
رزمایش موشکی و تولید واکسن 
منابع اقتدار آفرینی و تولید 

قدرت هستند

مدیرعامل جدید گل گهر در اولین 
جلسه کاری، نشست تولید و توسعه ی 

زیرساخت تشکیل داد
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بازداشت دو تن از کارکنان پزشکی قانونی 
سیرجان به اتهام دریافت رشوه

اجرای طرح ضربتی پاکسازی  معابر و 
محالت سطح شهر توسط شهرداری سیرجان

لیگ دسته یک فوتبال کشور 

صید شاهین با تور شهبا

بخش دوم گفتگو  با استاد محمدعلی آزادیخواه؛

روزگار سختی بود
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ضعف نظارت و بازرسی یک درد اجتامعی است؛

جای خالی نظارت مستمر بر ادارات
مناینده شهرستان پاسخگوی عدم نظارت در حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر باشد!

فرمانده قرارگاه مدینه منوره در فرمانده قرارگاه مدینه منوره در 

یادواره یادواره شهیدشهید محمدعلی ا... دادی: محمدعلی ا... دادی:

شهید ا... دادی شهید ا... دادی  با  با 
شجاعت، سخت ترین شجاعت، سخت ترین 
کارها را در میدان کارها را در میدان 
نبرد انجام می دادنبرد انجام می داد

حضرت علی )ع(:
پایداری دولت ها به برپا داشتن راه و رسم دادگری است. حدیث هفتــه
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جناب آقای مهندس ایمان عتیقی
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  را تبریک عرض می کنم 
امید است این فرصت طالیی خدمت راغنیمت شمرید و با ویژگی های جوانی، تخصص، تجربه که در شما 
سراغ دارم، با تعهد بیش از پیش در پیشبرد اهداف کالن ایران اسالمی و همچنین عمل به مسئولیت های 
بردسیر  و  سیرجان  شهرستان های  به خصوص  و  استان  در  گل گهر  بزرگ  مجموعه  فرهنگی  و  اجتماعی 
قدم های موثر و ماندگاری را بردارید.                                                              محمد معتمدی زاده



بخش دوم:
مدیرمسئول هفته نامه می گفت که دهه هفتاد، دبیرستان 
امام خمینی )ره( وقت کالس جغرافی بود، بچه ها خوشحال 
بودند چون نصف وقت کالس درس شعر و ادبیات فارسی 
با زبان شیرین استاد محمدعلی آزادیخواه بود. خاطرم 
هست درس جغرافی سه واحد بود، حاشیه این کتاب پر 
بود از نکات اخالقی، ادبی، ضرب المثل و شعر که معلم گفته 
بود و ما با جان ودل یادداشت می کردیم، آن قدر شیرین 
درس جغرافی را تدریس می کرد که در پایان ترم قریب 
به اتفاق بچه های کالس نمره های باال گرفتند. بعدها کتاب 
مرادو را نوشت و بسیاری کتاب های دیگر. امروز استاد 
محمدعلی آزادیخواه در سن 77 سالگی هنوز هم همان 
طراوت و شیرینی سخن را دارد. می دانم استاد محمدعلی 
آزادیخواه را اهالی فرهنگ و ادب و تمامی مردم سیرجان 
دوستش دارند و آن قدر صحبت های زیبا و دل نشینی دارد 
که عینیت یافته یک استاد ادبی و فرهیخته و مقبول مردم 
هست. وقتی برای مصاحبه رفتیم، جلوی درب منتظرمان 
بود، باروی خوش و احوال پرسی ما را دعوت کرد به درون 
خانه و کاشانه شان، فضای نوستالژیک و بیان پخته و شیوای 
استاد حال و هوای مصاحبه را ادبی تر، خودمانی تر و ... است. 

ادامه گفتگو از شماره گذشته... 
 24 کیلومتر پیاده روی کردید تا رسیدید به حوض انبار؟ 

بله، انبار هم جایی بود که بیست پله پایین بود، وقتی رسیدیم آنجا 
ظهر شده بود. به مادرم گفتم که مادر من تشنه هستم، گفت برو 
داخل آب انبار آب بخور، رفتم پایین دیدم اینقدر آب کثیف هست 
که اصال قابل خوردن نیست البته نمی توان بیان کرد چه چیزهایی 
داخل آب انبار بود. رفتم به مادرم گفتم مادر من از این آب نمی 
خورم. گفت مادرجان یکم آبرو تکون بدی آب زالل میشه می توانی 
بخوری، گفتم مادر من از این آب نمی خورم و چون مادرم اخالق 
من رو می دونست که بددل هستم یک کتری کوچیک همراهش 
بود گفت برو این رو آب کن بیار و بعد آتش کردیم و گذاشت آب ها 
به غلیدن و بعد یک پارچه داد دستم و گفت دسته کتری رو بگیر 
تا راه بیفتم و توی راه یواش یواش آب ها از داغی می افتن و  می 
تونی بخوری، یه مدت که جلو رفتیم آب ها از داغی افتادن هرچند 

هنوز ولرم بودند و نمی شد بخوری اما چون تشنه ام بود از اون آب 
خوردم و دم غروب رسیدیم سیرجان.

 سیرجان اقوام یا آشنایی داشتید؟

 نه، مادرم با یک خانواده ای آشنا بود چون پسرشان سعادت آباد 
داماد شده بود می آمدن به مادرم سر میزدن و آشنا بودند.  شب 
رفتیم خونه همون ها و مادرم سه شبانه روز گشت و جایی پیدا 
نکرد، آخر کار توی همون خونه برای من یک جایی پیدا کرد، فقط 
یک اتاقی کنار خونه همسایه بود که یه مقدار کاه گل اضاف آورده 
بودن گفته بود این گل ها رو بریزید روی این سقف تا نتمبه، مادرم 
رفت التماس کرد و گفت این اتاق رو بدن دست من تا مدرسه 
دویست سیصد متری بیشتر فاصله نداشت و اینقدر نزدیک بود 
صدای زنگ مدرسه توی اتاق من می آمد و یک گلیم کهنه ای 
انداخت کف اتاق. اتاق اینقدر کوچک بود که حتی گلیم رو تا کردیم 
تا اندازه اتاق شود. مادرم هفته ای 15 قرون و 11 تا نون برای قاطق 
می داد برایم بیارند و چون من نمی توانستم هر پنج شنبه و جمعه 
برم و برگردم، با همین ها زندگی رو می گذروندم. کالس هفتم رو 
گذروندم و رفتم کالس هشتم که یک روز سرکالس ادبیات ناظم 
آمد و گفت به آزادیخواه بگید بیاد کیف و کتابش رو هم بیاره و 
گفت: اخیرا نرفتی سعادت آباد؟ گفتم: نه پول ندارم، بخاطر فقر 
نمی تونم، یک قرون باید برم یک قرون برگردم، ندارم؛ واسه همین 
هم والیتی ها برام میارن. گفت: یکی در مدرسه منتظرته! رفتم 
در مدرسه دیدم یک مردی منتظرم هست. با عصبانیت گفت: بی 
غیرت چرا سری به مادرت نمیزنی؟ مادرت مدت هاست که مریضه. 
گفتم: مادرم مریضه؟ گفت: بیا بریم، گفتم: بزار من برم از بقال محل 
یک قرون قرض بگیرم پول کرایه حداقل داشته باشم، گفت: نمی 

