد برگـزار میشــود و تاکنــون
حــدود  20هـزار نفــر اســکان روزانــه بـرای زائـران
آمــاده شــده کــه حــدود  90درصــد آن بهصــورت
مردمــی اســت.
راهانــدازی  80موکــب خدماترســانی بــه
زائــران در ورودیهــای اســتان
ســتادهای مردمــی ســالگرد شــهادت حاجقاســم
در اســتانهای مختلــف شــکل گرفتــه اســت و
بــه گفتــه حجتاالســام حســن عســکرینیا
مســوول مواکــب ســتاد مردمی اســتان کرمــان۸۰،
موکــب ب ـرای خدمترســانی بــه زائ ـران در نقــاط
مختلــف از جملــه ورودیهــای اســتان راهان ـدازی
میشــود کــه خدمــات مختلــف از جملــه درمــان،
تغذیــه و اســکان بــه زائـران حــاج قاســم در مواکب
ارائــه میشــود.
عســکرینیا از راهانــدازی مواکــب بــا حضــور
اســتانهایی چــون مشــهد در کرمــان خبــر داد و

اظهــار کــرد :بانــک اطالعاتــی مواکــب حاجقاســم در
اســتان کرمــان راهانــدازی میشــود.
آمادگــی  ۷۰تکیــه و مســجد بــرای
اســکان  ۱۷هــزار زائــر حــاج قاســم
علــی اشــرفی دبیــر کمیتــه مردمــی ســتاد مردمــی
شــهید ســلیمانی اســتان کرمــان هــم گفــت :اســکان،
مراکــز خدماترســان درمانــی و تغذی ـهای ،اطالعــات
مــورد نیــاز دربــاره برنامههــا و ظرفیتهای گردشــگری
کرمــان در نرماف ـزار جهانشــهر مقاومــت دیــده شــده
اســت.وی از آمادهســازی  ۷۰تکیــه و مســجد بــرای
خدمترســانی بــه بیــش از  ۱۷ه ـزار زائــر حاجقاســم
در شــهر کرمــان خبــر داد و افــزود :هــر کـدام از مراکــز
مــا فقــط دو شــب خدمــت رســانی بــه زائـران را انجــام
میدهــد.
ی بــرای ســرویسدهی حملونقــل
پیشبینــ 
زائــران در مســیرهای طــرح ترافیــک
ت شــهری شــهرداری کرمان
سرپرســت معاونــت خدما 
در خصــوص اقداماتــی کــه بـرای پذیرایــی از زائـران در
آســتانۀ دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار حاجقاســم
ســلیمانی انجــام شــده از آمادهســازی گلزار شــهدا خبر
داد و گفــت :بــا همــکاری تمــام نیروهــای شــهرداری،
ســعی کردهایــم شــهر کرمــان و بهویــژه گل ـزار شــهدا
را بـرای میزبانــی از میهمانــان ســردار ســلیمانی آمــاده
کنیــم.وی افــزود :تمــام ورودیهــای شــهر با هماهنگی
مناطــق مختلــف شــهری بهســازی شــده و رو بــه
پایــان اســت و اقداماتــی از جملــه بهســازی پارکهــا
و ســرویسهای بهداشــتی ،روشــنایی ،رنگآمیــزی
مبلمــان شــهری و تنظیــف در ورودیهای شــهر انجام
شــده و المانهــای ویــژهای بــه همیــن مناســبت نصب
خواهــد شــد.
سرپرســت معاونــت خدماتشــهری شــهرداری کرمان
از ایجــاد پیــادهراه در ورودیهــای گلـزار شــهدا و بهویژه
ورودی اصلــی آن خبــر داد و عن ـوان کــرد :عــاوه بــر
نصــب تیرهــای بــرق در مســیر پیــادهراه ،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 میکننــد ،افــزود :چــون در ایــام ســالگرد ،طــرح
ترافیکــی ویــژه اجـرا میشــود و ورودیهــای پردیســان
قائــم احتمــاال بســته میشــوند ،پیشبینیهــای
الزم جهــت ســرویسدهی حملونقــل زائــران در
مســیرهای طــرح ترافیــک صــورت گرفتــه اســت.
ایرانمنــش از اســتقرار ایســتگاههای راهنمــای مســافر
در  ۱۰نقطــه از ســطح شــهر و در مســیرهای منتهــی
بــه گلـزار شــهدا خبــر داد و گفــت :فضاهــای تبلیغاتی
ســطح شــهر نیز به مناســبت دومین ســالگرد شهادت
ســردار ســلیمانی ،توســط ســازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشــی شــهرداری در اختیــار نیروهــای مردمــی و
ارگانهــا قـرار داده شــده اســت.
ویژهبرنامــه لحظــه شــهادت در «قناتملــک»
زادگاه ســردار دلها
ســرهنگ علیرضــا خواجهحســنی فرمانــده ســپاه
ناحیــه مقاومت شهرســتان رابــر نیز به خبرنــگار فارس
گفــت :برنامههای دومین ســالگرد شــهید ســلیمانی از
روز دهــم تــا  16دی مــاه در شهرســتان رابــر برگ ـزار
میشــوند کــه برنامــه دومیدانــی توســط قهرمانــان دو
اســتان و کشــور به سرپرســتی پیمان نصیــری قهرمان
پاراالمپیــک از گلــزار شــهدای قناتملــک تــا گلــزار
شــهدای کرمــان برگ ـزار میشــود.
وی همایــش پیشکســوتان عرصــه جهــاد و شــهادت
شهرســتان رابــر در روســتای گنجــان ،ویژهبرنامه لحظه
شــهادت حــاج قاســم در مســجد قناتملــک ،همایش
بــزرگ عشــایر اســتان بــه میزبانــی ،افتتــاح المــان
حاجقاســم در ورودی شــهر رابــر ،افتتــاح طرحهــای
آبرســانی مــرد میــدان در 12روســتای شهرســتان،

