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نهادهای نظارتی استان کرمان شفافسازی کنند
2

گودبرداری غیر اصولی باعث تخریب منزل مسکونی
در سیرجان شد
لزوم نظارت جدی شهرداری به گودبرداریهای غیر اصولی

شائبه فساد به اعتماد عمومی

کباب ساطوری

بناب آذربایجـان

ضربه جبرانناپذیری میزند

با مدیریت جدید

جامعه ایران امروز بهگونهای است که از سویی افراد زیادی را
به وضعی دچار نموده که برای دیگران ناراحتکننده است،
قابل قبول نیست هر روز بشنوید یا ببینید عدهای بیکار
میشوند ،استطاعت مالی تمدید قرارداد اجاره ندارند ،دارو
پیدا نمیکنند یا نمیتوانند داروی گرانقیمت تهیه کنند و
همینطور شاهد رخدادهای ناخوشایندی باشید که هم نوع
و هموطن شما را میآزارد...

هاشم کریمی

2

سیرجان ،خیابان شهید کالنتری
شماره تماس جهت پذیرش
هرگونه سفارشات (مجلسی)
۰۹۱۴۸۹۶۵۲۲۷

استاندار جدید کرمان بهزودی
مشخص خواهد شد
4

بهدنبال توافق پایدار هستیم
نه موقت
4

آموزش دانشگاهها از

بهمن ماه حضوری میشود
4

به مناسبت بیستم دیماه سالروز قتل میرزا محمدتقیخان فراهانی معروف به امیرکبیر؛

امیر کبیر ،پیشگام در مبارزه با رشوهخواری و فساد
3

2
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نصب بنر اخطار تعطیلی
در  4واحد صنفی گرانفروشی
در سیرجان

انجام شد؛ و از واحدهای صنفی بازدید و تعدادی از این
واحدها را بهعنوان متخلف بعد از شناسایی در این گشت
مشترک با نصب بنر متخلف برخورد قانونی صورت گرفت.
اکبر عباسپور معاون برنامهریزی فرماندار بیان کرد :واحد
صنفی که امروز بنر تخلف را دریافت نمود در گذشته برای
چندمین بار توسط اداره تعزیرات جریمهشده بود اما بازهم به
گرانفروشی خود ادامه میداد باالخره با حکم قضایی بعد از
اخطار امروز و نصب بنر گرانفروشی تعطيل میشود.

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ،معدن و تجارت
شهرستان سیرجان ،روز دوشنبه مورخ  20دیماه گشت
مشترک تعزیرات حکومتی از واحدهای صنفی بازدید و برخی
از متخلفان شناسایی شدند.
احمد خبری رئیس اداره تعزیرات حکومتی بیان کرد :گشت
مشترک اداره تعزیرات با همراهی عباسپور معاون عمرانی
فرماندار ،عباس عرب پور سرپرست اداره صمت شهرستان
سیرجان و تعدادی از بازرسهای سطح شهرستان

رئیس پژوهشکده پسته ایران:

خبــر

ورود

سازمان بازرسی کل کشور
به شائبههای تخلف در
شرکتگهرزمین

اسناد منتشرشده پیرامون قراردادهای چند صدمیلیاردی
شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین مورد پیگرد سازمان
بازرسی کل کشور قرارگرفته است .طی پیگیریهای
خبرنگار هفتهنامه شیرگان در خصوص مسائل و حواشی
پیشآمده در شرکت گهر زمین ،آخرین اطالعات
بهدستآمده حاکی از ورود سازمان بازرسی کل کشور به
موضوع قراردادهای چندمیلیاردی و شائبههای تخلف در
شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین میباشد.
گفتنی است در ماههای گذشته ،اسناد بسیاری از
قراردادهای دارای شائبه تخلف با مبالغ سنگین چند
صدمیلیاردی توسط صبا آذرپیک ،خبرنگار حوزه مبارزه با
مفاسد اقتصادی منتشر گردیده است .متأسفانه نهادهای
نظارتی در استان کرمان در قبال انتشار این اسناد
علیرغم پیگیریهای مطالبه گران و خبرنگاران ،تاکنون
سکوت کردهاند.

رئیس پژوهشکده پسته ایران با
اشاره به تغییرات اقلیمی و کمآبی
در کرمان گفت :دور از انتظار نیست
که قطب تولید پسته به شمال غرب
و شمال شرق کشور منتقل شود.
علی اسماعیلزاده در حاشیه
جشنواره پسته در رفسنجان گفت:
هماکنون رفسنجان قطب اول
تولید پسته در ایران و از مهمترین
مراکز تولید این محصول در جهان
محسوب میشود.
وی با تأکید بر اینکه باید تمام

تالش مسئوالن برای حفظ این
پتانسیل اقتصادی عظیم باشد
گفت :در صورت صدمه زدن به این
صنعت بخش قابلتوجهی از درآمد
غیرنفتی از بین میرود و هزاران
نفر بیکار میشوند.
اسماعیلزاده با اشاره به
خشکسالی و تغییرات اقلیمی
گسترده در استان کرمان طی
سالهای اخیر گفت :این مشکالت
موجب مهاجرت پسته از کرمان
و رفسنجان به سمت استانهای

معاون وزیر راه و شهرسازی
گفت :محمود محمودزاده گفت:
پیرو مصوبه شورای عالی مسکن
و بررسیهای حقوقی وزارت راه
و شهرسازی در خصوص ورود
افراد مجرد در طرح جهش تولید
و تأمین مسکن از ساعت  ۱۲روز
 ۲۰دیماه  ۱۴۰۰ثبتنام از مردان
مجرد باالی  ۲۳سال در سامانه
این طرح به نشانی saman.
 mrud.irآغاز میشود و به مدت
یک ماه تا  ۲۰بهمن ادامه خواهد
داشت.
وی افزود :این طرح صرفاً شامل

آقایان مجرد باالی  ۲۳سال
میشود و حداقل سن مجاز برای
خانمهای خودسرپرست طبق
قانون  ۳۵سال است.
معاون وزیر راه و شهرسازی
همچنین از بازگشایی  ۶۶۰شهر
دیگر برای ثبتنام تمامی اقشار
اعم از متأهل و مجرد در این
مرحله خبر داد و گفت :بدین
ترتیب در تمامی شهرهای کشور
ثبتنام برای واحدها طرح نهضت
ملی مسکن صورت میگیرد.
محمود زاده خاطرنشان کرد:
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه

مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان:

