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تقویت اعتماد عمومی با کارامدی سطوح مدیریتی 
دیدار  نخستین  در  اسالمی  انقالب  رهبرمعظم 
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم، مسئله ی 
احیای اعتماد و امید مردم به دولت را بسیار مهم 
خواندند و فرمودند: »اعتماد مردم بزرگ ترین سرمایه ی 
دولت است. مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به 
شما داشتند، با شما راه می آیند و کمکتان میکنند؛ این 
بزرگ ترین سرمایه است برای دولت که بتواند اعتماد 
مردم را جلب کند که البّته این متأّسفانه یک مقداری 
آسیب دیده و بایستی ترمیم کنید این را و راهکارش هم 
این است که حرف و عمل مسئولین یکی باشد؛ وعده ای 
اگر به مردم دادید، طبق آن وعده اگر عمل کردید، مردم 
به شما اعتماد پیدا میکنند؛ اگر شما وعده کردید و عمل 
نشد یا گفتید فالن کار شده، مردم در واقعّیت دیدند 
نشده، اعتماد مردم سلب میشود؛ واقعاً باید خیلی بِِجد  

مراعات کنید این معنا را.«
برای احیای اعتماد نمی توان نسخه ی تک فاکتوری 
داشت زیرابا توجه به وعده و قولهای دولت در حین 
تبلیغات و.شکل گیری وواردصحنه عمل شدن یکسری 
وعده ها به مردم داده است گرچه عملی کردن حرف ها 
و وعده ها هر چند راهی سخت و دشوار است، ولی کلید 

اصلی بازسازی اعتماد عمومی است.
یکی از انتظارت مردم ، کارامدی سطوح مدیریتی 
است و چنانچه انچه وعده داده شده مدیران باتجربه 
وجوان و خستگی ناپذیر  و مومن ، جهادی وانقالبی 
جریان امور حاکمیتی ر ا برعهده نگیرند وخدای نکرده 
تخلفات و اشتباهاتی صورت پذیرد مردم این ناظران 
آگاه وولی نعمت مدیران با شجاعت آن اشتباهات 
را مطرح وخواستار جبران هستندولی اگر این موارد 
بحدی ایجاد شود که قابل انتظار مردم نیست باعث بی 
اعتمادی میگردد لذا دقت در انتصابات درکالن کشور 
واستانها وشهرستانها می تواند با روحیه جهادی وانقالبی 
که حداقل انتظارمردم است جامعه را بسوی بازگشت 

اعتماد تقویت کند 
امید  نیروی  عاقالنه  تصمیمات  با  کارامد  مدیران 
می آفریند. برای بازسازی اعتماد عمومی به نیروی امید 
نیاز بیشتری داریم. نیرویی که بدنه ی کارشناسی کشور 
را به میدان می آورد و چتر انقالب را به وسعت تمام 

دل سوزان ایران گسترش می دهد. 
                                                   ادامه صفحه2
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تقویت اعتماد عمومی با 
کارامدی سطوح مدیریتی  

در روند بازگشایی ها باید برنامه ریزی ها و 
نظارت های الزم را انجام دهند تا سالمت 

مردم به خطر نیفتد

آنطــور کــه رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اعــالم کرد 
ــی و  ــان پلکان ــوق کارکن ــش حق ــده افزای ــال آین در س

احتمــاال از ۱۰ تــا بــاالی ٣۰ درصــد خواهــد بــود.
بــه گــزارش ایســنا، در بخشــنامه بودجــه ســال ۱۴۰۱ 
ــش  ــزان افزای ــدند می ــف ش ــی مکل ــتگاه های دولت دس
ــور متوســط ۱۰ درصــد در  ــه ط ــان را ب ــوق کارکن حق
ــه  ــه ب ــا توج ــزان ب ــن می ــالم ای ــه اع ــد ک ــر بگیرن نظ
ــی  ــه برخ ــی از جمل ــا واکنش های ــی ب ــرایط تورم ش

ــود. ــراه ب ــس  هم ــدگان مجل نماین
امــا این کــه جریــان افزایــش حقــوق کارکنــان در ســال 
ــم  ــیه مراس ــت، در حاش ــی اس ــه صورت ــه چ ــده ب آین
تودیــع و معارفــه رئیــس هیــات عامــل صندوق توســعه 
ملــی از میرکاظمــی – رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــه ایســنا  ــت و وی در پاســخ ب ــرار گرف ــوال ق ــورد س م

توضیحاتــی ارائــه کــرد.
نمــی شــود بخاطــر کارکنــان تمــام مــردم در ســختی 

باشــند
میرکاظمــی بــا بیــان این کــه در ســال آینــده افزایــش 
حقــوق بــه صــورت پلکانــی انجــام خواهــد شــد، اظهــار 
کــرد: بــر ایــن اســاس تــالش بــر ایــن اســت کــه حداقل 
افزایــش اعمــال شــده ولــی حقوق هــای پاییــن ممکــن 
ــا  ــد ام ــش یاب ــز افزای ــد نی ــاالی ٣۰ درص ــا ب ــت ت اس
ــوق داشــته اند  ــش حق ــار افزای ــن ب ــه چندی کســانی ک
ــن  ــت، بنابرای ــد داش ــد را خواهن ــد رش ــن درص کمتری
افزایــش حقــوق بــرای تمامی کارکنان یکســان نیســت.