مراســم ســالگرد در روز شــهادت حضــرت زهـرا (س) در
روســتای قناتملــک از جملــه برنامههــای گرامیداشــت
دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار دلهــا در شهرســتان
رابــر و زادگاه شــهید روســتای قناتملــک اســت.
خواجهحســنی توزیــع کمکهــای مؤمنانــه بیــن
محرومیــن شهرســتان ،برگ ـزاری جشــنواره علمــی در
خصــوص گیاهــان دارویــی ،برگــزاری یادوارههــای
خانگــی ،شــهدا ،حســینیههای ســیار ،برگــزاری تــور
دوچرخهســواری از رابــر تــا قناتملــک را از دیگــر
برنامههــا در ایــن شهرســتان برشــمرد.
ویژهبرنامههــای بیــتالزهــراء «موقوفــه شــهید
ســلیمانی»بیتالزهراء کرمــان نیــز بــه صــورت ویــژه
برنامههایــی بــرای دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار
دلهــا پیشبینــی کــرده کــه بــا عــزاداری شــهادت
حضــرت فاطمــه زهـرا(س) از دهــه اول آغــاز شــده و بــه
مــدت  17شــب« هــر شــب یــک هیئــت» ادامــه دارد.
پنــج شــب نیــز برابــر ســنوات قبــل شــهید حاجقاســم
ســلیمانی مراســم روضه شــهادت حضرت فاطمــه (س)،
نمایشــگاه عکــس ،کرســی تــاوت ،پویــش ختم قــرآن،
مســابقه وصیتنامــه شــهید ســلیمانی و برنامههــای
روزانــه ویــژه زائریــن از دیگــر برنامههــای بیتالزهــراء
پیشبینــی شــده اســت.
طــرح پخــت غــذا بــرای زائــران حاجقاســم
توســط  7اســتان کشــور
از جملــه برنامههــای ســتاد مردمــی دومیــن ســالگرد
شــهادت حاجقاســم ،طــرح نــذر پخــت غـذا بـرای زائران
اســت کــه  63دیگــه در هــر روز توســط هفــت اســتان
کشــور انجــام و بیــن زائـران توزیــع خواهــد شــد.
تأمیــن و تجهیــز امکانــات بــرای اســکان زائران
در گلــزار شــهدا
ســردار محمدرضــا حسنیســعدی مســئول گلــزار
شــهدای کرمــان نیــز در گفتوگویی بــا خبرنگار فارســاز
آمادگــی گلـزار شــهدا بـرای میزبانــی از زائران و مجــاوران
مـزار سیدالشــهدای مقاومت خبــر داد و اظهار داشــت :در
ایــن راســتا  2هـزار مترمربــع زمیــن از شــهرداری بـرای
اســکان زائ ـران تحویــل گرفتیم.
وی ســاخت یک ســوئیت اســکان در انتهــای پارکینگ و
تجهیــز آن ،تامیــن  5کانکس  12متری ،پارتیشـنبندی
و تجهیــز  500متــر مربــع فضای باالی حســینیه شــهدا،
تأمیــن و تجهیــز  6عــدد چــادر  12متــری و  ...را از جمله
اقدامــات انجــام شــده در محــل گلــزار شــهدا بــرای
میزبانــی از زائران برشــمرد.
مســئول گل ـزار شــهدای کرمــان تامیــن و نصــب یــک
خیمــه ،تامیــن  15عــدد چتــر ســایهبان ،نصــب  50عدد
دوربیــن پایــش تصویــری را از دیگــر اقدامــات در گل ـزار
شــهدا دانســت و خاطرنشــان کرد :طی یکســال گذشــته
بــه طــور میانگیــن روزانــه دو برنامــه فرهنگــی بــزرگ در
گلـزار شــهدای کرمــان اجـرا شــده اســت.