سند ننگین  ۲۰۳۰هیچ جایگاهی در آموزشوپرورش ندارد
رضایی گفت :سند ننگین  ۲۰۳۰هیچ جایگاهی در
آموزشوپرورش ندارد و اولویت کاری همه ما برای تحقق
آرمانها و اهداف آموزشوپرورش باشد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان با بیان اینکه
آموزشوپرورش با فراروی قرار دادن اسناد باالدستی
میتواند به شکوفایی و رشد موردنظر برسد ،گفت :توجه
به اسناد باالدستی ازجمله سیاستهای ابالغی مقام
معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،سند تحول بنیادین و بیانیه
گام دوم انقالب اسالمی و مکتب شهید سلیمانی و توجه
نکردن به سند ننگین  ۲۰۳۰باید

چه تعداد از کودکان درگیر با اختالل یادگیری (با توجه به
فضای آموزشی رقابتی امروز نسبت به گذشته) از سوی
والدینیابرخیمعلمانتحتفشار،آسیبیامقایسههستند؟
شما بهعنوان یک والد تاکنون چقدر متوجه این موضوع
بودهاید؟
یکی از عوامل عدم موفقیت تحصیلی دانشآموزان ،وجود اختالالت
یادگیری در آنان است که منجر به افت تحصیلی ،کاهش
اعتمادبهنفس و عزتنفس و برچسب عقبمانده ،دیرآموز و تنبل به
دانش آموزان شده است ،آنان را از طرف والدین و معلمان تحتفشار
قرار داده و لطمات جبرانناپذیری ازنظر روانی ،شخصیتی و اقتصادی
به کودک ،خانواده و نظام آموزشوپرورش وارد میکند؛ که ضرورت
دارد با توجه به اهمیت موضوع و تبعات طوالنیمدت آن ،برای کاهش
این صدمات ،نظام آموزشوپرورش با اتخاذ تصمیمات کاربردی ،طرح
برنامههای مداخلهای پیشگیرانه مناسب و اقدامات الزم از آنان بهطور
جد حمایت و پشتیبانی نماید.
اختالل یادگیری چیست و چه میزان شیوع دارد؟
اختالل یادگیری نوعی اختالل مغزی ناشی از تفاوت در شیوه

او بر خدمت صادقانه و بیمنت و در کنار مردم بودن
تأکید کرد و گفت :استفاده نکردن از منابع و ابزار دولتی
بهویژه خودروهای اداری برای انجام کارهای شخصی باید
موردتوجه همه همکاران قرار گیرد ،در نظام اسالمی
پسندیده نیست که تشریفات خاصی حاکم باشد.
به گفته رضایی وقتشناسی برای برگزاری جلسات بسیار
مهم است و ضرورت دارد از هدر رفت زمان که سرمایه
ارزشمندی است پرهیز شود ،همچنین اقامه نماز اول
وقت باید موردتوجه و دقت همگان باشد و از برگزاری
جلسات در زمان اذان و نماز جلوگیری شود.

او گفت :آموزشوپرورش استان کرمان نیروهای توانمند
بسیاری دارد که هر کدام میتوانند در هر جایگاهی که
هستند برای تعالی مجموعه به کمک ما بیایند و نقش
مؤثری در پیشبرد اهداف آموزشوپرورش داشته باشند.
رضایی با اشاره به توزیع و پراکندگی مدارس در استان
گفت :با تعامل مطلوب و مؤثر بین همه فرهنگیان و سایر
نهادها و دستگاهها ،بر مشکالت فائق آییم و به نتایج
درخشانی که همانا خروجی مفید برای آموزشوپرورش و
عزتمندی معلمان است ،برسیم.

پردازش اطالعات در مغز و تغییر در شیوه سیمکشی سیستم مغزی
میباشد که با شیوع  ۵تا  ۱۰درصدی ،در پسرها نسبت به دخترها
شایعتر بوده و مبنای زیستی و عصبشناختی دارد.
اختالل یادگیری تأخیر ،اختالف و عقب ماندن از هنجار است .ناشی
از ناتوانی ذهنی نیست .مشکل در استفاده از تواناییها و قابلیتهای
ذهنیمیباشد.
بچههای دچار اختالل یادگیری با نمره هوشی باالی  ۷۰و حتی
گاهی تا  ،۱۲۰میتوانند نمره هوش نرمال تا باالتر از میانگین جامعه
را داشته باشند .لذا مشکل هوشی در این بچهها وجود ندارد و بهاندازه
همساالن خود ،یا حتی بیشتر از آنها باهوش هستند؛ اما مفاهیمی
که نیازمند یادگیری هستند ،در آنها بهطور کامل شکل نگرفته و
در برخی کارکردهای اجرایی (مربوط به قشر پیشانی) مثل دقت و
تمرکز ،حافظه فعال و فهم کالمی مشکل دارند.
کارکردهای اجرایی در کودکان عادی از حدود  ۲یا  ۳سالگی شروع
به شکلگیری میکند و تا  ۱۲سالگی کامل میشود؛ اما کارکردهای
اجرایی در بچههای با اختالل یادگیری ،خودبهخود شکل نمیگیرد و

به مناسبت نزدیکی ایام دهه فجر ،شورای شهر میزان تخفیف عوارض براي همشهريان خوش حساب در ماههای
پایانی سال را اعالم کرد؛

 ۱۵تا  ۲۵درصد مشوق خوشحسابی
اطالع رسانی:
با موافقت اعضای شورای شهر سیرجان و تائید
فرمانداری ویژه شهرستان تخفیفهای مشوق
خوشحسابی پرداخت عوارض شهرداری در
ماههای پایانی سال به مناسبت ایاماهلل دهه
فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی اعالم
شد.
بر این اساس ،شهروندانی که تا پایان دیماه
نسبت به پرداخت عوارض خود به شهرداری
اقدام نمایند ،مشمول تخفیف  ۲۵درصدی

حال تولید پسته هستند و ۵۲۰
هزار هکتار باغ پسته در سراسر
کشور فعال میباشد که بخش
قابلتوجهی از نیاز بازار جهانی را
تأمین میکند.
وی پسته را یک محصول صادرات
محور دانست و افزود :باید با
برنامهریزی و تولید بازارهای
جهانی پسته حفظ شود و به رقبای
خارجی اجازه تصاحب بازارهای
سنتی را ندهیم.

که نمیتوانند از مزایا و خدمات
دولتی این طرح استفاده کنند؛
بنابراین افراد واجد شرایط دیگری
در اولویت دریافت واحد مذکور
قرار میگیرند؛ اما اگر متقاضی
برای آن واحد وجود نداشت ،با
قیمت روز به ثبتنام کنندهی
اولیه واگذار میشود.
وی گفت :در زمان شروع نامنویسی
افراد مجرد ،شیوهنامه ثبتنام را
با جزئیات کامل در سایت قرار
میدهیم .در این شیوهنامه بهطور
دقیق ،شرایط و موضوعات مختلف
ثبتنام توضیح دادهشده است.