ــک  ــر در ی ــال حاض ــه در ح ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد:  ــادآور ش ــم، ی ــرار گرفته ای ــوق ق ــی حق ــه منف چرخ
ــه  ــود و ب ــاد می ش ــورم ایج ــب ت ــور مرت ــه ط ــون ب اکن

دنبــال آن حقوق هــا افزایــش پیــدا می کننــد کــه 
بــرای تامیــن منابــع آن خلــق پــول شــده و بــه دنبــال 
ایــن جریــان بــا افزایــش پایه پولــی و افزایــش نقدینگی 
تــورم رشــد می کنــد بــه عبارتــی 2۰ درصــد افزایــش 
حقــوق بــرای کارکنــان اعمــال می کنیــم، ولــی تــورم 
بــرای عمــوم مــردم ایجــاد می شــود. دولــت بــه ســمتی 
حرکــت خواهــد کــرد کــه خلــق پــول صــورت نگرفتــه 
و بــه ایــن صــورت نباشــد کــه بــرای پرداخــت حقــوق 
کارکنــان کــه ســهم محــدودی در جامعــه دارنــد تبعات 

و تــورم آن کل مــردم را تحــت فشــار قــرار دهــد.
رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه ادامه داد: متاســفانه در 
حــال حاضــر بهــم ریختگــی باالیــی در وضعیــت حقوق 
وجــود دارد بــه طــوری کــه مصوباتــی را گرفته انــد کــه 
افزایــش بــاالی حقــوق را بــرای برخــی کارکنــان ایجــاد 
ــازه  ــه ت ــرده ای ک ــال جــوان تحصیلک ــا مث ــد، ام می کن
وارد سیســتم می شــود حقــوق پایینــی دارد، امــا برنامــه 
مــا ایــن اســت تــا ســه ســال آینــده بتوانیــم شــرایط را 

ــر دهیم. تغیی         صفحه8

رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا: 

 تمدید مسئولیت حجت   االسالم والمسلمین کرمانی 
به عنوان امام جمعه شهرستان بردسیر

جزئیات افزایش حقوق 1401؛ از 10 تا باالی 30 درصد

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان و جمعی از مسئوالن محلی ،

سینما ی  شهرستان بردسیر افتتاح شد
در جریــان ســفرمحمدرضا علیــزاده مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
کرمــان بــه شهرســتان بردســیر؛ ســینمای ایــن شــهر بــه شــکل رســمی افتتاح شــد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان در مراســم  افتتاح این ســینما و در حاشــیه 
اکــران فیلــم هــای ســی و چهارمین جشــنواره بین المللــی فیلم کــودک و نوجــوان ، در 
شهرســتان بردســیر گفــت: ایــن اتفــاق  فرصــت مغتنــم و  اتفاق خوبی اســت کــه باید 

اســتمرار داشــته باشد.
وی در خصــوص فیلــم »ســویپر« نیــز کــه در اســتان در حــال اکران اســت، گفــت:  این 
فیلــم فیلمــی کرمانــی بــا بازیگــران کرمانــی اســت، در واقــع یکــی از نقــاط قــوت فیلم 
ســازان و هنرمنــدان کرمانــی اســت و ویژگی مهــم آن پــای کار بودن  کرمانی هاســت .
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان از مدیرعامل شــرکت جهــان فوالد  
و مدیــر عامــل شــرکت صنایــع الســتیک بردســیر  به واســطه حمایــت و همــکاری در 

راه انــدازی ســینمای بردســیر پــس از چهــار دهــه  تقدیــر کرد.
ســینمای بردســیر بــا حضــور مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان 
،فرمانــدار بردســیر  امــام جمعه، مدیرعامل شــرکت جهان فــوالد و جمعی از مســووالن 

محلــی افتتاح شــد.
 تقدیر از عوامل و بازیگران فیلم کرمانی جشنواره فیلم کودک و نوجوان »سویپر«

بــا حضــور مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان و  فرمانــدار شهرســتان 
بردســیر و جمعــی از مســوالن شهرســتان و اهالــی فرهنــگ و هنر ورســانه بردســیر ؛ از 

عوامــل ســاخت فیلــم ســویپر تقدیر شــد .

همچنیــن مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان از مجموعه 
ســالن آمفــی تئاتــر روبــاز شــهرداری بردســیر بازدیــد کــرد . در ایــن بازدید 

گزارشــی از رونــد اجرایــی ایــن امفــی تئاتــر ارائــه شــد .
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان از شــهردار بردســیربه 

خاطــر حمایــت از فعالیتهــای حــوزه فرهنــگ و هنــر تقدیــر کــرد .

حکــم تمدیــد مســئولیت حجــت االســالم والمســلمین کرمانی به 
عنــوان امــام جمعــه شهرســتان بردســیر توســط حجــت االســالم 
والمســلمین جعفــری مســئول دفتــر شــورای سیاســتگذاری ائمــه 

جمعــه اســتان کرمــان در نمــاز جمعــه ایــن هفتــه ابــالغ شــد .
جعفــری ضمن برشــمردن جایــگاه  نماز جمعــه و اینکه نماز جمعه 
ذکــر اســت وبــرای ذکــر بایــد ســعی و تــالش نمــود و از ویژگیهــای 
حجــت االســالم کرمانــی  مــردم داری ، والیــی  و... برشــمرد  و وی را 
شایســته این مســئولیت دانســت و از دوازده ســال حضور ایشــان در 
ســنگر نمــاز جمعه  تقدیر نمــود  وابقــاء وی را  برای یــک دوره دیگر 

در ایــن ســمت را اعــالم نمــود .

تقدیر مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمان از مدیرعامل 
شــرکت جهــان فــوالد جنــاب دکتــر عباســلو و مدیــر عامل شــرکت 
صنایــع الســتیک بردســیر جنــاب دکتر توحیــدی بواســطه حمایت 
و همــکاری در راه انــدازی ســینمای بردســیر پــس از چهــار دهــه و 
اســتقبال مــردم بردســیر از این اتفــاق خوب فرهنگی و هنــری افتتاح 
ســینمای بردســیر بــا حضــور مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان کرمــان و مهنــدس میــر صادقــی فرمانــدار بردســیر حجــت 
الســالم کرمانــی امــام جمعه دکتر عباســلو مدیرعامل شــرکت جهان 
فــوالد و جمعــی از مســئولین محلی شهرســتان بردســیر در حاشــیه 

برگــزاری جشــنواره فیلم کــودک و نوجــوان برگزارشــد .