رئیسسازمانانرژیامتیایران:

درآیندهاینزدیکسوختتولیدایرانرادرنیروگاهبوشهراستفادهمیکنیم

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران در مصاحبــه بــا
«ریانووســتی» تصریــح کــرد کــه ایـران قــادر بــه تولیــد
ســوخت هســتهای اســت و بــزودی ایــن ســوخت را در
نیــروگاه بوشــهر مــورد اســتفاده ق ـرار میدهــد.
بــه گــزارش گــروه بینالملــل خبرگــزاری فــارس،
«محمــد اســامی» معــاون رئیسجمهــور و رئیــس
ســازمان انــرژی اتمــی ایـران در مصاحبــه بــا خبرگـزاری
«ریانووســتی» روســیه تصریــح کــرد کــه جمهــوری
اســامی قــادر بــه تولیــد ســوخت هســتهای اســت و
انتظــار م ـیرود در آینــدهای نزدیــک ایــن ســوخت را در
نیــروگاه هســتهای بوشــهر مــورد اســتفاده ق ـرار دهــد.
اســامی در ایــن گفتوگــو بــه ریانووســتی گفــت:
«ای ـران قــادر بــه تولیــد ســوخت هســتهای اســت .مــا
گفتوگوهایــی را بــا روس اتــم داشــتیم و امیدواریــم
کــه در چارچــوب تعامــات خــود بــر اســاس طرحهــا و
قراردادهایــی کــه به نتیجــه میرســانیم ،بتوانیم اســتفاده
از ســوخت ای ـران را در رأکتــور بوشــهر آغــاز کنیــم».
وی کــه پیــش از ایــن در خصــوص تأمیــن منابــع مالــی
هزینههــای نیــروگاه بوشــهر ســخن بــه میــان آورده بود
در بخشــی از مصاحبــه تصریــح کــرد کــه ایـران تمامــی
بدهیهــای روســیه مرتبــط با نیــروگاه بوشــهر را پرداخت
کــرده اســت و گفــت« :ایـران تمامــی بدهیهای روســیه
مربــوط بــه نیــروگاه هســتهای را پرداخــت کرده اســت».
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران در ارتبــاط بــا
تکمیــل فــاز دو و ســه نیــروگاه بوشــهر گفــت« :ســاخت
فــاز دوم وســوم نیــروگاه  23مــاه تعویــق داشــته اســت....
مــا از روس اتــم انتظــار داریــم کــه اجـرای ایــن پــروژه را
بــا طــرح مــورد توافــق ب ـرای جب ـران تمامــی تأخیرهــا
تســریع بخشــد .میتوانــم بــه شــما بگویــم کــه خــاک