خواد من کرایه ات رو میدم بیا بریم من وقت ندارم.
 پس از مدت ها برگشتید کنار مادرتان، آن هم وقتی که 

متوجه شدید مریض هستند؟
 خالصه رفتم سعادت آباد،  داخل یک خرابه ای که تمام اتاق هاش 
خراب شده بودن، سقف هاش تمبیده بودن. خالصه وقتی رسیدم 
سعادت آباد اتاق پنجره نداشت و تاریک بود. صدا میزدم ننه ی ننه 
ی ننه ی. دیدم ته اتاق توی تاریک دوتا ستاره هستن، به هوای 
همون دوتا ستاره رفتم جلو دیدم مادرم صدام کرد، سالمی کردم، 
گفت: علیک سالم، محمدعلی بچه ام آمدی، خیر ببینی آمدی، 
درست رو می خونی من خیلی دوست دارم تو معلم بشی ولی 
دارم آرزوم رو به خاک میبرم، دارم نفس آخررو می کشم، مادرم 
گفت: برو به مرد همسایه بگو بیاد، رفتم گفتم،  مرد همسایه آمد، 
یه خرده با مادرم صحبت کرد،  اون هم گفت برو بگو مشتی خاور 

بیاد، مشتی خاور توی مراسم ها فرمون می داد که برای کفن و دفن 
چکار کنند، مرد همسایه دوباره فرمون داد، این دفعه فرستادم دنبال 
نخود سیاه. گفت برو کیسه توتون من رو از زنم بگیر تا توی اتاق 
مشتی مریم چپقم رو بکشم. رفتم به زن مرد همسایه گفتم مشتی 
فالنی گفته کیسه چپق من رو بدید تا توی اتاق مشتی مریم چپق 
بکشم. گفت مردیکه دیونه شده، کیسه توتون رو که جلوی خودت 
گذاشت توی کیسه اش و برد. دیگه فهمیدم منو فرستادن دنبال 
نخود سیاه. وقتی آمدم دیدم سر مادرم طرف شمال و پاهاش طرف 
جنوب حاال که برگشتم دیدم سرش طرف مشرق هست و پاش 
طرف مغرب و دیگه به رحمت خدا رفته بود.  اون شب من تا صبح 
گریه کردم خیلی برام سخت گذشت می گفتم خدا چرا مادرم رو 

نگه نداشتی حداقل من به کالس 9 برسم و به آرزوش برسه.
 در آن سن و سال چگونه توانستید این حجم اندوه و غم 

راتحمل کنید؟
روزگار سختی بود،  مادرم رو بردن کفن دفن کردیم و سه روز هم 
نرفتم مدرسه.  شنبه که رفتم مدرسه ناظم گفت: چرا دیر آمدی؟ 
گفتم که مادرم به رحمت خدا رفت و اونجا فرمون می بردم و 
اون بنا کرد به نصیحت کردن و گفت: همه بزرگان و نویسندگان 
همه از فقر و بیچارگی بلند شدن و تو مثل میخی باش که چکش 
میزنن میره توی تخته، یه چکش بزنی به راحتی کنده میشه، 
دومی رو که بزنی یکم سختر میشه و چهارمی رو بزنی بخواهی 
بکنیش دستت زخم می شه و دیگه کنده نمی شه. این ها رو برام 
مثال زدن و این ناظم مدرسه معروف بود به عطا عربی و با یکی از 

مدیرهای شیمی تبانی کرده بودن که من گشنگی نخورم و این 
قدر کمکم کنن که گشنگی و احساس فقر و احساس ترحم نکنم. 
معلم شیمی ما هم رفیق داود خان قطبی بود، فامیلش آقای 
شیروانی و بچه تهران بود، دبیر زیست شناسی و خیلی معلم 
خوبی بود، وقتی ظهر می شد بچه ها می رفتن خونه، چرخش 
رو می گرفتم، می گفت برو گوشت بگیر بیار و یه چوب خط 
گذاشته بود پیش قصاب کمال کریم الدینی و قصاب یه عالمتی 
میزد روی چوب و سر برج که میشد حقوق میدادن و اینهارو می 
شمرد و میگفتن اینقدر بده، گوشت ها رو میداد می گفت برو بده 
به خانم و خانمش اینقدر من رو معطل می کرد تا آقای شیروانی 
از مدرسه بیاد. توی خونشون فرمونم می داد فالن کارو کن و 
میگفت سفره رو بنداز و برو ظرف ها رو، کماچ دون آب گوشتی 
هرچی هست بیار، من می رفتم دو تا ظرف غذا می آوردم،  می 
گفت: چرا دوتا آوردی؟ ما سه تا هستیم و خالصه سر سفره با 
اونا غذا می خوردم و اصال احساس ترحم نمی کردم. هروقت می 
رفت جایی سوغاتی برای منم می آورد، کفشی ژاکتی چیزی می 
آورد، خدا بیامرزدشون،  این کارها رو می کردن که من سختی 
نکشم.  وقتی مادرم به رحمت خدا رفت دیگه جدی تر شدم، 
مصمم تر شدم که آرزو مادرم برآورده کنم. اون زمان بچه شهری 
ها رو برای دانشسرای مقدماتی می گرفتن، بچه دهاتی ها رو برای 
دانشسرای کشاورزی می گرفتن. من دانشسرای کشاورزی قبول 
شدم و شدم بچه معلم. دانشسرای کشاورزی توی جاده کرمان 