مدیرکل محیطزیست کرمان با اشاره به اینکه وضعیت شیر
باغوحش سیرجان در حال رصد میباشد گفت :هماکنون
وضعیت عمومی این حیوان مطلوب است.
مرجان شاکری در خصوص آخرین وضعیت شیر باغوحش
سیرجان گفت :این حیوان دچار کهولت سن است به همین
دلیل از ضعف باالیی برخوردار است با این وجود طی روزهای
اخیر این حیوان تحت نظر کارشناسان محیطزیست در حال
تغذیه و رصد است.
وی گفت :در خصوص وضعیت نگهداری این حیوان از یک ماه
قبل تذکرهای الزم به مسئوالن باغوحش داده شد بود.
وی در خصوص انتقال این حیوان به کرمان نیز گفت :در حال
حاضر امکان این مسئله وجود ندارد زیرا انتقال حیوان نیاز به
بیهوشی دارد و در صورت انجام بیهوشی به دلیل سن باالی
شیر امکان تلف شدن حیوان وجود دارد .شاکری گفت :در
تالش هستیم وضعیت تغذیه و نگهداری این شیر را نسبت به
گذشته بهتر کنیم.
وی در ادامه به مردم اطمینان داد اقدامات الزم برای نگهداری
و تغذیه این حیوان در حال انجام است.

دو انتصاب جدید در فرماندهی نیروی انتظامی سیرجان
طی احکامی از سوی سردار ناظری فرمانده انتظامی
استان کرمان ،سرهنگ شهیدی بهعنوان رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی شهرستان سیرجان منصوب
گردید .همچنین طی حکمی از سوی فرمانده ناجا
سرهنگ مرتضی امیر سبتکی ،فرمانده سابق شهر قلعه
گنج ،به سمت فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان
منصوب گردید.

عامل عدم موفقیت تحصیلی دانشآموزان ،اختالالت یادگیری است
ما بهعنوان والد یا مربی باید متوجه این موضوع شده و این نقص را با
تکرار و تمرین جبران کنیم.
نشانههایاحتمالیچیست؟
کودکان دچار اختالل یادگیری ،بهصورت کلی در سه حوزه :خواندن
(شایعتر) نوشتن و ریاضی (کمتر شایع) و بهصورت ویژه ،در یکی از
این سه حوزه میتوانند مشکل داشته باشند.
اکثر کودکان دچار این اختالل دچار مشکالت جانبی دیگری نیز
هستند .نظیر مشکل در سازگاری از پوشک گرفتن ،انگشت مکیدن،
تأخیر در به راه رفتن ،تأخیر گفتاری ،شبادراری ،اختالل نافرمانی،
اضطراب و افسردگی .نه لزوماً بدان معنا که کودکی که دچار اضطراب
و افسردگی یا این مشکالت است ،اختالل یادگیری دارد .بدان معنا
که به سبب وجود این اختالل ،ممکن است دچار این مشکالت نیز
بشوند.
در برخی موارد این اختالل همبودی دارد با اختالل نقص توجه در
بیش فعالی که عالئمی مشابه هم دارند و باید توجه داشت ،با هم
اشتباهگرفتهنشوند.

خواهند شد.
همچنین شهروندانی که در بهمنماه اقدام به
پرداخت عوارض خود نمایند ،مشمول تخفیف
 ۲۰درصدی خواهند شد.
میزان تخفیف پرداخت عوارض در اسفندماه
نیز  ۱۵درصد در نظر گرفته شده است که این
تخفیف تنها تا بیستم اسفندماه معتبر خواهد
بود و پرداخت عوارض پس از این تاریخ مشمول
تخفیفهای مشوق خوشحسابی نخواهند بود.
در همین رابطه حسن خدامی؛ رئیس شورای

شهر سیرجان با اشاره به نقش پرداخت عوارض
بر آبادانی شهر گفت :با توجه به تاثیر فراوان
پرداخت عوارض بر پیشرفت و توسعه شهر و
رونق فعالیتهای عمرانی شهرداری ،انتظار
میرود شهروندان عزیز و فهیم سیرجانی با
مراجعه به موقع به شهرداری جهت پرداخت
عوارض ،ضمن بهرهبندی از تخفیفهای مشوق
خوشحسابی که به مناسبت ایاماهلل دهه فجر و
سالروز پیروزی انقالب اسالمی در نظر گرفته
شده است ،در پیشرفت و آبادانی شهر نقش
فعال و موثری را ایفا نمایند.

امیر کبیر ،پیشگام در مبارزه با رشوهخواری و فساد

وضعیت شیر باغوحش سیرجان مطلوب است

آغاز ثبتنام مجردها در نهضت ملی مسکن
و شهرسازی با بیان اینکه هدف از
ایجاد امکان برای ثبتنام مجردها
در نهضت ملی مسکن ،ترغیب به
ازدواج آنها است گفت :کسانی که
میخواهند ازدواج کنند اما مشکل
تأمین مسکن دارند ،دولت این
فضا را برایشان فراهم میکند تا
خانهدار شوند.
محمود زاده با تأکید بر اینکه
مردان مجرد در زمان تحویل
واحدها باید متأهل شده باشند
گفت :افرادی که نامنویسی
میکنند اگر تا زمان تحویل واحد
ازدواجنکرده باشند طبیعی است

به مناسبت بیستم دیماه سالروز قتل میرزا محمدتقیخان فراهانی معروف به امیرکبیر؛

مدیرکل محیطزیست کرمان:

کمآبی قطب تولید پسته را تغییر میدهد
دیگر بهخصوص در شمال غرب و
شمال شرق کشور میشد و این
امر در صورت ادامه بیتوجهی در
خصوص آبیاری باغهای رفسنجان
اجتنابناپذیر است.
وی گفت :هماکنون نیز شاهد سیر
افزایشی توجه به کشت پسته در
استانهای دیگر هستیم که در کنار
خشکسالی و کمآبی در کرمان
روی میدهد.
رئیس پژوهشکده پسته ایران
بیان کرد :در کشور  ۲۸استان در

رئیس اداره تعزیرات حکومتی در پایان گفت :از
شهروندان سیرجانی تقاضا داریم؛ در صورت مشاهده
متخلفان در زمینه فروش و اختفای کاالهای قاچاق؛
تقلب؛ احتکار؛ عرضه خارج از شبکه؛ عدم اجرای ضوابط
قیمتگذاری و توزیع؛ فروش اجباری؛ عدم درج قیمت؛ عدم
صدور فاکتور و صورتحساب به سامانه  124ستاد خبری اداره
صمت شهرستان تماس بگیرند و یا با مراجعه حضوری به
اداره تعزیرات شکایات خود را مطرح کنند.