تقدیر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان از مدیرعامل شرکت جهان فوالد جناب دکتر عباسلو

متاسفانه برخی افراد خواسته یا ناخواسته بذر نا  امیدی در جامعه می پاشند 
دکرت خطیبی شهردار بردسیر در جلسه شورای فرهنگ عمومی گفت :

شــهردار بردســیر نیــز بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبری 
مبنــی بــر ایجــاد امیــد و نشــاط در جامعــه، ســیاه نمایــی و نادیــده 
گرفتــن خدمــات دســتگاه ها را مــردود دانســت و گفــت: متاســفانه 
برخــی افــراد خواســته یــا ناخواســته بــذر ناامیــدی در جامعــه مــی 

پاشــند و عملکردهــای مثبــت را نادیــده مــی گیرنــد.
وحیــد خطیبــی با اشــاره بــه اینکه کلی گویــی و بزرگنمایی کاســتی 
هــا و نقــاط ضعــف خیلــی راحــت بــه جامعــه تســری مــی یابــد و بر 
نقــاط قــوت خــط بطــالن می کشــد، گفت: خوشــبختانه بردســیر در 
ســال های اخیــر در بســیاری از شــاخص هــا رشــد چشــمگیر و قابــل 

اتکایی داشــته اســت.
بــه گفتــه وی در حــوزه بهداشــت و ســالمت خدمــات بی نظیــری به 
شــهروندان ارائــه شــده، در حــوزه صنعــت ممتــاز هســتیم و یکــی از 

قطب هــای صنعتــی کشــور هســتیم. 
خطیبــی افــزود: در حــوزه گردشــگری از لحــاظ بکــر بــودن 
گردشــگاههای طبیعــی، بســیار قابل توجه هســتیم . از لحاظ توســعه 
روســتایی و شهرســازی در ســال های اخیــر حــرف برای گفتــن داریم 
و فعالیت هــای عمرانــی چهــره شهرســتان را ســرزنده و شــاداب کرده 

اســت. وی افــزود: نادیــده گرفتــن ایــن شــاخص 
های درخشــان ســیاه نمایــی، بی انصافــی و ترویج 
ناامیــدی در جامعــه اســت و از فرماندار تقاضــا دارم 
مســئوالن را مکلــف کننــد از بیانــات کلی و ســیاه 
نمایــی در جلســات اداری خودداری کننــد و نقاط 

قــوت و فعالیت هــای ســازنده را مطــرح کننــد.

همایش کالهی برای زندگی باهدف فرهنگ سازی استفاده از کاله 
ایمنی راکبان موتورسیکلت در بردسیر  برگزار شد

ــی  ــگ عموم ــا فرهن ــتای ارتق در راس
ــي در  ــتفاده از کاله ایمن ــه در اس جامع
هنــگام اســتفاده از موتورســیکلت و 
احتــرام به قوانیــن راهنمایــی و رانندگی 

ــد. ــزار ش ــش برگ ــن همای ای
ــدن  ــه ش ــرای نهادین ــور ب ــن مان در ای
ــه  ــی، ب ــتفاده از کاله ایمن ــگ اس فرهن
شرکت کنندگان موتورسوار کاله ایمنی 
از ســوی شــهرداری بردســیر اهــدا شــد
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بــه گــزارش ایســنا بــازرس کل اســتان 
کرمــان گفــت: در نیمه نخســت امســال 
۱۴۵ بازرســی در ســطح اســتان انجــام، 
۲۸۴ نفــر بــه مراجــع قضایــی معرفــی 
و ده هــا میلیــارد تومــان از وجــوه دولتــی 
کــه مــورد سوءاســتفاده قرارگرفتــه بــود 
ــت برگشــت داده شــده  ــه دول ــه خزان ب

اســت.
ــا  ــگاران ب ــار در جمــع خبرن احمــد آبی
گرامیداشــت ســالروز تشــکیل ســازمان 
بازرســی اظهــار کــرد: در ســال گذشــته 
ــا،  ــود کرون ــم وج ــی رغ ــال عل و امس
عملکــرد اداره کل بازرســی اســتان 
ــه ســال ۹۸ افزایــش  کرمــان نســبت ب
ــا تــاش کارکنــان بازرســی  داشــته و ب
در ســال گذشــته ۲۶۰ بازرســی انجــام 
شــده و تعــداد افــرادی کــه بــه مراجــع 
قضایــی و اداری معرفــی شــده، ۴۷۱ نفر 

ــوده اســت. ب
ــال  ــت امس ــه نخس ــزود: در نیم وی اف
نیــز ۱۴۵ بازرســی انجــام، ۲۸۴ نفــر بــه 
مراجــع قضایــی معرفی و ده هــا میلیارد 
تومــان از وجــوه دولتــی کــه مــورد 
سوءاســتفاده قرارگرفتــه بــود بــه خزانــه 

ــت برگشــت داده شــده اســت. دول
آبیــار تصریــح کــرد: در راســتای رصــد 
اقدامــات و فعالیت هــا دســتگاه های اجرایــی، 
۴۳ گــزارش هشــداری بــرای مدیــران ارســال 
و پیرامــون اقدامات در دســت اجرا و آســیب
هــای پیــش رو هشــدار داده شــده اســت.