در حــال تقویــت اســت و در حــال حاضــر مقدمــات برای
بتنریــزی فوندانســیون در حــال انجــام اســت».
اســامی چنــدی پیــش در گفتوگویــی در جمــع
خبرنــگاران دربــاره وضعیــت نیــروگاه بوشــهر گفــت:
تــا تاریــخ  ۱۰مهــر  ۱۴۰۰حــدود  ۵۲میلیــارد کیلــووات
بــرق از نیــروگاه بــه شــبکه بــرق انتقــال داده شــد و از
 ۱۰مهــر بــرای اورهــال و تعویــض ســوخت رفتــه و
انشــاءاهلل طبــق برنامــه پیــش بینــی شــده دهــم دی
مــاه دوبــاره در مـدار قـرار 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 شـرایطی 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  ۱۳۹۹در اظهاراتــی گفتــه بــود :یادداشــت تفاهمــی
بــا روســیه در ایــن زمینــه امضا کردیــم و یک نقشــه راه
 ۱۰ســاله کــه االن پنــج ســال آن گذاشــته کــه بتوانیــم
ســازنده ســوخت نیروگاه بوشــهر باشــیم.
وی همچنیــن در گفتوگــو بــا خبرگــزاری روســی
اســپوتنیک در خصــوص تــاش برخــی بــرای
مانعتراشــی در مســیر مذاکــرات ویــن بــرای رفــع
تحریمهــا علیــه جمهــوری اســامی ایـران گفــت« :جو
روانــی و سیاســی کــه علیــه ای ـران برق ـرار میکننــد و
رژیــم صهیونیســتی بــه آن دامــن میزنــد همگــی
دشــمنی علیــه مــردم ایــران اســت».
رئیــس ســازمان انــرژی اتمی جمهــوری اســامی ایران
بــا تأکید بــر تـداوم فعالیتهــای هســتهای ایـران تحت
توافقــات پادمانــی و ان پــی تی گفــت« :مذاکـرات برجام

کــه ای ـران در آن از حقــوق مســلم هســتهای
خــود عقبنشــینی کــرده اســت ،صرفـ ًا بـرای
رد ایــن اتهامــات و اعتمادســازی بــوده اســت و
فعالیتهــای هســتهای ایـران همگــی تحــت
نظــارت آژانــس اســت و هیــچ فعالیتــی در
صنایــع هســتهای ایــران خــارج از چارچــوب
پادمــان و ان پــی تــی صــورت نگرفتــه اســت
و نخواهــد گرفــت».
محمــد اســامی بــا تأکیــد بــر لــزوم لغــو
تحریمهــا علیــه ایــران گفــت« :تفاهمــات
صــورت گرفتــه بــرای لغــو تحریمهــا بــوده
اســت و در صــورت عــدم لغــو تحریمهــا،
ای ـران تفاهمــات را نمیپذیــرد .ســند تفاهــم
برجــام فقــط بـرای اعتمادســازی و رفــع اتهــام
بــوده اســت .تعهداتــی کــه ای ـران اضافــه بــر
برجــام انجــام داده بـرای لغــو تحریمهــا بــوده
اســت .اگــر قـرار باشــد لغــو تحریم هــا عملی
نشــود و بخواهنــد صنعــت هســتهای مــا را
متوقــف کنند ،مــا هرگــز ایــن را نمیپذیریم».

