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حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

و (به خاطر بياور) هنگامى را كه موسى به قومش
گفت« :نعمت خدا را بر خود به ياد داشته باشيد،
زمانى كه شــما را از (چنگال) آل فرعون رهايى
بخشيد! همانها كه شما را به بدترين وجهى عذاب
مىكردند؛ پسرانتان را سر مىبريدند و زنانتان را
(براى خدمتکارى) زنده مىگذاشــتند و در اين،
آزمايش بزرگى از طرف پروردگارتان براى شما
بود!»()6و (همچنين به خاطر بياوريد) هنگامى را
كه پروردگارتان اعالم داشت« :اگر شكرگزارى
كنيد( ،نعمت خود را) بر شما خواهم افزود و اگر
ناسپاسى كنيد ،مجازاتم شديد است!»()7و موسى
(به بنى اسرائيل) گفت« :اگر شما و همه مردم روى
زمين كافر شويد( ،به خدا زيانى نمىرسد؛ چراكه)
خداوند ،بىنياز و شايسته ستايش است!»()8

حدیث نبوی
نمک و آب

روزي شــاگرد يک راهــب پير هندو از او خواســت که به او
درســي به يادماندني دهد.راهب از شــاگردش خواست کيسه
نمک را نزد او بياورد.ســپس مشــتي از نمک را داخل ليوان
نيمهپري ريخت و از او خواســت همه آن آب را بخورد.شاگرد
فقط توانســت يک جرعه کوچک از آب داخل ليوان را بخورد،
آن هم به سختي.اســتاد پرسيد« :مزهاش چطور بود؟»شاگرد
پاسخ داد« :خيلي شور و تند است ،اص ً
ال نميشود آن را خورد».پير هندو از شاگردش خواست يک
مشت از نمک بردارد و او را همراهي کند.رفتند تا رسيدند کنار درياچه.استاد از او خواست تا نمکها
را داخل درياچه بريزد.ســپس يک ليوان آب از درياچه برداشت و به شاگرد داد و از او خواست آن
را بنوشد.شــاگرد به راحتي تمام آب داخل ليوان رو سر کشيد.استاد اين بارهم از او مزه آب داخل
ليوان را پرسيد.شــاگرد پاسخ داد« :کامال معمولي بود».پير هندو گفت« :رنجها و سختيهايي که
انســان در طول زندگي با آنها روبرو ميشــود همچون مشتي نمک است و اما اين روح و قدرت
پذيرش انســان است که هرچه بزرگتر و وسيع تر ميشود ،ميتواند بار آن همه رنج و اندوه را به
راحتي تحمل کند.بنابراين سعي کن يک دريا باشي تا يک ليوان آب».

سوره ابراهيم

خبر ویژه

یادداشت

بدعت گذار

-1هركه ميان مادر و فرزنــدى تفرقه اندازد خدا
روز قيامــت ميان او و دوســتانش جدايى افكند.
-2هركــه بدعت گذاري را اهانــت كند خدا روز
وحشــت بزرگ او را ايمن دارد-3.هركه سيرتى
نيك يا بد داشته باشد خداوند نشانى از آن بر وى
اندازد كه بدان بشناسندش كه بدان شناخته شود.
-4هركه تنگدســتى را مهلت دهد و بار او سبك
كند خداوند روزى كه سايه اى جز سايه او نيست،
وى را به سايه عرش خويش در آورد-5.هركه خدا
شصت سال عمر بدو دهد از جهت عمر حجت بر
او تمام كرده است-6.هركس پيش صاحب قدرتى
براى برادر مسلمان خويش در موضوع خيرى يا در
گشودن مشكلى وسيله خير شود روزى كه قدمها
بلغزد خدا وى را بر عبور از صراط اعانت كند.
نهج الفصاحه

تهديدات دولت ترامپ راه بازگشت ایران به ميز مذاکره!