بــازرس کل اســتان کرمــان در خصوص نتایج 
ــتگاه های  ــرد دس ــی عملک ــل از بررس حاص
ــاری  ــال ج ــزود: در س ــی اف ــمول بازرس مش
۱۳۰ مــورد گزارش اثربخشــی، تنظیم شــده 
کــه حاصل تــاش بازرســان اســتان اســت و 
در ایــن رابطــه مبلــغ بیــش از ۴۸۶ میلیــارد 
ریــال از وجــوه تصرفی از ســوی سوءاســتفاده 
کننــدگان به بیــت المال برگشــت داده شــد.
وی افــزود: همچنیــن ۵۵۴ هکتــار زمیــن که 
از ســوی زمیــن خــواران در خــارج از شــهرها 
تصــرف شــده بــود، به بیــت المال برگشــت و 
میــزان ۱۰۰ هــزار مترمربــع از اراضی مرغوب 
داخــل شــهرها نیــز از یــد متصرفیــن خــارج 

. شد
آبیــار دربــاره چگونگی نظــارت حین عملکرد 
ــزاری  ــا برگ ــان ب ــزود: همزم ــتگاه ها اف دس
ــر  ــتگاه ها ب ــای دس ــده  ه ــات و مزای مناقص
چگونگــی عملکــرد آنهــا نظــارت مــی شــود 

ــی محــرز شــود،  و چنانچــه ســوء جریان
نســبت بــه ابطــال معامــات دســتگاه ها 
اقــدام مــی شــود کــه در همیــن راســتا در 
ســال جاری تعــداد ۵۰ مناقصه دســتگاه
هــا کــه مغایر بــا قانــون بــوده باطل شــده 
و ایــن امــر موجــب جلوگیــری از حیــف و 
میــل میلیاردهــا تومــان پــول بیــت المال 

شــده اســت.
وی اظهــار کــرد: از مــردم اســتان کرمــان 
انتظــار مــی رود با انعــکاس ســوء جریان
هــای دســتگاه ها بــه شــماره ۱۳۶ ســتاد 
خبری بازرســی اســتان، بازرســان استان را 

در کشــف فســاد یــاری کننــد.
مدیــرکل بازرســی اســتان کرمــان گفــت: 
ــان از  ــوء جری ــاری ۲۷۱۵ س ــال ج در س
ســوی مــردم بــه ســتاد خبــری  بازرســی 
اطــاع داده شــده کــه از این تعــداد ۱۶۱۹ 
مــورد جنبــه شــکوائیه و ۱۰۱۹ مــورد بــه 
ــناس  ــراد ناش ــاد اف ــزارش فس صــورت گ
بــوده و در عملکــرد اداره کل بازرســی موثر 

بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بدتریــن تهدیــد برای 
نظــام جمهــوری اســامی، فســاد اداری و 
ــرادی کــه در  ــزود: اف اقتصــادی اســت، اف

معرفی 2۸۴ نفر در استان کرمان به مراجع قضایی و برگشت ده ها میلیارد 

ــه  ــیر درخطب ــه بردس ــام جمع ــی ام حجــت االســام کرمان
هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه ضمــن تســلیت شــهادت امام 
حســن عســکری علیــه الســام بــا قرائــت این حدیث شــریف 
ِ وَ اَلـْـَورَِع فـِـي دِیِنُکــْم  از آن امــام همــام  :»أُوِصیُکــْم بَِتْقــَوی الَلَّ
ــٌد ص  ِ وَ .... وَ ُحْســنِ اَلِْجــَوارِ َفِبَهــَذا َجــاءَ ُمَحمَّ وَ ااَلِْجِتَهــادِ لِلَّ
َصلُّــوا فـِـي َعَشــائِرِِهْم وَ اِْشــَهُدوا َجَنائَِزُهــْم وَ ُعــوُدوا َمْرَضاُهــْم َو 
أَدُّوا ُحُقوَقُهــْم َفإِنَّ ...«گفت:امام حســن عســگري علیه الســام 
بــه شــیعیانش فرمــود: شــما را ســفارش مي کنــم بــه: رعایت 
تقــواي الهــي، پیشــه کــردن پارســایي در دیــن خود، کوشــش 
بســیار بــراي خــدا، راســتگویي، امانــت پــردازي بــه کســي که 
چیــزي به شــما ســپرده خــواه نیکــوکار باشــد و خــواه بــدکار، 
انجــام ســجده هــاي طوالنــي و خــوش همســایگي که محمد 
صلــي الل علیــه و آلــه بدیــن روش آمــده؛ بــاز هــم ســفارش 
مــي کنــم بــه اینکــه: در میــان قبیلــه و عشــیره هایشــان نماز 
گزارید، در تشــییع جنازه هایشــان حضور یابید، از بیمارانشــان 
عیــادت نماییــد و حقوقشــان را بپردازید؛زیــرا هــر یك از شــما 
کــه در دینــش پارســا و در گفتــارش راســتگو باشــد و امانــت 
مــردم را بپــردازد و بــا آنــان خــوش اخاقــي نمایــد، در ایــن 

صــورت گوینــد: ایــن یــك شــیعه اســت. 
وی افــزود: وظیفــه ی مــا زمینــه ســازی بــرای ظهــور و رفــع 
عوامــل غیبــت صاحــب الزمــان عــج اســت. در پیــش بــودن 
هفتــه وحــدت را گرامیداشــت و گفــت: ائمــه علیهــم الســام 
ــه تشــییع  ــت، عیــادت مریــض، رفتــن ب ــر رد امان همــواره ب
ــرای  جنــازه و شــرکت در نمازهــای جماعــت اهــل ســنت ب

تحکیــم وحــدت توصیــه مــی کردنــد.
امــام جمعــه بردســیر بیان کــرد: هفته وحــدت بهانه ای اســت 
بــرای وحدت بیشــتر بین شــیعه و ســنی خصوصــا در مناطق 
ســنی نشــین زیرا دشــمنان اســام همیشــه بــه دنبــال تفرقه 
افکنــی بیــن مســلمانان و پررنــگ کــردن ایــن مســئله بــرای 
سوءاســتفاده هــا و نیــت هــای شــوم خــود بــوده و هســتند.و 
اتفاقــات جانســوز اخیــر در افغانســتان و کشــته شــدن ایــن 
تعــداد مســلمان، گــواه و نتیجــه همیــن تفرقــه افکنــی هــای 
دشــمنان اســت کــه لــزوم وحــدت و همدلی مســلمین را می 