در بیش فعالی از نوع نقص توجه ،این نقص اختالل در بسیاری
از حوزهها تعمیمیافته درحالیکه در اختالل یادگیری ،بیشتر در
زمینههای یادگیری و تحصیلی ،حفظ شعر ،توالی دستورات و
بینظمی نشان داده میشود.
عالوه بر این ،بین مشکالت یادگیری ناشی از وجود اختالل یادگیری
و مشکالت یادگیری ناشی از زبان دوم ،یا ناشی از یک سری مشکالت
و حوادث ناگوار مثل اضطراب یا افسردگی ،ضعف محیط آموزشی یا
راهبردهای آموزشی غلط ،تحقیر و سرزنش زیاد از سوی والدین یا
مربیان آموزشی ،اعتمادبهنفس پایین یا مقایسهشدن نیز ،باید تفاوت
قائل بود.
همچنین برخی از کودکان ،در یادگیری مطالب کندتر هستند؛ اما
درنهایت قادر به یادگیری و مطالعه هستند یا برخی کودکان ،ممکن
است به انواع خاصی از یادگیری ،فعالیت یا مهارتها عالقه نداشته
باشند .مثل زبان جدید ،ورزش و موضوع درسی و این دلیل بر ناتوانی
یادگیری یا وجود اختالل نیست و در نهایت بچهای که بهرغم معلم
خصوصی ،کمک دیگران و مداخالت دیگر (راهبردهای آموزشی

گفتنی است سرهنگ سید مجتبی شهیدی ،ریاست
پلیس راهور در شهرستان استان هرمزگان و معاونت
پلیس راهور سیرجان را پیشازاین ،بر عهده داشته
است .وی که از افسران خوشنام نیروی انتظامی در
سیرجان میباشد ،در حال ارائه رساله خود در رشته
دکتری مدیریت ایمنی و ترافیک است.

بیشتر و تکرار و تمرین بیشتر برای مدت طوالنی مث ً
ال یک سال)،
افزایش اعتمادبهنفس و عزتنفس ،ایجاد یا وجود عالقه ،تشویق و
دلگرمی باز هم مشکل دارد ،میتوان احتمال را به سمت این اختالل
برد.
انگیزه و دلگرمی عالوه بر رفع تشخیص اختالل از بچههای دچار
مشکالت یادگیری ،برای بچههای دچار اختالل یادگیری هم بسیار
مؤثر بوده و حکم بنزین برای موتور ماشین را دارد.
عللشناسی
در بحث علل شناسی ،علت واحد و مشخصی ندارد؛ اما همانطور
که در ابتدای مطلب اشاره شد ،مبنای عصبی زیستی دارد .بدان معنا
که وراثتی بوده و از همان بدو تولد در کودک دچار اختالل میتواند
وجود داشته باشد و علیرغم اینکه علت واحدی ندارد یکسری عوامل
میتواند زمینهساز آن باشد.
منجمله :در معرض مواد سمی چون سرب قرار گرفتن ،وزن پایینتر
از نرمال نوزاد هنگام تولد ،مصرف دخانیات ،الکل و برخی داروها
توسط مادر در هنگام بارداری ،به علت آسیب به قشر پیشانی درنتیجه
سزا و
بزا (بیماری یا ضربه در دوران کودکی) یا استر 
یک حادثه آسی 
طبقبرخیمنابعمشکالتآلرژی،تنفسی،سرماخوردگیهایمزمن
و زردی شدید هنگام تولد باشد.
در بحث تشخیص و راهکارهای درمان ،ادامه مطلب در سری بعد.
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میرزا محمدتقی خان فراهانی ،مشهور به
امیرکبیر اولین صدراعظم دوره ناصرالدین شاه
قاجار در ایران بود .او در سال  ۱۱۸۵شمسی
در اراک متولد و در سال  ۱۲۳۰شمسی در
باغ فین کاشان به قتل رسید .امیرکبیر یکی
از نزدیکترین افراد به ناصرالدینشاه بود و در
دوره صدارت خود اصالحات و تغییرات زیادی
در سیستم حکومتی و اجتماعی کشور به وجود
آورد .او همچنین پایهگذار روزنامه «وقایع
اتفاقیه» و مؤسس مدرسه «دارالفنون» است.
امیرکبیر پسازاینکه بهواسطه توطئه اطرافیان
شاه از مقام خود برکنار و به کاشان تبعید شد،
در باغ فین کاشان به قتل رسید.
امیرکبیر که بود و چه کرد؟
خانواده پدری و مادری میرزا تقیخان از طبقه
پیشهور بودند .پدر او ،کربالیی قربان از آشپزان
دربار قائممقام اول ،خاندان بزرگ قریه مهرآباد
بود و مادر او که فاطمه سلطان نام داشت ،دختر
استاد شاه محمدبنا از اهالی فراهان بود.
محمدتقی در دوره کودکی با فرزندان خردسال
قائممقام اول همبازی بود .مورخان نقل
کردهاند که او مسئولیت انتقال ظروف غذا
به حجره درس فرزندان قائممقام را به عهده
داشت و همین امر سبب میشد پس از بردن
ظرفهای غذا پشت در حجره مانده و به
درسها گوش فرا دهد .در روایتها آمده است
که روزی قائممقام از فرزندان خود سؤال درسی
میپرسد؛ اما هیچیک موفق به پاسخگویی
نمیشوند .امیرکبیر جواب سؤال را میدانست
و به آن پاسخ میدهد؛ پسازاین اتفاق قائممقام
به او انعامی میدهد؛ اما او قبول نمیکند و
در عوض از قائممقام میخواهد تا به او اجازه
دهد به همراه فرزندان او از کالسها بهره ببرد.
محمدتقی شیوههای منشیگری ،نامهنگاری و
صدور احکام دیوانی را از قائممقام یاد گرفت
تا اینکه قائممقام پس از مدتی تحریر و نگارش
پارهای از احکام و نوشتهها را بر عهده محمدتقی