زرند بود و دوسال دانشسرا طول کشید... ادامه دارد...
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گفتگو

بخش دوم گفتگوی اختصاصی شیرگان با استاد محمدعلی آزادیخواه؛

3روزگار سختی بود
یادداشت

اسمش مجازی است اما چندان هم مجازی نیست، چون به بخش عمده ای 
از گذران وقت و زمان افراد بدل شده است. فضایی که به مجازی معروف 

شده است؛ چندین برابر بزرگ تر از زندگی حقیقی و واقعی افراد است.
 فضایی که به رویای دیده شدن رنگ واقعیت بخشید. مرزهای جغرافیایی 
را حذف کرد تا افراد بتواند در کمترین زمان ممکن با میلیاردها نفر مخاطب 
در سراسر جهان ارتباط بگیرند. اشتغال ذهنی افراد به این فضا و استفاده 
افراطی، سبب شده تا فضای مجازی به بزرگ ترین اعتیادآور غیر دارویی 
جهان بدل شود. این رفتار تکرارشونده و درعین حال وسواس گونه به شکل 
وابستگی در رفتار اشخاص نمود پیدا می کند که چه بسا فراتر از اعتیاد 
افراد به مواد مخدر، آن ها را دچار آسیب های روحی و روانی می کند. امروزه 
بیشتر افراد وقتشان را در فضای مجازی به دنبال شایعه، چت، وقت گذرانی، 
بازی و رضایتمندی عاطفی سپری می کنند. رسانه ای شدن زندگی بشر در 
قالب ارتباطات جمعی و تمایل افراد به انتشار خصوصی ترین بخش های 
زندگی خود، حکایت از تزلزل ارزش ها، تغییر سبک و الگوی زندگی ها 
شده است. هویت های انعطاف پذیر، گول زننده و روتوش شده ای که با 
نشان دادن موقعیت های اغراق شده با تصاویر پر رنگ و لعاب، تصویری از 
زندگی آرمانی و مطلوب را به رخ می کشند و درصدد تثبیت آن در ذهن 
مخاطب خود هستند. فضایی که پایه های جامعه سنتی را تضعیف و افراد 

را در مقابل انواع و اقسام تبلیغات، سیاست، فرهنگ و ...آسیب پذیر کرد.
در این بین قشر جوان و نوجوان ما بیشتر تهدید می شوند. مخصوصاً 
اکنون که آموزش ها شکل مجازی به خود گرفته است که در این زمینه، 
وظیفه والدین به مراتب سنگین تر و سخت تر شده است. چون فضای 
مجازی فراتر از تلفن همراهی است که در دست دانش آموزان قرارگرفته 
است. فضایی متنوع و فریبنده که می تواند ذهن جستجوگر آن ها را به 
چالش بکشد و باعث بروز رفتارهای مخالف با هنجارهای جامعه شود. 
گشت وگذار در فضای مجازی سبب می شود که آن ها روابط جدید را به 
صورتی متفاوت تجربه کنند. یک سری ارتباط ناقص در متن های خشک با 
استیکرهای مختلف جان بگیرد که هیچ مرزی را رعایت نمی کند و سالمت 
روان آن ها را تهدید کند. معضل لذت گرایی و استفاده نامتعارف از فضای 
مجازی، آن ها را به استفاده از این فضا ترغیب می کند. فضایی که آن ها 
را مدیریت می کند. برایشان خط مشی تعریف می کند و آن ها را در یک 
بازی تأمین سلیقه و ذائقه قرار می دهد. پس بر ماست با توجه به تأثیری 
که این فضا می تواند بر رفتار و احساسات آن ها بگذارد به استفاده محدود 
و مشروط آن ها نظارت کنیم، نحوه صحیح استفاده از فضای مجازی را به 
آن ها گوشزد کنیم. قدرت تحلیل و پردازش آن ها را قوی کنیم تا از بین 
انبوه کانال ها و صفحات در جهت رشد و اعتالی خود، بهترین را انتخاب 
کنند. همان گونه که حواسمان به سالمت جسمی آن ها است و هر غذای را 
به آن ها نمی دهیم به غذای روح آن ها هم توجه کنیم تا هر چیزی نشخوار 

ذهن آن ها نشود.

بزرگ ترین اعتیادآور غیر دارویی جهان

2
شماره 111

سه شنبه
30 دی ماه 1399

خبـر

مستمند و ثروتمند

یادداشت

مرد دانایی طبق معمول در مجلس خود نشسته بود. یاران 
گرداگرد ایشان حلقه زده او را مانند نگین انگشتر در میان 
گرفته بودند. در این بین یکی از مسلمانان که مرد فقیر 
ژنده پوشی بود از در رسید و طبق سنت اسالمی که _ هر 
کس در هر مقامی هست همین که وارد مجلس می شود 
باید ببیند هرکجا جای خالی هست همان جا بنشیند و یک 
نقطه مخصوص را به عنوان این که شأن من چنین اقتضاء 
می کند در نظر نگیرد _ آن مرد به اطراف متوجه شد، در 
نقطه ای جای خالی یافت، رفت آنجا نشست. از قضا کنار 
مرد ثروتمندی قرار گرفت. مرد ثروتمند جامه های خود را 
جمع کرد و خودش را به کناری کشید. مرد دانا که مراقب 

رفتار او بود به او رو کرد و گفت:
ترسیدی که چیزی از فقر او به تو بچسبد؟

_خیر مرد دانا.
ترسیدی که چیزی از ثروت تو به او سرایت کند؟

_خیر مرد دانا
ترسیدی که جامعه هایت کثیف و آلوده شود؟

_خیر مرد دانا
پس چرا پهلو تهی کردی و خودت را به کناری کشیدی؟

_اعتراف می کنم که اشتباهی مرتکب شدم و خطا کردم. 
اکنون به جبران این خطا و به کفاره این گناه حاضرم نیمی 
از دارایی خودم را به این برادر مسلمان خود که درباره اش 

مرتکب اشتباهی شدم ببخشم.
مرد فقیر: ولی من حاضر نیستم بپذیرم.