بزرگانآسمانیشهرمن

شهید معظم حسینشاهحیدری

شــهید حســین شــاه حیــدری در ســال هـزار و ســیصد و ســی و شــش در روســتای
خواجــه ســهیل بید خـوان متولد شــد .در طبیعــت زیبای بیدخـوان در میــان خانواده
مهربــان و زحمتکــش آقاخــان پــرورش یافــت و تــا ششــم ابتدائــی در همان روســتا به
مدرســه رفــت .پســر پرتــاش و مــؤدب روســتا همـواره بــا کشــاورزی و رســیدگی بــه
امــور خانــه ،ســعی مــی کــرد تــا بتوانــد در مشــکالت زندگــی بازویــی توانمنــد بـرای
پــدر و مــادر باشــد .لـذا 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 همـراه دیگــر بســیجیان بـرای 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
بعنـوان یکــی از اعضــاء شــورا انتخابــش نمایند.
روزهــا مــی گذشــت تــا اینکــه یکــی دیگــر از صفحــات تقویــم زندگــی حســین در
تاریــخ  62/۱۲/1ورق خــورد .وقــت آن رســیده بــود کــه همــراه بــا دخترعمــوی
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 اباعبـد ّ
الل(ع) اقتـدا کــرده بود ،عشــق به همســر و فرزنــد دلبنــدش را قربانی
راه حســین(ع) کــرد و بــا شــروع جنــگ تحمیلــی ،بــه میـدان 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
بعنـوان 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  65/۴/10در عملیات کربــای ۱در منطقه
مهـران ،بــه مقــام واالی شــهادت دســت یافــت.
سـرانجام پنــج روز پــس از شــهادت در برابــر چشــمان منتظر همســر بر روی دســتان
اهالــی روســتا تشــییع و در گلـزار شــهدای بیدخـوان به خاک ســپرده شــد.
اولیــن کســی که در روســتا عکس امــام خمینی(رحمة ّ
الل علیــه) رو آورد ،حســین بود.
بعــد انقــاب تشــکیل گــروه مقاومــت بســیج داد .صبــح ها حســین رو می دیــدی که
جلــو  ۲۰۰-۳۰۰نفــر بــا ســر دادن اشــعار انقالبــی ،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 بعنـوان عضو شــورای روســتای بیدخـوان ،برای
احـداث جــاده ،اســتخر و رفــع مشــکالت روســتا همـواره تــاش مــی کرد .بــه همین
دلیــل مــورد عالقــه مــردم روســتا بــود .بــا رفقایــش دعــای توســل ،کمیــل و ندبــه تو
روســتا برگـزار مــی کردنــد .یــا از کســی دعــوت مــی کردنــد یــا خودشــون اجـراء می
کردنــد .از دوســتاش خواســته بــود اگــه مــن شــهید شــدم ،دور مـزارم جمــع بشــید و
ذکــر یامهــدی(ع) بــا صـدای 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 بـرا 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  ۳بامـداد بــه خونه برگشــت.
خیلــی بــه پــدر و مــادر احتـرام مــی گذاشــت .بـرا 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
احتـرام ،رضایتشــون رو هــم جلــب کنه.
راوی :خانم ماه طلعت شاه حیدری(همسر شهید)
اوائــل انقــاب بــود .ســر مســئله احـداث جــاده ،بــا یکــی از اهالی بحثشــون شــده بود.
طــرف مقابــل بهــش توهیــن مــی کنه و نســبت بــه انقــاب و نیروهای انقالبــی حرف
هــای ناروایــی نســبت میــده .اون شــب تــا صبح خـواب نرفــت و شــروع کــرد در قالب
نوشــته بــا امــام درد و دل کــردن ...ناراحــت شــده بــود امــا کینــه بــه دل نمــی گرفــت.
صبــح رفــت بـرا آشــتی؛ طوری کــه فرد توهیــن کننــده ،شــرمنده از رفتار نادرســتش
راوی :خانــم مــاه طلعــت شــاه حیدری(همســر شــهید)
شــده بــود.
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 بـرام داشــت ،ناراحتــم می
کــرد .وقتــی شــهید نامـدار معیــن الدینــی به شــهادت رســید ،قرار شــد حســین این
خبــر رو بــه خونـواده ش اعــام کنــه .گفــت :بـذار امشــب راحــت بخوابنــد ،فــردا کــه
تشــییع هســت ،میــرم بــه خونـواده ش خبــر میــدم .متأثــر بودیــم .رو کــرد بــه مــن
و گفــت :خــوش بــه ســعادت نامـدار کــه شــهید شــد .از قبــل التیماتــوم داده بــودم
کــه حرفــی از شــهادت نباشــه .گفتــم :قـرار نبــود از شــهادت و ســعادت حرفــی بزنی.
گفــت :نــه ،منظــورم اینــه کــه خــوش به ســعادت نامـدار 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
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جبهــه...
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 بـرا پذیرایــی از حســین آماده باشــه.
ظهــر اومــدم نمــاز بخونــم ،نتونســتم ایســتاده نمــاز بخونم ،یه حســی بهــم می گفت
بـرا 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 تالش کــردم چــادرم پیـدا نمی شــد .از بین
جمعیــت ،یــک خانــم عکــس حســین رو داد دســتم .از خـواب بیدار شــدم .نــذر کردم
اگــه حســین بیــاد همــه طالهامــو 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 دلـداری 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)