خان گذاشت .محمدتقی پس از رسیدن به سن
جوانی موفق شد سمت منشیگری در خانه
قائممقام را به دست آورد.
منشیگری در منزل قائممقام باعث کسب
تجربه برای محمدتقی خان شد .او بهواسطه
این شغل توانست با رجال سیاسی آن زمان
آشنا شود و حتی با شاه مالقات کند.
در سال  ۱۲۰۸شمسی ،پس از قتل گریبایدوف
در ایران ،امیرکبیر هنگامیکه تنها  ۲۲سال
داشت به دستور قائممقام مأمور شد تا برای
عذرخواهی به همراه «خسرو میرزا» به روسیه
تزاری سفر کند .دومین مأموریت او نیز زمانی
صورت گرفت که او وزیر نظام آذربایجان بود .در
این مأموریت او به همراه ناصرالدین میرزا که در
آن زمان ولیعهد بود به ایروان سفر کرد تا با تزار
روسیه که به این شهر آمده بود مالقات کند.
اولین مأموریت مهم سیاسی امیرکبیر زمانی
بود که او به ریاست هیئت نمایندگی ایران در
کنفرانس «الرزنه الروم» برای حل اختالفات
مرزی با دولت عثمانی برگزیده شد که این
مأموریت دو سال به طول انجامید.
پسازاینکه محمدشاه در سال  ۱۲۲۷شمسی
درگذشت ،میرزا تقی مسئولیت رساندن ولیعهد
از تبریز به تهران را بر عهده گرفت .او با قرض
گرفتن  ۳۰هزار تومان از یک تاجر تبریزی
موفق شد تا نیروی نظامی تدارک دیده و به
همراه ولیعهد راهی تهران شود .آنها پس
از  ۶هفته به تهران رسیدند و ناصرالدینشاه
بالفاصله پس از تاجگذاری میرزا محمدتقی را
بهعنوان صدراعظم خود برگزید و به او لقب
«امیرکبیر» را داد .در فرمان ناصرالدینشاه
هنگام انتخاب امیرکبیر بهعنوان صدراعظم
آمده است:
ما تمام امور ایران را به دست شما سپردیم
و شما را مسئول هر خوب و بدی که اتفاق
میافتد ،میدانیم .همین امروز شما را شخص
اول ایران کردیم و به عدالت و حسن رفتار شما
با مردم کمال اعتماد و وثوق داریم .بهجز شما
به هیچ شخص دیگر چنین اعتقادی نداریم و به
همین جهت این دستخط را نوشتیم.

اقدامات و اصالحات امیرکبیر
از آنجایی افراد زیادی پس از مرگ محمدشاه
رویای کسب مقام صدارت را در سر
میپروراندند ،پس از انتخاب محمدتقی خان
بهعنوان صدراعظم اعتراضات و مخالفتهایی
علیه او شکل گرفت .اولین شورش ،چهار ماه
و نیم پس از انتخاب امیرکبیر ،شورش سربازان
آذربایجانی پاسدار ارگ بود که در تهران و با
تحریک برخی درباریان صورت گرفت .طی این
شورش  ۲۵۰۰سرباز خانه امیرکبیر را محاصره
کردند و خواستار برکناری او از مقام صدارت
شدند .در روز دوم این شورش بین محافظان
منزل امیر و سربازان آشوبگر درگیری ایجاد
شد و موجب کشته شدن دو تن از محافظان
شد؛ تا اینکه چند روز بعد این شورش به
کمک افرادی ازجمله میرزا ابوالقاسم امامجمعه
و عباسقلی خان جوانشیر فرونشست .در این
شورش مردم تهران طرفدار امیرکبیر بودند و
با بستن مغازههای خود و مبارزه با شورشگران
این حمایت را اعالم کردند.
امیرکبیر نسبت به ارتباط با کشورهای دیگر
اهمیت ویژهای قائل بود .او میرزا محمدعلیخان
شیرازی را بهعنوان وزیر خارجه انتخاب

کرد و در شهرهای لندن و سنپترزبورگ
سفارتخانههای دائمی ایجاد کرد و برای
افزایش کیفیت ارتباطات خارجی هیئتی از
مترجمان را به وجود آورد.
از اقدامات مهم دیگر امیرکبیر تأسیس مدرسه
«دارالفنون» است .او در دوران صدارت خود
دریافت که کشور ایران از علوم جدید بیبهره
و تا حدودی عقبافتاده است .او برای حل
این مشکل دو راه پیش رو داشت؛ اول اینکه
شاگردانی که قصد تحصیل دارند را با هزینه
هنگفت به اروپا اعزام کند و دوم اینکه معلمانی
را از اروپا به ایران بیاورد تا از این طریق شاگردان
بیشتری هم آموزش ببینند .او در نهایت موفق
شد مدرسه دارالفنون را در هفت شعبه تأسیس
کند .امیرکبیر ،عزیز خان مکری ،داماد خود را
بهعنوان اولین رئیس دارالفنون انتخاب کرد .در
این مدارس علوم مهندسی ،پزشکی ،داروسازی
و معدن به جوانان آموزش داده میشد .اولین
دانشآموزان این مدارس شاهزادگان قاجار
بودند و بسیاری از معلمانی که در این مدارس
تدریس میکردند از کشورهای اتریش ،اسپانیا،
ایتالیا و فرانسه به ایران آمده بودند.
دومین اقدام مهم امیرکبیر پایهگذاری روزنامه
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«وقایع اتفاقیه» است .اولین شماره از این
روزنامه در تاریخ  ۱۸بهمن سال  ۱۲۲۸شمسی
منتشر شد .در این روزنامه اخبار داخلی ازجمله
خبرهای مربوط به دربار ،عزل و نصبها و
اعطای مقامها منتشر میشد .این روزنامه
همچنین دارای بخشهای دیگری مربوط به
شهرهای دیگر ایران ،بخش خارجی و حوادث
بود.
امیرکبیر اصالحات بسیاری در دوره کوتاه
صدارت خود انجام داد .ازآنجاییکه او عناوین
و القاب پیش از اسم افراد را موجب به وجود
آمدن زیانهای اجتماعی میدانست ،برای
نامگذاری افراد صاحبمنصب بهعنوان «جناب»
اکتفا میکرد .امیرکبیر اصالحات اجتماعی
زیادی نیز انجام داد که در آن دوران موجب
بهبود وضع اجتماعی ایران شد .در آن زمان که
رسومی ناپسند رواج داشت ،باعث میشد که
زنان و کودکان پس از غروب جرئت خروج از
خانه را نداشته باشند؛ اما امیرکبیر دستور داد
تا این رسوم منسوخ شوند و همچنین حمل
اسلحه و سالح گرم را ممنوع اعالم کرد.
یکی دیگر از مشکالت در زمان صدارت امیرکبیر
وجود نداشتن وسایل ارتباطی بین شهرها بود.
امیرکبیر برای حل این مشکل پستخانهای
تأسیس کرد و هر دو ماه چاپارها به آذربایجان،
مازندران ،کرمان ،خراسان ،استرآباد و کرمانشاه
در حال رفتوآمد بودند .در نتیجه تالشهای
امیرکبیر کار چاپارها بهقدری سرعت پیدا کرد
که مسافت بین تهران تا اصفهان سهروزه طی
میشد.
امیرکبیر در دوره فعالیت خود همچنین
تالشهای ارزشمندی برای رسیدگی به
وضعیت مالیه انجام داد .او با رشوهخواری به
مبارزه پرداخت و دریافتیهای بیحساب از
دستگاههای دولتی را قطع کرد .وی همچنین
حقوق شاه را به دو هزار تومان کاهش داد و
وضع مالیه و قوانین مالیاتی را بهطورکلی سر
و سامان داد .امیرکبیر با تالشهایی که در این
زمینه انجام داد موفق شد رقم خالص درآمد
کشور را در آخرین سال صدارت خود به سه
میلیون تومان برساند.