جمعیت پرسیدند: چرا؟
_چون می ترسم روزی مرا هم غرور بگیرد و با یک برادر 
مسلمان خود آن چنان رفتاری بکنم که امروز این شخص 
با من کرد. به نقل از کتاب داستان راستان شهید مطهری.

در این روایت مرد دانا، پیامبر گرامی اسالم )ص( بودند.
از دید حکمرانی، این حکایت عبرت آموز را باید مدیران، 
ثروتمندان و مسئولین جامعه سرلوحه کار خود قرار بدهند.

فرمانده قرارگاه مدینه منوره گفت: پس از شهادت حاج قاسم همه ابهت 

و قدرت آمریکا در جهان شکست و امروز دچار فروپاشی و مشکالت 

غیرقابل جربان شده است.

به گزارش مهر، رسدار محمد مارانی در یادواره شهید محمدعلی ا... دادی 

در جوار تربت پاک این شهید و دیگر شهدای پاریز اظهار کرد: ارزش 

شهدا را با هیچ چیز منی توان بیان کرد زیرا کسی که جانش را در طبق 

اخالص می گذارد و آن را برای راه خدا تقدیم می کند با ریخنت اولین قطره 

خونش به مالقات خدا می رود و ارزشی باالتر از این نیست.

در بیان ویژگی های شهید ا... دادی گفت: مظلوم ترین رزمندگان دوره 

دفاع مقدس بچه های تیپ ادوات بودند که شهید ا... دادی یکی از این 

بچه های مظلوم بود که با شجاعت و جسارت الزم سخت ترین کارها را 

در میدان نربد انجام می داد و خود را در همه عملیات هایی که حضور 

قرارگاه  از  قرار داشت درحالی که می توانست  میدان  داشت در وسط 

فرماندهی کند. رسدار مارانی ضمن اشاره به ویژگی های شهید ا... دادی 

گفت: شهید ا... دادی سه دوره خدمتی داشت؛ یک دوره دفاع مقدس 

که کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشت و در عملیات های مختلف با 

شجاعت و جسارت متام در میدان نربد حضور داشت. دوره دوم خدمت 

این شهید امنیت جنوب رشق بود که با متام ارشار که آسایش و آرامش 

مردم را گرفته بودند، مبارزه کرد و امنیت را این منطقه به وجود آورد.

وی ادامه داد: شهید ا... دادی دوران سوم خدمتش را در جبهه مقاومت 

گذران، باوجوداینکه پیشنهاد فرماندهی یکی از قرارگاه های کشور به او 

شد ترجیح داد در جبهه مقاومت و در خط مقدم مبارزه با ارسائیل و آمریکا 

باشد و در دفاع از حریم والیت به شهادت برسد.

فرمانده قرارگاه مدینه با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیامنی و شهدای مقاومت گفت: شهید سلیامنی با تربیت شاگردانی 

همچون ا... دادی ها که از زمان جنگ پرورش داده بود توانست کارهای 

ارزشمندی برای اسالم و جهان اسالم انجام دهد و رسانجام درراه اسالم 

به آرزوی دیرینه اش رسید.

آمریکا در وحشت انتقام خون رسدار سلیامنی است

وی افزود: آمریکایی که آمده بود در عراق مباند و پایگاه مستحکم زده 

بود تا بتواند از نفوذ جمهوری اسالمی و جبهه مقاومت و حزب ا... و 

مکتب حاج قاسم شهیدمان جلوگیری کند نه تنها عراق بلکه منطقه را 

ازدست داده است و در وحشت انتقام از خون رسدار رشید اسالم شهید 

حاج قاسم سلیامنی به دست همین حزب ا... و مقاومت است. پس از 

شهادت حاج قاسم همه ابهت و قدرت آمریکا در جهان شکست و امروز 

دچار فروپاشی و مشکالت غیرقابل جربان شده است.

وی افزود: شهید سلیامنی در سوریه و لبنان جبهه اسالم و حق را رهربی 

کرد و درست زمانی که خیلی ها عقیده داشتند کار سوریه متام است، در 

مقابل داعش و تکفیری ها ایستاد و سوریه را نجات داد. او در مأموریت ها، 

باغیرت و تعصب ویژه ای برای آرامش و آسایش مردم دل می سوزاند.

رسدار مارانی گفت: ابهتی که خدا از حاج قاسم در دل دشمن انداخته 

بود، آن ها را چنان وحشت زده کرده بود که جرئت روبه رو شدن با او را 

نداشتند و دیدیم درنهایت با چه حیله شیطانی و بی رحامنه و ناجوامنردانه 

این فرمانده دالور را به شهادت رساندند که قطعاً انتقام خون حاج قاسم 

برایشان سخت و دشوار خواهد بود.

در  در سال ۱۳۴۱  دادی  ا...  است رسدار شهید محمدعلی  گفتنی 

انقالبی سپاه پاسداران  از جوانی در نهاد  و  پاریز متولد شد  روستای 

انقالب  پاسداران  سپاه  مختلف  رده های  در  او  شد.  خدمت  مشغول 

اسالمی و در جبهه های مختلف و عملیات های متعدد فرماندهی داشت 

تا اینکه در ۲۹ دی ماه ۱۳۹۳ در قنیطره توسط بالگرد رژیم صهیونیستی 

به همراه فرزند شهید عامد مغنیه و چند نفر از رزمندگان حزب ا... لبنان 

به شهادت رسید.

این مراسم با مرثیه رسایی مداحان اهل البیت )ع( برای حرضت زهرا )س( 

و در وصف شهدا و شهید ا... دادی ادامه یافت و پس از مراسم نیز از 

املان سپهبد شهید قاسم سلیامنی و رسدار شهید محمدعلی ا... دادی 

رومنایی شد.

گروه جامعه:

دستگاه ها،  همه  در  نوين  مديريت  اركان  مهم ترین  از  ييك 

در  ركن  اين  رضورت  و  اهميت  می باشد.  نظارت  موضوع 

مدیریت به گونه ای است كه به واسطه آن حصول اطمينان از 

صحت حركت همه عوامل به سمت اهداف تعیین شده محقق 

بازريس در همه حکومت ها و  و  نظارت  امر  امروزه  می گردد. 

سنت  در  که  همچنان  است  مقبول  و  رضوري  امري  جوامع 

نيز  )علیه السالم(  علوي  و سريه  واله(  عليه  ا...  نبوي )صيل 

مورد تأکید فراوان بوده است.