. طلبد
خطیب جمعه بردســیر از حضور حجت االســام و المســلمین 
جعفــری ریاســت دفتــر نمایندگی شــورای سیاســت گــذاری 
ائمــه جمعــه اســتان در نمــاز جمعــه بردســیر قدردانی کــرد و 
گفــت: اســتان کرمــان از نظــر برگزاری نمــاز جمعه در کشــور 
جــزو اســتان های برتــر اســت و شهرســتان بردســیر از ابتدای 
انقــاب تاکنــون در بحــث برگــزاری نمــاز جمعــه و حضــور 

مــردم عملکــرد بســیار خوبی داشــته اســت.
حجــت االســام کرمانی از ریاســت شــورای سیاســت گــذاری 
ائمــه جمعــه اســتان درخواســت کــرد تــا در بحث امــام جمعه 
بــرای مناطــق گردشــگری اللــه زار و گلــزار مســاعدت نمایند 
زیــرا ایــن مناطــق بــه دلیــل حضــور جمعیــت زیاد گردشــگر 

لــزوم حضــور امــام جمعــه بیشــتر احســاس می شــود.
وی در پایــان از خدمــات و تــاش هــای بــی شــائبه ی نیــروی 
انتظامــی در شهرســتان تقدیــر و تشــکر کــرد و یــاد و خاطــره 
همــه شــهدای نیــروی انتظامــی و مدافــع امنیــت را گرامــی 

داشــت .

درخواست امام جمعه 
برای مناطق گردشگری 

الله زار و گلزار 

ــیر  ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
کمیتــه تخصصــی اشــتغال و کارآفرینــی ایــن 
شهرســتان  ســاعت ۱۰صبــح روز  یــك شــنبه مــورخ 
۱۴۰۰/۷/۱۸بــه ریاســت آقــای میرصادقــی فرمانــدار ، 
ادارات عضــو کمیتــه اشــتغال و کارآفرینــی، نمایندگان 
معیــن اقتصــادی و بنیــاد برکــت، بانکهــای عامــل و 
بخشــداران درســالن اجتماعــات فرمانداری برگزار شــد
ــه اول  ــه رتب ــدار بردســیر بااشــاره ب ــی فرمان میرصادق
بردســیر در ســامانه رصــد گفــت  اولویــت اصلی مــا در 
شهرســتان حــل مشــکل اشــتغال اســت و اگــر بتوانیم 
مشــکات اشــتغال را حل کنیم قطعا ســایر مشــکات 

شهرســتان نیــز خــود بــه خــود حــل خواهــد شــد
وی افــزود :حضــور معیــن اقتصــادی و بنیــاد برکــت 
بعنوان دو بازوی مهم در اعطای تســهیات اشــتغالزایی 
در شهرســتان بردســیر از جملــه نقــاط قوتی اســت که 
مــی توانــد در توســعه اشــتغال و رفــع معضــل بیکاری 

در شهرســتان موثر باشــد.
فرمانــدار بردســیر بــه ادارات شهرســتان تاکیــد ویــژه 
کــرد  نســبت بــه ثبت تعهد اشــتغال خــود  در ســامانه 

رصــد طبــق برنامــه زمانبنــدی شــده اقــدام نمایند 
نماینــده معیــن اقتصــادی بیــان کــرد: از ابتــدای ســال 
جــاری تاکنــون ۴۶۰فقــره معــادل ۳۵ میلیــارد تومــان 
پرداخــت شــده اســت همچنیــن  بنیــاد برکــت نیــز 

تعــداد ۱۳۹پرونــده امــاده پرداخــت تســهیات دارد
درادامــه جلســه ادارات  مربوطــه گزارشــی از ثبــت نــام 
متقاضیــان تســهیات اشــتغال در ســامانه ماهــان  و 
ثبــت نــام متقاضیــان بنــد الــف تبصــره ۱۸ ارائــه دادند

  اولویت اصلی ما در شهرستان 
حل مشکل اشتغال است  

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
ــه  ــده ب ــال آین ــه س ــا س ــت: ت گف
شــکل کامــل شــبکه ملــی اطاعات 

ــم. ــق می کنی را محق
ــنیم،  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
حاشــیه  در  پــور  زارع  عیســی 
نمایشــگاه توانمندی هــای خصوصی 
و دولتــی شــبکه ملــی اطاعــات در 
جمــع خبرنــگاران افزود: شــبکه ملی 
اطاعــات بــه معنای قطع دسترســی 
بــه اینترنــت جهانــی نیســت بلکه به 
معنــای آن اســت کــه در کشــور 
ــته  ــت داش ــر ظرفی ــبکه پُ ــك ش ی
باشــیم تــا هــر وقــت بخواهیــم بــه 
ارتباطــات بیــن الملل مرتبط شــویم، 
از حداکثــر ظرفیت خودمان اســتفاده 
ــده  ــی در آین ــه خوب ــم و تجرب کنی

داشــته باشــیم.
ــای  ــا ظرفیت ه ــرد: م ــه ک وی اضاف
بســیار خوبــی در تولیــد محصــوالت 
مرتبط بــا حــوزه ارتباطات در کشــور 
داریــم تجهیزاتــی ماننــد مــودم آنتن 
ــواع  ــال ان ــزات شــبکه انتق ــا تجهی ت
ــای  ــزات و الیه ه ــوئیچ ها و تجهی س
ــار  ــه افتخ ــا مای ــه واقع ــی ک مختلف