از دیگر اقدامات مهمی که امیرکبیر در آنها
نقش مهمی داشت میتوان به آبادی اراضی
خوزستان و سایر مناطق ،سر و سامان دادن
به ارتش ،مبارزه با شکنجه ،اصالحات مذهبی و
اصالح رفتار با درباریان اشاره کرد.
یکی از اقدامات بسیار مهم اما ناموفق امیرکبیر
فرمان واکسیناسیون سراسری کودکان و
نوجوانان بود .امیرکبیر در سال  ۱۲۲۷فرمانی
را صادر کرد تا همه کودکان و نوجوانان برای
مبارزه با بیماری آبله واکسینه شوند؛ اما به دلیل
عدم همراهی مردم که دلیل اصلی آن خرافات و
ناآگاهی آنها بود ،این واکسیناسیون سراسری
به شکل موفقیتآمیز پیش نرفت .مورخان
نوشتهاند که تنها عده کمی در شهر تهران
واکسینه شدند و اکثر مردم از شهر خارجشده
یا هنگامیکه آبلهکوبها به در خانههایشان
میرفتند در آبانبارها پنهان میشدند.
چه کسی مسبب قتل امیرکبیر بود؟
ازآنجاییکه اقدامات و برنامههای اصالحی
امیرکبیر به مذاق بسیاری از دولتمردان
خوش نمیآمد ،میتوان عوامل زیادی را در
قتل او مؤثر دانست .یکی از این افراد که نقش
چشمگیرتری نسبت به بقیه مخالفان داشت و
در نهایت هم موفق به عزل و در نهایت قتل
امیرکبیر شد ،مهدعلیا ،مادر شاه و مادر زن
امیرکبیر است.
در نهایت مهد علیا و گروه مخالفان موفق شدند
با نقشههای فراوان ابتدا امیر را از قدرت عزل
کرده و ناصرالدینشاه را راضی کنند تا او را
به کاشان تبعید کند؛ اما ازآنجاییکه امیرکبیر
هنوز برای آنها تهدیدی به شمار میرفت
و این احتمال وجود داشت که شاه به سبب
دلبستگیاش به امیرکبیر نظر خود را عوض
کرده و مجددا ً او را به تهران بازگرداند ،مهد
علیا در فرصتی مناسب از پادشاه خواست تا
فرمان قتل امیرکبیر را صادر کند .پادشاه حاج
علیخان حاجب الدوله را مسئول این کار کرد و
او شبانه به راه افتاد و فردای آن روز هنگامیکه
امیرکبیر در حمام بود ،او را به قتل رساند.

واکاوی سکوت رسانهها و مسئوالن شهرستان در خصوص مسئله گهرزمین؛

شائبه فساد به اعتماد عمومی ضربه جبرانناپذیری میزند
جامعه ایران امروز بهگونهای است که از سویی افراد زیادی را به
وضعی دچار نموده که برای دیگران ناراحتکننده است ،قابل قبول
نهر روز بشنوید یا ببینید عدهای بیکار میشوند ،استطاعت مالی
تمدید قرارداد اجاره ندارند ،دارو پیدا نمیکنند یا نمیتوانند داروی
گرانقیمت تهیه کنند و همینطور شاهد رخدادهای ناخوشایندی
باشید که هم نوع و هموطن شما را میآزارد.
جامعهای که در آن آزادی به نحوی محدود شود که هزینه اعتراض
به بیعدالتی مانند پرداخت نشدن حقوق کارگران ،ظلم در حق
زندانیان ،شکایت از مطالبه گران ،فسادهای مالی در صنایع و معادن

و بخشهای مختلف اقتصادی و اعتراض به ناکارآمدی مدیریتی
و عواقب آن؛ منجمله تورم ،بیکاری ،فاصله طبقاتی ،فقر فزاینده،
نابرابری ،تخریب محیطزیست و...؛ آنقدر سنگین باشد که اکثریت
مردم ،نخبگان و رسانهها ،امنیت و نفع شخصی خود را به مشارکت
در زندگی سیاسی برای احقاق حقوق دیگران ترجیح بدهند و با
اینکه میدانند که دیگران مظلوم واقع میشوند ،جرأت نکنند خود
را به خطر بیندازد و هزینه مقابله با فساد و مصادیق آن را بپردازند.
در ماه گذشته  2خبر مهم در مورد سیرجان به گوش رسید .یکی
شائبه تخلف حدودا ً هزار میلیارد تومانی در شرکت گهرزمین و

دیگری خبر کسر 9امتیاز از تیم فوتبال گل گهر و جریمه هشتصد
میلیون تومانی آن بود.
وقتی رسانههای شهرستان را چه آنها که در فضای مجازی فعال
هستند و چه آنها که مکتوب هستند و بهصورت هفتهنامهای چاپ
میشوند را رصد میکنیم ،درباره  9امتیاز گل گهر و حقجویی آن
توسط داوران تصمیم گیر در فدراسیون بهوفور میشنویم تا جایی
که وکال و حتی نماینده شهرستان نیز نسبت به آن واکنش نشان
دادند .هرچند که این مسئله جای تقدیر دارد اما حساب مسائل
حقوقی جدا از نظرات و نگرشها و تعصبات میباشد .اینکه چرا

و چگونه این بازیکن فوتبال انتخابشده است؟ اینکه با چه مبلغی
قرارداد با این بازیکن بستهشده است و آیا این قرارداد واقعی است
یا خیر؟ اینکه هزینه مالی باشگاه فوتبال گل گهر سالیانه چه مقدار
است؟ اینکه آیا پرداخت هزینه چندمیلیاردی ،هیچ نفع و فایدهای
برای فوتبال شهر و استعدادیابی جوانان سیرجان تأثیرات اقتصادی
آن دارد یا خیر؟
و اما سؤالی که ذهن نگارنده این سطور را درگیر نموده است ،سکوت
رسانهها و مسئوالن شهرستان سیرجان در خصوص شائبه تخلف
هزار میلیارد تومانی است که اسناد آن توسط صبا آذرپیک ،خبرنگار

ضدفساد در اکانت شخصیشان در پلتفرم اینستاگرام افشا و منتشر
گردیده است.
چرا مردم نسبت به ابعاد بزرگ این فساد بیتفاوت هستند؟ چرا
سهامداران گهرزمین از سازمان بورس شفافسازی نخواستند؟
با این  1000میلیارد تومان چه پروژههایی را میتوان در زمینه
اقتصادی در کشور اجرا نمود؟ و...
بههرحال بهعنوان یک شهروند و یک خبرنگار از جامعه شناسان،
رسانهها ،نخبگان و  ،...خواستار موشکافی این پدیده هستم ،امید
آنکه مردمان شهرم نسبت به فساد بیتفاوت نباشند.