اخبار منترششده در سطح رسانه های شهرستان و استان که 

حوزه های  در  متخلف  افراد  بازداشت  خرب  متداول  به صورت 

نویدبخش  می دهند،  نرش  را  اجتامعی  و  اداری  اقتصادی، 

سطح جدیدی از نظارت و همت نهادهای نظارتی برای مقابله 

با مفسدان هست؛ اما آیا این کافی است؟

»فرماندار سابق بردسیر« بازداشت شد، خرب شوکه کننده ای 

بود که هفته گذشته بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت. در 

ادامه بازرس کل استان کرمان از کشف اختالس ۲۰ میلیارد 

ریالی از وجوه مناطق محروم فاقد شبکه آب رسانی و بازداشت 

این  متأسفانه  داد.  خرب  بردسیر  شهرستان  سابق  فرماندار 

شهرستان  اداری  حوزه های  در  فساد  کشف  اخبار  قبیل 

سیرجان و بردسیر مسبوق به سابقه است، فارغ از اینکه نفس 

برخورد قاطعانه دستگاه قضایی در موارد اقتصادی قابل تقدیر 

بازرسی  و  اما نشان دهنده ضعف دستگاه های نظارتی  است 

در نظارت آنی و مستمر بر ادارات و سازمان ها می باشد.

و  سیرجان  شهرستان های  حوزه  در  آنی  نظارت  متأسفانه 

فساد،  کشف  موارد  اکرث  و  است  ضعیف  به شدت  بردسیر 

انواع تخلفات اداری هست.  یا  از انجام فساد اقتصادی  بعد 

به صورت  بازرسی  و  نظارتی  نهادهای  اگر  درصورتی که 

مستمر و لحظه ای پیگیر بودند، قبل از انجام تخلف و فساد 

که  مدیرانی  و  مسئولین  به  و  کنند  پیشگیری  می توانستند 

ویژه  به صورت  دارند  فساد  شائبه  دارای  یا  فاسد  اطرافیان 

نداشته  هم  فساد  فکر  حتی  که  شود  داده  تذکر  یا  هشدار 

باشند.

مشرتک  انتخابیه  حوزه  به  توجه  با  نظارت  موضوع  در 

مردم  مناینده  نقش  بردسیر،  و  سیرجان  شهرستان های 

اما شهباز حسن پور مناینده حال حارض  اهمیت است  حائز 

در  مهم،  موضوع  این  به  توجه  بدون  انتخابیه  حوزه  این 

مانند  اجرایی  یا  عملی  اقدام  اقتصادی  مفاسد  خصوص 

شهرستان های  مناینده  است.  نداشته  فعالیت هایش  بقیه 

یا  میان سخرنانی ها  در  بعضًا  بداند  باید  بردسیر  و  سیرجان 

برای  با فساد فایده ای  از مبارزه  نشست های خربی صحبت 

عمومی  اذهان  و  افکار  آنچه  داشت.  نخواهد  مردم  و  جامعه 

توقع دارند؛ تصحیح ساختارهای فسادزا و اقدامات عملی در 

بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است. مواردی که وی سعی 

دارد با کوچک ترین واکنشی نسبت به آن ها یا سکوت کند یا 

اینکه در لفظ به صورت تلویحی به آن ها بپردازد.

مقابله  خصوص  در  پاسخگویی  و  شفافیت  نبود  هم چنین 

فساد،  شبکه های  با  قاطعانه  برخورد  و  اقتصادی  مفاسد  با 

توسط  انتخابیه  حوزه  سطح  در  ویژه خواری  و  رانت خواری 

مناینده شهرستان های سیرجان و بردسیر شائبه های بسیاری 

را ایجاد کرده است.

گفتنی است فساد اداری حتی به جامعه پزشکی نیز رسایت 

در  افرادی  بازداشت  خرب  گذشته  روز  همین  در  که  کرده 

دریافت  اتهام  به  سیرجان  شهرستان  قانونی  پزشکی  حوزه 

سلب  باعث  و  ناراحت  را  عمومی  اذهان  و  جامعه  رشوه 

اعتامد عمومی مردم به دستگاه ها و سازمان های اداری شد. 

بود   شده  نهادینه  آنی  و  مستمر  نظارت  اگر  که  صورتی  در 

پیشگیرانه  اقدامات  یا فساد  از وقوع تخلف  می بایست قبل 

انجام شود.

انتظار  حالت،  حداقلی ترین  در  عمومی  افکار  پایان  در 

فسادزا،  امر، تصحیح ساختارهای  ابتدای  در  قاطع  برخورد 

بر  مستمر  نظارت  و  ادارات  و  سازمان ها  در  شفافیت  ایجاد 

و  سیرجان  شهرستان  دو  هر  حوزه  در  مدیران  و  مسئولین 

بردسیر را دارد.

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: دانشجویان دوره های کاردانی 

و کارشناسی که در هنگام تحصیل ازدواج می کنند، از پرداخت شهریه معاف 

می شوند.

علیرضا صامت، مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی درباره جزییات 

تخفیف شهریه ۱۰۰ درصدی به دانشجویان دانشگاه آزاد اظهار کرد: بر اساس 

آیین نامه دانشگاه آزاد یک رشط برای تخفیف شهریه ۱۰۰ درصدی وجود دارد 

که شامل دانشجویانی می شود که در هنگام تحصیل ازدواج کنند. مدیرکل 

امور دانشجویی دانشگاه آزاد افزود: دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی 

که در هنگام تحصیل ازدواج می کنند، در هامن ترم از تخفیف ۱۰۰ درصدی 

برخوردار و دانشجویان مقطع دکرتی تخصصی شامل ۵۰ درصد تخفیف شهریه 

می شوند.

 او بابیان اینکه این تخفیف شامل شهریه ثابت و متغیر است، گفت: بر اساس 

آیین نامه، ۱۶ رشط برای تخفیف شامل دانشجویان ممتاز، حافظان قرآن، 

قهرمانان ورزشی و... وجود دارد که می توانند از این تخفیف استفاده کنند.

صامت درباره دانشجویان با رشایط خاص نیز گفت: دانشجویان تحت پوشش 

بهزیستی نیز از تخفیف ۲۰ درصدی شهریه برخوردار می شوند.