اســت.
گفــت:  ارتباطــات  وزیــر 
توانمندی هــای زیــادی در کشــور 

راه اندازی کامل شبکه ملی 
اطالعات تا ۳ سال آینده

درکمیته تخصصی تسهیل و رفع 
موانع تولید، مشکالت تعداد 
۵واحد صنعتی بررسی شد 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیرکمیته 
تخصصــی تســهیل و رفــع موانــع تولیــد شهرســتان 
بردســیر ســاعت ۱۲ظهــر روز دوشــنبه مــورخ 
ــدار  ــی فرمان ــای میرصادق ــه ریاســت آق ۱۴۰۰/۷/۱۹ب
ــی  ــهرکهای صنعت ــرکت ش ــده ش ــور  نماین و باحض
اســتان ، روســای ادارات عضــو کمیتــه تســهیل و رفــع 
موانــع تولیــد و نماینــدگان واحدهای صنعتی درســالن 

ــداری برگــزار شــد اجتماعــات  فرمان
فرمانــدار بردســیر ضمن تبریــك هفته نیــرو انتظامی، 
بــا اشــاره بــه فعالیــت واحدهــای تولیــدی و صنعتــی 
ــا  ــوان ب ــه بت ــرد ک ــدواری ک ــار امی درشهرســتان اظه
ــی در  ــروه ،گام ــای کارگ ــی اعض ــکاری و هم افزای هم
مســیر رفع مشــکل واحدهــای صنعتــی و مانــع زدایی 
از مســیر تولیــد برداشــت و بــرای تحقــق توصیــه های 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی)مدظله العالــی( تاش 

کــرد.
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد زمینــه بــرای تحقــق تولیــد 
ــادآور شــد: در ایــن خصــوص همــکاری  و اشــتغال ،ی
بســیار خوبــی در کارگــروه تســهیل و رفــع موانع تولید 

صــورت گرفــت
مهنــدس میرصادقــی ضمن پیگیری مصوبات جلســه 
قبــل مســائل و مشــکات تعــداد ۵واحــد صنعتــی )  
کامــکار مــس ایرانیان، شــرکت تعاونــی اســفك کاران، 
شــرکت معدن کاری همیــار مس ایرانیــان، ورق کرکره 
حیــدری مقدم و شــرکت توســعه تجارت فوالد اکســیر 
صنعــت همــگام   (  را مــورد بررســی قــرارداد و مقــرر 
ــکاری ادارات مربوطــه درســطح اســتان  ــد باهم گردی
و شهرســتان درزمــان مشــخص شــده مشــکات انهــا 
برطــرف گــردد  و تمامــی ادارات موظفند تــاش خودرا 
در رفــع موانــع بــه جهــت تســهیل در پیشــرفت کار 

واحدهــای تولیــدی، بکارگیرند

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: 

سیســتم اداری مرکتــب فســاد مالــی مــی
ــام  ــرای نظ ــد ب ــن تهدی ــزرگ تری ــوند، ب ش
هســتند چراکــه باعــث بــی اعتمــادی و عدم 
حمایــت از نظــام توســط مــردم مــی شــود.

آبیــار تصریــح کــرد: مدیــران و کارکنانــی که 
مرتکــب فســاد مــی شــوند باعــث سســتی 
ــت،  ــاد، امنی ــوده و فس ــردم ب ــادات م اعتق
عدالــت، آرامــش و اقتصــاد را نابــود می کنــد 
لــذا تمــام اقشــار جامعه اعــم از دانشــگاهیان، 
حوزویــان، روحانیت، ائمه جمعــه و جماعات، 
مدیــران، فرهنگیــان و ... بایــد در مبــارزه بــا 

فســاد مشــارکت داشــته باشــند.

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر :

تقویت اعتماد عمومی با 
کارامدی سطوح مدیریتی 

ادامه ســرمقاله...  پــس ایجــاد و تقویــت اعتمــاد عمومی امری اســت 
کــه می توانــد امیــد را بــه جامعــه تزریــق کنــد. بــا ایــن توضیــح کــه الزمــِه 
اعتمــاد چیــزی نیســت جز اینکــه الزام هــای کارآمــدی در ســطوح مختلف 
لحــاظ شــود تــا بــا اجــرای درســت برنامه هــای تعیین شــده، مقدمات رشــد 

و توســعه و در نتیجــه آســایش و رضایت منــدی عمومــی فراهم شــود.
بنابرایــن اعتمــاد عمومی را بــرای اعتای نظــام و تحقق اهداف تعیین شــده 
از اوجــب واجبــات می دانــد و تصمیم گیــران بایــد تاش شــان را بــرای جلب 
رضایــت عامــه مــردم انجــام دهنــد و ایــن امــر در گــرو رفــع ناهنجاری هــا 
و ارتقــا کارآمــدی مدیــران اســت. عــدم کارامــدی مدیــران وعــدم اعتمــاد به 
مدیریــت کشــور باعــث ناامیدی و عــدم انتظارآینــده ای بهترمیشــود بگونه 

ای اگــر تــداوم یابــد باعث ســرخوردگی مــردم جامعــه میگردد.
مدیرکارامــد مدیریســت کــه بطــور جــد ی درفکر مرتفع شــدن مشــکات 
مــردم بویــژه بــا اقدامــات موثــر تــاش در رونــق اقتصــادی و بهبودوضعیــت 
معیشــت مــردم داشــته باشــد و در راســتا کاهــش انهــا برنامــه هایــی موثــر 

ومــدون وتاثیــر گــذار بکارگیرد 
در مدیریــت کارامــد دیگــر زیــاده خواهــی ورانــت وانحصــار گرایــی وتاثیــر 
پذیــری از عوامــل ذی نفــوذ بااثراســت و مانع ســوء اســتفاده فرصت طالبان 
خواهدشــد وبایــد همــه همــت خــود بــه کار بگیرنــد تــا کارهــا بــا کمترین 