آمریکا  ۵ایرانی را تحریم کرد

وزارت خزانه داري آمريکا ديروز سه شنبه  ۵ايراني
ديگر را به فهرست تحريمهاي اين کشور اضافه
کرد.به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ« ،اســتيو
منوچين» وزير خزان ه داري آمريکا در راستاي اعمال
ايــن تحريمها با صدور بيانيهاي در اين خصوص
اعالم کرد :وزارت خزان ه داري  ۵مقام ايراني را که با
نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالميو برنامه
موشک بالستيک ايران در ارتباط هستند ،هدف قرار
داده است.اقدامات آنها باعث شده است تا حوثيها،
توان شليک موشک به شهرها و زيرساختهاي
عربستان را پيدا کنند!وزير خزان ه داري آمريکا مدعي
شد :آنها باعث اخالل در تالشهاي بشردوستانه
در يمن و تهديد ناوبري آزاد در آبراهههاي کليدي
منطقه شده اند!وزارت خزانه داري آمريکا نام اين
 ۵نفر را به شــرح زير اعالم کرد :مهدي آذرپيشه،
محمد آقاجعفــري ،محمود باقــري کاظمآباد،
جواد بردبار شير امين و سيد محمدعلي حدادنژاد
تهراني.براساس ادعاي وزارت خزانه داري آمريکا،
اين افراد متهم به ارتباط با سپاه پاسداران انقالب
اسالميهستند.هفته گذشته نيز وزارت خزانه داري
آمريکا در اقداميخصمانه ۶ ،نفر از اشخاص حقوقي
شامل ولي ا ...سيف رئيس کل بانک مرکزي ايران
به اتهام ارتباط باحزب ا ...لبنان و نيز سپاه پاسداران
انقالب اسالميتحريم کرد.

اثر :فارس

ادامه از صفحه یک

مديريت به سبک روابط عمومي

...است ميان مخاطبان با سازمان متبوع به منظور انتقال تجربيات و ديدگاههايي که از بيرون به سازمان
ميشود تا هماهنگي و همسويي بيشتري شکل بگيرد.روابط عموميها در ايران ميکوشند عليرغم تمام
موانع و مشکالت راه ارتباط با مخاطب را بيابند و بسته به موقعيت سازماني در بخشهاي مختلفي هم
چون ارتباط با رســانهها ،مديريت بحران ،ارتباط با کارکنان ،اطالع رساني به موقع و شفاف عملکردي
مطلوب را ارائه دهند.اما امروزه روابط عموميالکترونيک نيز به مفهوميتازه در گستره روابط عموميتبديل
شده اســت.روابط عموميالکترونيک به لحاظ مفهوم تفاوت چنداني با روابط عموميهاي رايج و يا به
قول معروف سنتي ندارد.روابط عموميالکترونيک همانگونه که از نامش پيداست ميکوشد از شيوههاي
جديدتري براي انتقال اطالعات اســتفاده کند و در اين راه ابزارهاي جديدي همچون فضاي مجازي و
شبکههاي اجتماعي را هم به مجموعه خود اضافه کرده است.زماني روابط عموميها براي ارسال اخبار
از کاغذ اســتفاده ميکردند اما امروزه با پيشرفتهاي حاصل شــده راه براي انتقال اطالعات از طريق
گوشيهاي هوشمند و شبکههاي اجتماعي بسيار آسان تر شده است.در واقع اينترنت ،فضاي مجازي،
شبکههاي اجتماعي و روابط عموميالکترونيک جزئي از کل هستند که همان روابط عموميباشد.در اين
ميان با توجه به استفاده فراگير مردم از شبکههاي اجتماعي و دسترسي آسان به جريان سيال اطالعات،
کار براي کارگزاران روابط عمومينيز ساده تر شده و امکان تبادل اطالعات با مخاطبان تسهيل شده است
به گونهاي که يک مخاطب (مردم ،خبرنگاران ،سرمايه گذار ،مشتري و…) ميتوانند به راحتي با روابط
عموميها ارتباط برقرار کرده و اطالعات خود را از طريق پايگاهها ،سايتها ،پست الکترونيکي و شبکههاي
مجازي دريافت کنند.در واقع تعاملي بودن ازجمله اصليترين مزيتهاي روابط عموميالکترونيک است
چراکــه روابط عموميها از اين طريق ميتوانند با تمان دنيا تجربيــات و اطالعات خود و ديگران را به
اشتراک بگذارند.هزينههاي زيادي در گذشته صرف اين تبادل اطالعات ميشد اما امروز روابط عموميها
به لطف دنياي آنالين و فناوري اطالعات ميتوانند با اندک هزينهاي دنيا را ببينند ،بفهمند ،تجربه کنند و
به مخاطبان اختصاصي خود نيز عرضه کنند براي همين است که روابط عموميها امروزه از حالت سنتي
به حالت الکترونيک تغيير شکل ميدهند چرا که در دگرديسيها و تغيير روشها و نگرشها اين روابط
عموميها هستند که بايد بر روي پله اول بايستند و همانگونه که شرح داده شد روابط عموميها پل ميان
سازمان و مخاطبان هستند و اگر تغيير پوستهاي قرار است انجام شود ابتدا روابط عموميها بايد پوست
بياندازند.از طرفي روابط عموميالکترونيک يک چرخه خبري  ۲۴ساعته را به وجود آورده است به نحوي
که مخاطبان در هر زمان و مکان که بخواهند به مطالب دلخواه خود دست پيدا ميکنند.در واقع ،روابط
عموميالکترونيک محدوديتهاي موجود را از بين برده اســت و روابط عموميالکترونيک با تک تک
ط عموميالکترونيک يک فن برتر و مدرن است که در اختيار کارگزاران روابط
مخاطبان در ارتباط است.رواب 
عموميقرار گرفته و به واسطه تعريف نامحدود امکانات و زيرساختها نقطه ضعف نماياني في نفسه ندارد
و بخش عمدهاي از کار روابط عموميالکترونيک از طريق دستگاهها و سيستمهاي متصل به اينترنت
انجام ميشود.غايت بحث راه اندازي روابط عموميالکترونيک در ايران ،رسيدن به روزي است که بتوان
تمام خدمات دولتي و حتي خصوصي را به راحتي و حتي بدون نياز به مراجعه به پايگاههاي مختلف ،تنها با
اتصال به يک پايگاه واحد انجام داد.بحث روابط عموميالکترونيک در واقع اطالع رساني به موقع با استفاده
از ابزارهاي نوين و همگام با روزآمد شدن فناوريها در اين حوزه است.
خبر
جلوگيري از پوکي استخوان با طب پزشکي گياهي