همراهی  با  خود  کاری  روز  اولین  در  امروز  صبح  عتیقی  ایامن  مهندس 

مدیرکل بنیاد شهید استان و جمعی از معاونین رشکت با حضور در گلزار 

ادای  دفاع مقدس  مقام شامخ شهدای هشت سال  به  شهدای سیرجان 

امام جمعه  حسینی  واملسلمین  حجت االسالم  با  سپس  و   کرد  احرتام 

سیرجان و سهراب بها الدینی فرماندار ویژه سیرجان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین امللل رشکت معدنی و صنعتی گل گهر، 

با  را  اولین جلسه کاری خود  مدیرعامل جدید رشکت گل گهر، همچنین 

و  معاونین  از  با حضور جمعی  زیرساخت رشکت  توسعه  و   تولید  محوریت 

مدیران حوزه تولید و مديران عامل رشکت های بهره بردار برگزار کرد.

و  شد  ارائه  گل گهر  در  محصوالت  تولید  روند  از  گزارشی  جلسه،  این  در 

مهندس عتیقی نیز بر تالش بیشرت برای کسب رکوردهای جدید تولید در 

رشکت و همچنین توسعه زیرساخت ها تاکید کرد.

وی افزود: همکاران با تالش بیشرت و با انگیزه تر از قبل برای افزایش تولید 

در پی وصول گزارشات مردمی و  تشکیل چندین فقره گام بردارند و شادی و لطف خود را با تالش بیشرت برای تولید نشان دهند

قانونی  پزشکی  های  گواهی  صدور  موضوع  با  پرونده 

کار  دستور  در  جدی  صورت  به  موضوع  واقع،  خالف 

دادستانی شهرستان سیرجان قرار گرفت، پس از مدتها 

جمع  جانبه،  همه  های  بررسی  و  دقیق  اطالعاتی  کار 

تا  گرفت  قرار  کار  دستور  در  دالیل  و  مستندات  آوری 

هامهنگی  و  قربانیان  از  تعدادی  همکاری  با  رسانجام 

شهرستان  قانونی  پزشکی  کارکنان  از  تن  دو  قضایی، 

حفاظت  ضابطین  توسط  رشوه  دریافت  حین  در 

شدند. بازداشت  و  دستگیر  قضائیه  قوه   اطالعات 

سوء استفاده از ضعف اطالعات حقوقی شهروندان و اخذ 

وجوه از ایشان جهت انجام وظایف قانونی و نیز تبانی جهت 

صدور گواهی های پزشکی قانونی خالف خصوصاً در پرونده 

 های تصادفات  از جمله موارد اتهامی پرونده می باشد.

بازداشت  قانونی  قرار  با  حارض  حال  در  متهم  دو  هر 

صادر  تحقیقات  تکمیل  جهت  الزم  دستورات  و 

فساد  خصوصاً  فساد،  با  جدی  برخورد  است.  گردیده 

دارد قرار  قضایی  دستگاه  جدی  کار  دستور  در   اداری 

و کلیه مراجع قضایی، نظارتی، انتظامی و امنیتی آماده 

هستند.  خصوص  این  در  مردمی  گزارشات   دریافت  

مجازات بزه دریافت رشوه عالوه بر ضبط مال مورد ارتشا 

و انفصال از خدمات دولتی، پنج تا ده سال حبس، جزای 

نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه و تا ۷۴ رضبه شالق می 

باشد.

فرهاد ناظری:

در هفته دهم لیگ دسته یک کشور عرص دیروز ۲۹ دی ماه ۹۹ آرمان گهر سیرجان در یک 

روز آفتابی در ورزشگاه امام علی )ع( از شاهین شهرداری بوشهر میزبانی کرد.

بهمن کامل قبل صدای سوت ایامن کهیش ، به سوی نیمکت بوشهر رفت و ضمن خوش 

آمد گویی بوسه ای بر شانه فراز کاملوند زد.

دقیقه ۳ با دو پاس که رشوعش با رضا حیدری سنگربان آرمان گهر بود اسامعیل کیانی در 

موقعیت تک به تک قرار گرفت و  با پای چپ به جایی که ایامن صادقی دروازه بان بوشهری 

ها حارض بود رضبه زد.

توپ و میدان در متلک یاران شهبا با پاس های متعدد و حامیت بازیکنان از فرد صاحب 

توپ این مهم را اتفاق افتاد.

حرکت بابک حامتی از سمت راست با رضبه فنی پای چپ توپ را به قصد سکنج شلیک 

کرد که بعد از برخورد با مدافع رو به رو به بیرون رفت.

واکنش ایامن صادقی در دقیقه ۳۴ شوت مرتضی حسین زاده را مهار کرد.

طولی نکشید عکس العمل  صادقی روی رضبه پای چپ سجاد حسامی با رس انگشتانش 

از ورود توپ به دروازه جلوگیری کرد تا مرد شامره یک نیمه اول به خود لقب دهد.

تزلزل دقایق ابتدایی خط دفاعی آرمان گهر چندین موقعیت تقدیم حریف بوشهری کرد.

حرکت ایامن رازانی دقیقه ۵۸ و یک ارسال از سمت چپ ، سجاد حسامی با جاگیری 

مناسب برای خود موقعیت ایجاد کرد که با بی دقتی از این فرصت بهره ی الزم رو نربد.

چه گلی زد سجاد حسامی در دقیقه ۷۲ با یک بغل پای حرفه ای توپ رو به سقف دروازه 

شاهین چسباند.  دقیقه ۸۴ باز روی حرکت پا به توپ سجاد حسامی و رضبه پای چپش 

عدم مهار دروازه بان، علی نظری بازیکن تعویضی آرمان گهر با یک ریباند دومین گل را به 

مثر رساند.

محمد ابراهیمی با تجربه در دقیقه ۸۹ با رضبه روی پا یکی از گل های خورده شهرداری 

بوشهر را جربان کرد. دقیقه آخر وقت اضافی روی ارسال هوایی بوشهری ها توپ از دستان 

رضا حیدری رها شد و فریاد قاسم شهبا و دلهره ای برای هواداران ایجاد کرد که با هوشیاری 

مدافعین توپ دفع شد.  سید حسین موسوی و محمد حسین سلیمی تنها عکاس هایی 

بودند که این بازی لیگ یکی را پوشش دادند. ظرفیت عکاسان در رشایط کرونایی لیگ 

برتر و لیگ یک شش نفر می باشد.