خطــای ممکــن انجام شــود.
و بــا توجــه بــه وجــود مدیــران کارامــد و با اســتفاده ازســرمایه های انســانی 
فــراوان ومنابــع خــدادادی زیرزمینــی ، مشــکات کشــور در کمتریــن زمان 

قابــل بهبودی و بازســازی اســت وتقویــت اعتمادعمومــی را بدنبــال دارد 

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر  :

بازرس کل استان کرمان اعالم کرد:

از آن  وجــود دارد و می شــود 
ــرای توســعه  ــرد و ب اســتفاده ک
شــبکه ملــی اطاعات در کشــور 
صــادرات ایــن محصــوالت را نیز 
ــم و  ــر داری ــور های دیگ ــه کش ب
امــروز شــاهد محصــوالت ایرانی 
در بازار هــای خارجــی هســتیم و 
کشــور های خارجــی و همســایه 
ــا درحــال  ــز از محصــوالت م نی

ــد. ــتفاده می کنن ــر اس حاض
ــی  ــبکه مل ــزود: ش ــور اف زارع پ
اطاعــات، طرحــی بزرگ اســت 
در ۸  آن  از  بخش هایــی  کــه 
ــر اجــرا شــده اســت  ســال اخی
و نزدیــك بــه ۳۵ تــا ۴۰ درصــد 

پیشــرفت داشــته ایــم.

با حضور ویدئوکنفرانسی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

2 محصول دانش بنیان گیاهی موثر بر 
درمان کرونا در کرمان رونمایی شد

 ۲ محصــول دانــش بنیــان گیاهی موثر بــر درمــان کرونا با حضور ویدئوکنفرانســی 
معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، اســتاندار، 
نماینــدگان مــردم کرمــان و راور در مجلس شــورای اســامی، رئیس دانشــگاه علوم 

پزشــکی و جمعی از مســوالن اســتانی در کرمان رونمایی شــد.
بــه گــزارش ایرنــا، شــربت "ریانــگ زد ام زد" و کپســول "فرمــوال اســتراگالوس زد 
ام زد" تولیــد شــده توســط شــرکت دانــش بنیــان زریــن طــب مشــرق زمیــن زیــر 
مجموعــه مراکــز رشــد دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان ۲ محصــول رونمایی شــده 

موثــر در درمــان کرونــا هســتند.
کپســول فــروال اســتراگالوس زد ام زد فــرآورده طبیعــی اســت کــه در کمــك بــه 
بهبــود عائــم بیمــاران مبتــا بــه کرونــا ماننــد بــدن درد، ســرفه و تنگــی نفــس 
کمــك مــی کند.کارآزمایــی بالینــی ایــن داروها بر روی بیماران بســتری و ســرپایی 

مبتــا بــه کرونــا انجــام شــده و بــر پایــه طــب ایرانــی اســت.
ایــن دارو از گیاهــان بومــی ایــران انغــوزه و کتیــرا تشــکیل و بــه عنــوان محصــول 

دانــش بنیــان تاییــد شــده و دارای مجــوز ســازمان غــذا و دارو اســت.
شــربت ریانــگ زد ام زد نیــز فــرآورده هــای طبیعــی اســت کــه از آویشــن، پــر 
سیاوشــان، اســطخودوس، اســپند و کتیــرا تشــکیل شــده و بــه عنــوان محصــول 

دانــش بنیــان مجــوز ســازمان غــذا و دارو را دریافــت کــرده اســت.
این دارو نیز در بهبود عائم بیماری کرونا موثر است.

باند سرقت مسلحانه در کرمان متالشی شد
 فرمانده انتظامی شهرســتان کرمان از دســتگیری باند ســرقت مســلحانه در کرمان 
خبــر داد و گفــت: از ایــن بانــد ســه نفــره ســاح جنگی و خودروی ســرقتی کشــف 

. شد
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان ، ســرهنگ مهــدی پورامینایــی در جمع 
خبرنــگاران از دســتگیری یــك بانــد ســرقت مســلحانه در کرمــان خبــر داد و اظهار 
داشــت: در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت مســلحانه در شهرســتان کرمــان بــا 
اقدامــات فنــی و اشــراف اطاعاتــی همــکاران مــا در پلیــس شهرســتان کرمــان باند 

ســه نفــره ســرقت مســلحانه در کرمــان دســتگیر شــد.
وی بــا بیــان اینکــه از ایــن افــراد، ســاح جنگــی و خــودروی ســرقت شــده کشــف 
شــده اســت گفــت: در یکــی از ایــن ســرقت ها، یکــی از شــهروندان نیز مــورد اصابت 

گلولــه قــرار گرفتــه بود.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان با اشــاره بــه جزئیات بیشــتر این پرونــده بیان 
کــرد: ایــن افــراد بیــن ۲۰ تــا ۳۰ ســال ســن داشــتند و تــا کنــون بــه ســه فقــره 

ســرقت مســلحانه اعتــراف کردند.
وی بــا بیــان اینکــه در هفتــه ناجا با حضــور مضاعف همکاران مــا، اجــرای طرح های 
ارتقــای امنیــت اجتماعــی در کرمــان در حــال اجــرا اســت و موفقیت هــای خوبــی 
داشــته اســت گفــت: در ایــن طــرح تعــدادی ســاح جنگــی و انــواع  ســاح ســرد 

کشــف و چنــد نفــر از اراذل و اوباش دســتگیر شــدند.
پورامینایــی به کشــف مقــدار زیــادی امــوال مســروقه از کارگاه های ضایعاتی ســطح 
شــهر کرمــان اشــاره کــرد و افــزود: ایــن کشــفیات مربــوط بــه چهــار روز اول هفتــه 

ناجــا و طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در مــدت چهــار روز اجــرای ایــن طــرح، ۲۵۰ فقــره کشــفیات 
ســرقت مــا بــوده عنــوان کــرد: کشــف وقــوع ســرقت در کرمــان از ۵۶ درصــد ســال 

گذشــته بــه ۱۰۹ درصــد در ســال جــاری افزایــش یافتــه اســت.