محققان چيني از نقش گياهان دارويي چيني بر درمان پوکي استخوان خبر دادند.به گزارش ايسنا،
زايو و همکاران در يک مقاله مروري بر نقش گياهان دارويي چيني در درمان و پيشگيري از پوکي
اســتخوان متمرکز شدند.طب پزشکي گياهي چيني به کمک درمان و جلوگيري از پوکي استخوان
شتافته است.در چندين تحقيق علل پوکي استخوان بررسي شده است.داليل پوکي استخوان شامل
فاکتورهاي اندوکرين ،تغذيه اي ،ژنتيکي ،فيزيکي و ايمني است.مطالعات استيو ايمونولوژيک نشان
ميدهد که سيستم ايمني و فاکتورهاي ايمني نقش تنظيميمهم در رخداد پوکي استخوان دارند و
مردم بايد توجه زيادي به ارتباط بين ايمني بدن و پوکي استخوان داشته باشند.سلولهاي استخواني
و ايمني در مغز اســتخوان قرار گرفتند و در چندين مولکول تنظيمي ،مولکولهاي ســيگنالينگ و
فاکتورهاي رونويسي مشترک اند.فعالسازي غيرنرمال سيستم ايمني ،تعادل بين استخوان سازي و
تخريب استخوان را به هم ميزند که به از بين رفتن تعادل ساخت و ساز استخوان منجر ميشود.
شيوع پوکي استخوان با افزايش سن در جمعيت چينيها افزايش يافته است و براي قرنها درمان
پزشکي سنتي چين نقش مهميدر جلوگيري و درمان پوکي استخوان داشته است.