فرمانده قرارگاه مدینه منوره در یادواره شهید محمدعلی ا... دادی:

شهید ا... دادی  با شجاعت، سخت ترین کارها را در میدان نبرد انجام می داد

ضعف نظارت و بازرسی یک درد اجتامعی است؛

جای خالی نظارت مستمر بر ادارات
مناینده شهرستان پاسخگوی عدم نظارت در حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر باشد!

تخفیف 100 درصدی شهریه برای ازدواج دانشجویان مدیرعامل جدید گل گهر در اولین جلسه کاری،
 نشست تولید و توسعه ی زیرساخت تشکیل داد

لیگ دسته یک فوتبال کشور 

صید شاهین با تور شهبا

بازداشت دو تن از کارکنان پزشکی قانونی سیرجان به اتهام دریافت رشوه

طرح رضبتی پاکسازی معابر و محالت سطح شهر سیرجان  از 

خدمات  معاونت  و  شهرداری  پسامند  مدیریت  سازمان  سوی 

شهر در حال اجرا می باشد.

شهرداری  ارتباطات  مدیریت  رسانه  امور  و  خرب  واحد  گزارش  به 

سیرجان، علی رضایی مدیر عامل سازمان مدیریت پسامند شهرداری 

سیرجان گفت: در راستای خدمت رسانی مطلوب تر به شهروندان 

طرح  شهرداری  پسامند  مدیریت  سازمان  از  سیرجان،  شهر  فهیم 

در  شهر  سطح  مختلف  نقاط  در  محالت  و  معابر  پاکسازی  رضبتی 

حال اجرا می باشد.

این طرح کارگران حوزه خدمات شهر  رضایی خاطر نشان کرد: در 

بصورت گروهی در محالت حارض و نسبت به پاکسازی و نظافت آن 

اقدام می منایند.شایان ذکر است این طرح همه روزه پس از امتام 

کارهای روزمره کارگران زحمتکش خدمات شهر در مناطق اجرا می 

شود.

پاکسازی  و  ای  محله  خدمات  طرح  اجرای  راستای  افزود:در  وی 

مناطق مختلف، پاکسازی معابر محالت صورت گرفت.

وی ادامه داد: در این طرح که توسط نیروهای خدمات شهری صورت 

می گیرد، رفت و روب و نخاله برداری از محالت مدنظر قرار گرفته 

و  سمنگان  شهرک  از  نخاله  رسویس   500 راستا  همین  در  است، 

100 رسویس نخاله از شهرک ثارالله بارگیری شده است.

علی رضایی، در خصوص طرح رضبتی خدمات محله ای گفت: یکی 

از سیاست های شهرداری  رسیدگی به معابر از نظر خدمات شهری 

و نظافت اساسی است، از زمان رشوع این طرح تا به امروز شهرک 

ثارالله، شهرک امام رضا)ع(، شهرک سمنگان، شهرک سی بی جی 

و بهشت زهرا انجام شده و بقیه محالت سطح شهر هم طبق اولویت 

بندی در دستور کار این سازمان خدماتی می باشد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسامند شهرداری در پایان گفت: خروج 

از محرومیت و تحقق توسعه در مناطق کم برخوردار بدون همت و 

خواست شهروندان و ساکنان این مناطق امکانپذیر نیست.

محمد رضا رفعتی معاون اجرایی خدمات شهری در این خصوص می 

گوید: انباشت روز افزون زباله ها و نخاله هاي ساختامين از جمله 

مناظر نازيبايي است كه به دنبال ساخت و سازهاي اخري چشم انداز 

شهر را تحت تأثري قرار داده و به مشكيل براي شهروندان تبديل شده 

است.

كمربندي  و  بنيان  تازه  هاي  شهرك  و  شهر  حاشيه  در  مشكل  اين 

شهر  هم براي مردم و هم مديريت شهري چالش برانگيز شده است.

محمد رضا رفعتی افزود: متاسفانه مردم در ساخت و سازها نسبت 

که  هستند  بی توجه  ساختامنی  نخاله های  حمل  و  جمع آوری  به 

بایستی همکاری دو سویه صورت پذیرد.

وي با بيان اين كه داشنت پیاده روهای هموار و بدون سدمعرب حق 

یکایک شهروندان بوده است خاطرنشان كرد: شهرداری سیرجان که 

پیشتاز و پیشگام در عرصه خدمات رسانی به مردم می باشد تحت 

از اشخاص متخلف  ای معدود  نخواهد داد عده  اجازه  هیچ عنوان 

ایجاد کرده و حقوق سایر شهروندان  برای سایر شهروندان مشکل 

را نادیده بگیرند.

رفعتی در پايان از شهروندان خواست همچون گذشته همکاری الزم 

را با این مدیریت داشته باشند تا با همكاري يكديگر هر روز بیش از 

پیش در ساخنت شهری آباد و متیز موفق باشیم.

گزارشات  دریافت  آماده  نیز   137 تلفن  شامره  است؛  گفتني 

شهروندان در این خصوص می باشد.

توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان عملیاتی شد؛

اجرای طرح ضربتی پاکسازی معابر و محالت سطح شهر

جناب آقای مهندس ایمان عتیقی
انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
سیرجان تبریک عرض می نمایم و آرزو می کنم بتوانید قدم های بزرگ را 

برای کشور عزیزمان بردارید.                                    یلدا شهسواری
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کتاب از چیزی نمی ترسیدم خودنوشت شهید قاسم سلیمانی از زندگی خود ایشان است. در این کتاب 
که حاصل جمع آوری دست نوشته های شخصی شهید حاج قاسم سلیمانی است، ماجراهای مختلف 
زندگی آن عزیز از کودکی و از زمانی که در روستای قنات ملک کرمان زندگی می کرده اند گفته شده 

تا زمانی که در کشاکش پیروزی انقالب اسالمی در سال 57، مشغول مبارزات انقالبی بوده است.
اّولین جلد کتاب از چیزی نمی ترسیدم در چهارشنبه 2۶ آذر 1399، در دیدار رهبر انقالب اسالمی با 