آب میاد از روغن چربتر!
احساس میکنم یک مدتی هست خیلی غرغر می کنین و سطح
توقعتون رفته باال و میخواین ادای حال خوبا رو دربیارین .اینا همه
تأثیرات فضای مجازیه.
آقا! خوردن گوشت ،آخرش میشه کبد چرب و نقرس .یه حساب
سرانگشتی کنین ببینین یه تکه کبد چه قدر دستتون رو می گیره؟
ارزشش رو داره؟ اآلن هر چی فکر میکنم ،گوشت همچین مزه
خاصی هم نمیده .همین مرغای هورمونی بهتره ،معلوم نیست به
اینها چی می زنن که جوجهها دو سه روزه مرغ میشن .برای
خریدش هم از صبح تا شب تو صف می ایستین .حاال از هورمون
نمی ترسین از کرونا هم ترس ندارین؟ چه قدر مسئوالن بگن تجمع
نکنید؟ کرونا در کمینه .چرا فکر می کنین کرونا مال همسایه

هست؟ و شما درگیر نمی شین .اص ً
ال چرا به حرف مسئولین گوش
نمیدین؟ بله با شمام .حاال فع ً
ال از بحث خودمون دور نشیم .برگردیم
به موضوع .چرا شکمتون رو قبرستون مرغ و گوشت میکنید؟
بزرگی گفت :بهجای مرغ ،ماهی بخورید .از وقتی این چشم بادومی
ها اومدن .برقشون ،ماهیها رو گرفته .این ماهیهای برقگرفته دیگه
به درد خوردن میخورن؟ آرد بهشون نمی چسبه چه جوری توقع
داری گوشت بشه به تن تو بچسبه؟
این از گوشت .میوه زیادی هم خوب نیست .هفتهای یه میوه بخورین
کافیه .همون یکی همگیرتون نیومد طوری نیست مگه قدی م مردم
چهکار میکردن؟ چه قدر میوه میخوردن؟ مگه ما نباید راه اجداد
و نیاکانمون رو ادامه بدیم .میوه ،قند خون رو باال می بره .خودتون

عوارض مرض قند رو بهتر می دونین .به شایعات درباره فواید میوهها
هم اص ً
ال توجه نکنین که این تبلیغات ،کار دستهای پشت پرده
است .کار مافیا و دالالی بازار میوه هست .هرازگاهی میان میگن این
میوه برا فالن بیماری خوبه اون میوه برا اون بیماری خوبه اینا همش
الکیه گوش ندین ما باید خودمون زرنگ باشیم وارد بازی داللها
نشیم .همین سبزی تا گرونش نکردن از سبد خانوار حذفش کنین
 .اینها رو با آب فاضالب آبیاری میکنن .میدونین تا اآلن چه قدر
انگل وارد بدنتون شده؟ این کارهای خارقالعاده شاخ دربیاری که
بعضی از آدما از خودشون در میارن و شما کلیپ هاش رو می بینین
تقصیر همین انگلهاست که بدون توجه و دقت سرپرست خانوار،
وارد بدن شخص میشه .برنجها پالستیکی ،روغنها هم که میگن از

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
دهیاری روستای سلیمانیه در نظر دارد آسفالت معابر
روستایی با مشارکت بنیادمسکن (قیر رایگان)را از
طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط دارای
رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
کشور واگذار نماید .لذا از کلیه شرکت های دارای
صالحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد
مناقصه به بخشداری مرکزی سیرجان مراجعه نمایند.
دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
سایر اقدامات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد
مربوطه می باشد.
سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به
حساب ذیل در پست بانک به نام دهیاری سلیمانیه و
یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.
در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به
انعقاد قرارداد نباشند تضمین شرکت در مناقصه
آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.

عنوان پروژه محل اجرا :آسفالت معابر به متراژ
 6000مترمربع
مبلغ برآورد بر اساس فهرست : 1400
 5/767/524/292ریال
مبلغ تضمین (ریال) شرکت در مناقصه :
 288/376/214ریال
شماره حساب برای مبلغ ضمانت نامه :
5614476247818602
مدت پروژه  3 :ماه
دریافت اسناد  :محل بخشداری مرکزی
مهلت 1400/11/6 :
تحویل پیشنهادات  :محل بخشداری مرکزی
مهلت 1400/11/9 :
بازگشایی پیشنهادات  :محل بخشداری مرکزی
مهلت 1400/11/11 :

دهیاری روستای سلیمانیه

نفت درست شدن .رب گوجهها که همه گوجهها و کدوهای لهشده
و بیخاصیت .آقا! آبلیمو .آبزیرکاه .بازم بگم؟ ما قدر مسئولین
عزیزمون رو نمی دونیم اینقدر به فکر سالمت ما هستن .زورشون
به ما نمی رسه که شکر نخوریم مجبورن قیمت شکر رو باال ببرن
اونم فقط برای سالمت ماست .مدیونین اگه چیز دیگه ای فکر کنین!
وقتی ما به سالمت خودمون اهمیت نمی دیم مجبورن قیمتها
رو باال ببرن .باالخره اونها هم در مقابل سالمت ما مسئولن .آب
بخورین .برا تمدد اعصاب خوبه .چه قدر برا پوست خاصیت داره.
بیشتر وزن آدمیزادم آبه .من دیگه نگم آب چه قدر مفیده .آب
نباشه نهایت بعد دو سه روز میمیریم ولی گوشت ،مرغ ،ماهی ،میوه،
سبزی و  ...نباشه هیچ طورمون نمیشه نهایت یه سوتغدیه بگیریم

اونم میتونیم با سیستم ایمنی بدنمون وارد مذاکره بشیم و قانعش
کنیم که ما فقط در حد یکی دو تا قرص ویتامین و آهن میتونیم
کارش رو راه بندازیم .بقیهاش دیگه همت خودش رو می طلبه! البته
همین خرید قرص هم مشروط هست تا زمانی که گرون و ناپدید
نشده .اینقدر ناله نکنین .توقعتون رو بچسبونین به کف راحتتر
زندگی می کنین .دیگه با شنیدن قیمتها شوکه نمی شین .زبونم
الل سکته کنین .اینها همه زیاده خواهی هست و همه کشکه .حاال
گفتم کشک دوباره هوس کشک نکنین اونم اگه یه سودی داره ده
تا ضرر همراشه حاال بعد از این همه گفتن اگه بازم ناراضی هستین
و می خواین ادا حال بدا رو دربیارین اون دیگه مشکل شماست.
جمع کنین برین!