افتتاحاولينمرکزمتمرکزپايشامنيتسايبريکشورباحضورمعاونسياسياستانداردردانشگاهلرستان
با حضور معاون سياسي ،امنيتي استاندار لرستان ،اولين
مرکــز پايش متمرکز امنيت ســايبري ادارات اســتاني در
سطح کشور ،در دانشگاه لرستان افتتاح شد.
با حضور معاون سياســي ،امنيتي و اجتماعي اســتاندار
لرســتان ،حبيبا ...خجستهپور ،مرکز پايش متمرکز امنيت
سايبري ادارات که اولين در سطح کشور است ،در دانشگاه
لرستان افتتاح شد.
اين مرکز با همکاري مشــترک بيــن اداره کل ارتباطات و
فناوري اطالعات لرســتان ،مرکز تخصصي آپا دانشــگاه
لرستان ،اســتانداري لرســتان و بخش خصوصي ،ايجاد
شده است.
اولين بار اســت در سطح استانهاي کشور ،چنين مرکزي
ايجاد ميشود تا همه فعاليتهاي مرتبط با امنيت سايبري
ادارات و دستگاههاي اجرايي اســتان ،به صورت واحد و
يکپارچــه و متمرکز در يک مرکز ،پايش ،مراقبت و حفاظت
شود.
هدف آن اســت به جاي آنکه هر اداره يا دســتگاه اجرايي،
خودش رأســ ًا يک مرکز پايش امنيت سايبري داشته باشد
يک مرکز واحد در اســتان به صورت متمرکز به ادارات و
دستگاههاي اجرايي استان ،خدمت ارائه کند.
در آيين افتتاح ،رئيس دانشــگاه لرســتان ،دکتر خســرو
عزيزي ،مديــرکل ارتباطات و فناوري اطالعات لرســتان،
شــهاب حيدري ،مديرکل فنــاوري اطالعات اســتانداري
لرستان ،کامبيز پورســيف ،کارشناسان فناوري اطالعات
ادارات و دســتگاههاي اجرايي اســتان و مديران حراست
ادارات استان نيز حضور داشتند.
براي زيرساختســازي و تجهيز ايــن مرکز ،مجموع ًا يک
ميليارد و هشــتصد ميليــون تومان اعتبار ،هزينه شــده
است.
رئيــس مرکــز تخصصي آپا دانشــگاه لرســتان  -مرکز
آگاهيرســاني ،پشــتيباني و امداد فضاي سايبري  -دکتر
مجتبي عليزاده است.
امنيت سايبري داراي اهميت باالست

معــاون سياســي ،امنيتي و اجتماعي اســتاندار لرســتان

گفت«:امنيت ســايبري يک مفهوم بســيار مهــم در عصر
ارتباطات ،ذيل پدافند غيرعامل است».
حبيباله خجســتهپور در آيين افتتاح اولين مرکز متمرکز
پايش امنيت ســايبري کشور در دانشــگاه لرستان اظهار
داشت«:هر عصري روشهاي تأمين امنيت خاص خودش
را دارد و در عصر امروز که عصر انفجار اطالعات اســت
بحث امنيت ســايبري يک بحث مهــم و کليدي در رابطه با
پدافند غيرعامل است».
خجستهپور تشريح کرد«:ايجاد مرکز متمرکز پايش امنيت
ســايبري استان لرستان يک اقدام مهم در راستاي مراقبت
و حفاظت از امنيت ســايبري ادارات و دستگاههاي اجرايي
استان است».
وي تصريــح کرد«:موضوع پدافند غيرعامــل با موضوع
مديريت بحــران تفــاوت دارد؛ در بحث پدافنــد غيرعامل
همزمان جايگزينها نيز ارائه ميشود ولي در بحث مديريت
بحران ،تمرکز روي ترميم است نه ارائه جايگزينها».
معــاون سياســي ،امنيتي و اجتماعي اســتاندار لرســتان
افزود«:در عصر اطالعات ،داشتن اطالعات يک عنصر ذي
قيمت و با ارزش اســت و به همين علت ،حفاظت و مراقبت
از اطالعات و دادهها در فضــاي مجازي نيز يک موضوع
مهم ذيل پدافند غيرعامل است».
گفتني اســت آيين افتتاح اولين مرکز متمرکز پايش امنيت
ســايبري ادارات استان که مجموع ًا يک ميليارد و هشتصد