خانواده شهید سلیمانی به امام خامنه ای تقدیم شده است.
دختر شهید سلیمانی، زینب سلیمانی، در مقدمۀ کتاب این گونه نوشته است: »من به نمایندگی از حاج 
قاسم برای ایشان ]رهبر کبیر انقالب[ هدیه ای برده بودم. این هدیه، زندگی نامه ای به قلم حاج قاسم 
بود که قصد داشتیم به مناسبت ایام سالروز شهادت، در قالب کتابی منتشر کنیم. آنچه همراهم بود، 
درواقع ماکت یا نمونۀ اّولیه ای از کتاب بود. بعد از پایان دیدار، آن را تقدیم رهبر انقالب کردم. ایشان 

سؤاالتی دربارۀ کتاب پرسیدند و این هدیۀ کوچک را با مهر پذیرفتند.«

از چیزی نمی ترسیدم

شهید علی اکبر مریدیشهید علی اکبر مریدی
نام شهید: علی اکبر   نام خانوادگی شهید: مریدی

نام پدر: حسین   تاریخ تولد: 1338/12/12
محل تولد: سیرجان تاریخ شهادت: 1359/7/17

مذهب: اسالم - شیعه  وضعیت تأهل: مجرد       مزار مطهر شهید در گلزار شهدای سیرجان واقع شده است.

رزمایش موشکی و تولید واکسن منابع اقتدار آفرینی و تولید قدرت هستند

پیش بینی انتقام شهید سلیمانی پس از تحلیف بایدن

برای پاسخ به هر تهدیدی آماده هستیم

تسنیم: آیت ا... سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضائیه با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت 
فاطمه زهرا )ع(، کسب معرفت نسبت به جایگاه و آموزه های آن حضرت را موجب سعادت دنیوی و اخروی انسان دانست. 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه زندگی حضرت فاطمه زهرا )ع( منشأ خیرات و برکات برای بشریت است، بر لزوم روایت 
حقیقی از زندگی آن حضرت و پرهیز از روایت های اختالف افکن تأکید کرد و گفت: کسانی هستند که می خواهند شخصیت 
حضرت زهرا )س( را طوری معرفی کنند که به جای ائتالف و وحدت و یکپارچگی در جامعه اسالمی منشأ اختالف می شود.

رئیس قوه قضائیه از رزمایش عظیم موشکی و پهپادی اخیر نیروهای مسلح به عنوان یکی از اقدامات انقالبی اقتدارآفرین برای 
کشور یادکرد و گفت: کنار این حرکت بزرگ، حرکت متخصصان ایرانی در تولید واکسن کرونا نیز منبع دیگر اقتدارآفرینی و 

تولید قدرت برای کشور است که عصبانیت دشمن از آن کامالً عیان است.
آیت ا... رئیسی گفت: وقتی بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در مسیر تولید واکسن حرکت کردند، دشمن سخت 

عصبانی شد و این عصبانیت و خشم را با تحریم این بنیاد و آستان قدس رضوی )ع( که در امور خیریه با این مجموعه همکاری دارد بروز داد؛ اما سخن ما با آن ها 
همان سخن بلند شهید بهشتی است که »عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.«

مشرق: اندیشکده واشنگتن در تحلیلی با اشاره به اینکه نَُجباء در پوشش گروه های نوظهور و ناشناخته به نیروهای 
آمریکایی در عراق حمله می کند، احتمال داد گروه های مقاومت بعد از تحلیف بایدن ضربه انتقامی وارد کند.

انستیتو »واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک« در تحلیلی به قلم »مایکل نایتس« کارشناس ارشد امنیتیـ  نظامی، 
پیش بینی کرد که ممکن است ایران و گروه های مقاومت عراقی بعد از تحلیف »جو بایدن«، برای انتقام ترور شهیدان 

سلیمانی و المهندس وارد عمل شده و بدین ترتیب نخستین بحران را برای رئیس جمهور جدید آمریکا رقم بزنند.
این اندیشکده با اشاره به روند افزایشی و همچنین تنوع حمالت ضدآمریکایی در خاک عراق، هشدار داد: بعید نیست دامنه 

این تهدیدها از عراق فراتر رفته، به خاک سوریه و حتی خلیج فارس نیز گسترش یابد.
تحلیلگر آمریکایی در ادامه، مقاومت اسالمی نَُجباء را یکی از گروه های پیشتاز عراقی در حمله به منافع ایاالت متحده در 
منطقه خواند و نوشت: برای سرویس اطالعاتی آمریکا محرز است که این جنبش همراه با چند تشکیالت عراقی دیگر، در 

پوشش گروه های تازه تأسیس و ناشناخته با اسامی گیج کننده مانند »اصحاب الکهف« و »قاصم الجبارین« به نیروهای ما ضربه می زند.

تسنیم: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت : نیرو های مسلح ایران برای پاسخ به تمامی تهدیدات کاماًل آماده هستند 
و در اوج آمادگی به سر می برند.

سردار محمدباقری رئیس ستاد کل نیرو های مسلح در حاشیه همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی درباره پرواز دو هواپیمای »بی 52« در منطقه اظهار داشت: پرواز 

این هواپیماها ارزش عملیاتی ندارد.
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح ادامه داد: مجموعه اقدامات دشمن که آن را نمایش قدرت نام گذشته اند، نشان دهنده 

این است که نسبت به قدرت دفاعی جمهوری اسالمی ایران دچار ترس و واهمه هستند.
وی با اشاره به رزمایش های اخیر نیرو های مسلح گفت: طی 20 روز گذشته بیش از 10 مورد رزمایش عملیاتی در زمین، 
هوا و دریا در عرصه های پدافندی، پهپادی و همچنین موشکی داشتیم که نشان دهنده آمادگی بسیار زیاد نیرو های 

مسلح برای دفاع از امنیت و منافع ملی کشور است و این آمادگی همچنان ادامه خواهد داشت.
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آگهی فقدان سند مالکیت
خانم/آقای محمد مکی آبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفرت اسناد  رسمی شامره 192 سیرجان مدعی است که ششدانگ پالک 13 فرعی از 3015 اصلی واقع در بخش 36 کرمان 
بنام خانم/ آقای محمد مکی آبادی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبرصه یک اصالحی  ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعرتاض خود را به این 

اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت املثنی بنام مالک صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار آگهی: 99/10/30 
محمد آرمانپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان