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

دهیاری روستای جالل آباد بخش مرکزی سیرجان
دهیاری روستای جالل آباد در نظر دارد آسفالت
معابر روستایی با مشارکت بنیاد مسکن (قیر
رایگان) را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد
شرایط دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی کشور واگذار نماید .لذا از کلیه
شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید
جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری مرکزی
سیرجان مراجعه نمایند .دهیاری در رد یا قبول
پیشنهادات مختار است سایر اقدامات و جزئیات
مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه می باشد.
برای شرکت در مناقصه بایستی به صورت ضمانت
نامه بانکی معتبر باشد .در صورتیکه برندگان اول
تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند
تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع
دهیاری ضبط خواهد شد.

عنوان پروژه محل اجرا :آسفالت معابر به متراژ
 6000مترمربع
مبلغ برآورد بر اساس فهرست :1400
 5/840/826/336ریال
مبلغ تضمین (ریال) شرکت در مناقصه:
 292/041/316ریال
شماره حساب برای مبلغ ضمانت نامه:
5469116271646102
مدت پروژه 3 :ماه
دریافت اسناد :محل بخشداری مرکزی
مهلت1400/11/6 :
تحویل پیشنهادات :محل بخشداری مرکزی
مهلت1400/11/9 :
بازگشایی پیشنهادات :محل بخشداری مرکزی
مهلت 1400/11/11 :

دهیاری روستای جالل آباد
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :محمد معتمدی زاده
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اخبار کوتاه
برای عرضه کاال به قیمت منصفانه تالش شود

عکس :جواد درفشی

تسنیم :رئیسجمهور بر لزوم بسیج و همکاری همه دستگاههای دولتی برای عرضه کاالها بهویژه اقالم خوراکی
و سفره خانواده به قیمت منصفانه و باثبات تأکید کرد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور برگزار شد ،احکام
پیشنهادی مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت و بانک مرکزی بهمنظور ارتقاء
شیوههای تأمین مالی سرمایه در گردش ،کاهش هزینههای تولید و کمک به رشد اقتصادی بدون آثار تورمی
بررسی و تصویب شد .در شیوه تأمین مالی زنجیرهای ،بنگاههای تولیدی بهجای دریافت تسهیالت مستقیم از
بانک ،بهصورت پیوسته و در طول زنجیره و با استفاده از ابزارهای تعهدی تأمین مالی خواهند شد.
در این جلسه ،سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان موظف شد با همکاری وزارتخانههای جهاد
کشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت قیمت کاالها را منصفانه تعیین و به مردم اعالم کند.

بهدنبال توافق پایدار هستیم ،نه موقت

تسنیم :سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :ما بهدنبال یک توافق پایدار و قابل اتکا هستیم و هیچ توافقی
که این دو مؤلفه را نداشته باشد در دستور کار ما قرار ندارد .سعید خطیبزاده گفت :دور آتی گفتگوها با
عربستان بهمیزبانی عراق در دستور کار هست ،بهمحض اینکه نهایی شود ،عرض خواهم کرد .ما تالش
کردیم که بهرغم تمام موارد اختالفی که هست ،تالش برای برقراری روابط پایدار را ادامه دهیم .وی درباره
اظهارات مقامات آمریکایی گفت :آمریکا عادت کرده است که یکجانبه تحریم کند و فشار بگذارد و عادت
نکرده است که در روابط بینالملل از موضع برابر صحبت کند .خطیبزاده درباره جنایت آمریکا در ترور
شهید سردار قاسم سلیمانی و همراهانش ابراز کرد :ایران عاملین ،آمرین و مباشرین و تمام افرادی را که
در این جنایت دست داشتند پیگیری خواهد کرد و تا روزی که آنها به پیشگاه عدالت نیایند ،از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم بود ،...با تمامی توان خود
جنایت آمریکا در آن شب را پیگیری میکنیم.

آموزش دانشگاهها از بهمن حضوری میشود

فارس :سخنگوی وزارت علوم گفت :ستاد از سرگیری آموزش حضوری تأکید بر اجرای مصوبه
ستاد کرونا مبنی بر بازگشایی حضوری دانشگاهها از بهمن دارد.
محمدرضا آهنچیان گفت :ستاد از سرگیری آموزش حضوری تأکید بر اجرای مصوبه ستاد ملی
مقابله با کرونا مبنی بر بازگشایی دانشگاهها از نیم سال دوم  ۱۴۰۱_۱۴۰۰دارد.
او میگوید که در حال حاضر حدود  ۵۰درصد دانشجویان در دانشگاهها حضور دارند و بر اساس
مصوبه امروز ستاد بنا شد از بهمن  ۱۴۰۰آموزش دانشگاهها با همکاری و هماهنگی استانداران در
 ۳۱استان کشور حضوری شود .آهنچیان درباره دریافت کارت واکسن از دانشجویان برای حضور
در دانشگاهها گفت :دانشجویانی میتوانند در کالسهای حضوری شرکت کنند که حتماً واکسینه شده باشند.

طبق شنیدهها استاندار جدید استان کرمان بهزودی منصوب خواهد شد .با توجه انتقادهای
فعالین سیاسی و طیفهای مختلف مردم نسبت به تغییر استاندار کرمان و عدم ابقای
استاندار دولت روحانی ،شنیدهها حاکی از آن است که بهزودی مسئله استاندار جدید خطه
کریمان تعیین تکلیف خواهد شد .گفتنی است در چند ماه اخیر گردهمایی و تجمعهای
مختلفی در خصوص تغییر در مهمترین رکن اجرایی دولت در استان برگزار گردیده و در
فضای مجازی نیز باعث واکنش کنش گران سیاسی شده است.

معرفی کتاب

استاندار جدید کرمان بهزودی مشخص خواهد شد

بدون شرح

شاهنامه

حکیم ابوالقاسم فردوسی
شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی ،حماسهای منظوم ،بر حسب دست نوشتههای موجود دربرگیرنده
نزدیک به  ۵۰٬۰۰۰بیت تا نزدیک به  ۶۱٬۰۰۰بیت است گفتنی است شاهنامه از سه بخش اسطوره ،پهلوانی و
تاریخی تشکیل شدهاست.
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