ميليــون تومــان بــراي زيرساختســازي و تجهيزاتش
هزينه شده اســت ،صبح روز يکشــنبه  23ارديبهشتماه
با حضور معاون سياســي ،امنيتي و اجتماعي اســتاندار
لرستان ،حبيباله خجستهپور ،مديرکل ارتباطات و فناوري
اطالعات لرستان ،شهاب حيدري ،مديرکل فناوري اطالعات
استانداري لرستان ،کامبيز پورسيف ،کارشناسان فناوري
ادارات اســتان و مديران حراســت ادارات و دستگاههاي
اجرايي استان افتتاح شد.
ايجاد مرکز متمرکز پايش امنيت ســايبري ،يک گام مهم در راستاي
حفاظت از امنيت شبکه استان

رئيس دانشگاه لرســتان گفت« :ايجاد مرکز متمرکز پايش
امنيت سايبري لرستان يک گام مهم در راستاي حفاظت از
امنيت شبک ه استان است».
دکتر خســرو عزيزي در آيين افتتــاح اولين مرکز متمرکز
پايش امنيت ســايبري ادارات اســتان که در سطح کشور،
نخســتين در نوع خود اســت اظهار داشــت« :اين مرکز با
همکاري مشترک بين دانشگاه لرستان ،اداره کل ارتباطات
و فناوري اطالعات ،استانداري لرستان و بخش خصوصي
ايجاد شده است».
دکتر عزيزي بيان داشــت« :ارتباط بين دانشــگاه لرستان
و جامعه تقويت شــده اســت و اين نکته هم مهم است که
اســتانهايي که ارتباط دانشگاههايشان با بخش خصوصي

و دســتگاههاي اجرايي بيشــتر بوده اســت خود به خود
گامهاي سريعتري هم براي توسعه برداشتهاند».
رئيــس دانشــگاه لرســتان افــزود« :دانشــگاه لرســتان
پتانســيلهاي خوبــي در راســتاي اســتفاده از نيروهاي
انســاني کيفي براي مراقبت از امنيت سايبري استان دارد
و هم اينک مرکز آپا دانشــگاه لرستان يک مرکز تخصصي
قوي در اين رابطه است».
وي اظهار اميدواري کرد ساخت مرکز متمرکز پايش امنيت
ســايبري اســتان به عنوان الگويي براي ساير استانها هم
مطرح شود.
رئيس دانشــگاه لرســتان تشــريح کرد« :اگر هر ادارهاي
بخواهد خودش يک مرکز پايش امنيت ســايبري ايجاد کند
هزينههــاي فراواني بايد اختصاص بدهد درحالي که مرکز
متمرکز پايش امنيت سايبري استان لرستان که در دانشگاه
لرســتان ايجاد شده اســت به صورت واحد و متمرکز به
ادارات و دستگاههاي اجرايي استان خدمات مورد نياز در
بحث امنيت سايبري را ارائه ميکند».
دکتر خســرو عزيزي بيان داشــت« :ايــن مرکز با همت و
مشارکت بخش خصوصي ايجاد شده است که خود تقويت
ارتباط بين دانشگاه و بخش خصوصي است».
دکتــر عزيزي توضيح داد« :اين مرکــز به تحليل مهمترين
وقايــع امنيتي فضــاي مجازي اســتان ميپــردازد و به
تصميمگيران مشــورتهاي الزم فني را ارائه ميکند تا در
حوزه امنيت سايبري استان مراقبتها و حفاظتهاي الزم
صورت گيرد».
گفتني اســت آيين افتتاح اولين مرکز متمرکز پايش امنيت
ســايبري ادارات استان که مجموع ًا يک ميليارد و هشتصد
ميليــون تومــان بــراي زيرساختســازي و تجهيزاتش
هزينه شده اســت ،صبح روز يکشــنبه  23ارديبهشتماه
با حضور معاون سياســي ،امنيتي و اجتماعي اســتاندار
لرستان ،حبيبا ...خجستهپور ،مديرکل ارتباطات و فناوري
اطالعات لرستان ،شهاب حيدري ،مديرکل فناوري اطالعات
استانداري لرستان ،کامبيز پورسيف ،کارشناسان فناوري
ادارات اســتان و مديران حراســت ادارات و دستگاههاي
اجرايي استان افتتاح شد.