ثبت الکترونیکی ازدواج در سراسر کشور فعال شد
رئیــس کانــون ســردفتران ازدواج و طــاق از فعــال شــدن ثبــت الکترونیکی 

ازدواج در سراســر کشــور خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از مرکــز رســانه قــوه قضاییــه، علــی مظفــری 
از ثبــت الکترونیکــی واقعــه ازدواج خبــر داد و گفــت: از روز گذشــته ثبــت 
الکترونیکــی ازدواج در سراســر کشــور فعــال و دفاتــر ثبــت ســنتی ازدواج 

حــذف گردیــد.
ــی  ــت الکترونیک ــا ثب ــت: ب ــاق گف ــردفتران ازدواج و ط ــون س ــس کان رئی
ازدواج، بعــد از امضــای ســند ازدواج، اثــر انگشــت زوجیــن در ســامانه ثبــت 

ــرد. ــرار می گی ــن ق ــار زوجی خواهــد شــد و ســند ازدواج در اختی

اروپا پس از خروج آمریکا از 
برجام اقدام موثری نکرد

بــه گــزارش ایرنــا از وزارت امــور خارجــه جمهــوری اســامی 
ــوری  ــی جمه ــای سیاس ــو ه ــن دور گفتگ ــران، پنجمی ای
ــی  ــت عل ــه ریاس ــنبه( ب ــش روز )ش ــران و اتری ــامی ای اس
ــور خارجــه کشــورمان و  ــاون سیاســی وزارت ام ــری مع باق
پیتــر الونســکی دبیــر کل وزارت امــور خارجــه اتریــش در 

تهــران برگــزار شــد.  
معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه در ایــن دیــدار با اشــاره 
به پیشــینه طوالنــی روابــط، آن را ســرمایه ارزشــمندی برای 

مناســبات دو کشــور دانست.  
باقــری در بخــش مربــوط بــه مســائل منطقــه، ضمــن مرور 
آخریــن تحــوالت در یمــن و افغانســتان و همچنیــن تــاش 
هــای کشــورمان بــرای کمــك بــه کاهش مشــکات تصریح 
کــرد: مــردم یمــن پنــج ســال اســت که تحــت شــدیدترین 
حمــات نظامــی قــرار دارنــد و از بعــد انســانی انتظــار مــی 
رود بــرای توقــف فجایــع در حال انجــام، کشــورهایی اروپایی 

ــدام جــدی کنند.   اق
معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه بــا تصریح بــر پایبندی 
کشــورمان بــه تعهــدات خــود افــزود : اروپــا بعــد از خــروج 
امریــکا از برجــام اگــر چــه از توافــق خــارج نشــد امــا اقــدام 

موثــر و عملــی در چارچــوب تعهــدات خــود انجــام نــداد.
الونســکی نیــز بــا تصریــح بــر قدمــت روابــط ایــران و اتریش 
ــرای  ــل، اراده ب ــرام و درک متقاب ــاخت، احت ــان س خاطرنش
همــکاری را نــزد مــردم دو کشــور نهادینــه ســاخته اســت.  
دبیــرکل وزارت امــور خارجــه اتریــش نیــز در ایــن نشســت 
ضمــن اشــاره بــه ظرفیــت قابــل توجــه موجــود در روابــط 
اقتصــادی دو کشــور، تمایــل شــرکت هــای اتریشــی بــرای 

حضــور در بــازار ایــران را مــورد تأکیــد قــرار داد.
الونســکی در موضــوع افغانســتان بــا تاکیــد بــر درک نگرانی 
هــای جمهــوری اســامی ایــران توســط کشــورش، میزبانی 
کشــورمان از پناهجویــان افغانســتانی را مــورد قدردانــی قرار 

داد.
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره شمس، آیه ۴-۱
»والشمس وضحیها. والقمر اذا تالها. والنهار اذا 

جالها. واللیل اذا یغشیها«.
سوگند به خورشید وگسترش نور آن وسوگند به ماه در 
آن هنگام که بعد از آن در آید وسوگند به روز هنگامی 
که صفحه زمین را روشن سازد وقسم به شب آن هنگام 
که صفحه زمین را بپوشاند. سوگندهای پی در پی ومهمی 
که در آغاز این سوره آمده به یک حساب )یازده سوگند( 
وبه حساب دیگر )هفت سوگند( است. وبیشترین تعداد 
سوگندهای قرآن را در خود جای داده وبه خوبی نشان 
می دهد که مطلب مهمی در اینجا مطرح است. مطلبی به 
عظمت آسمانها وزمین وخورشید وماه. مطلبی سرنوشت 
ساز وحیات بخش. سوگندهای قرآن عموما دو مقصد را 
تعقیب می کند. ۱- اهمیت مطلبی که سوگند به خاطر آن 
یاد شده. ۲- اهمیت خود این امور سوگند واقع شده. زیرا 
سوگند همیشه به موضوعات مهم یاد می شود. به همین 
دلیل این سوگندها فکر واندیشه انسان را به کار می اندازد 
تا درباره این موضوعات مهم عالم خلقت بیندیشد. واز آنها 
راهی به سوی خدا بگشاید. بر این اساس می بینیم در شروع 
این سوره به خورشید که مهمترین وسازنده ترین نقش را 
در زندگی انسان وتمام موجودات زنده زمینی دارد سوگند 
یاد شده وسپس به ماه سوگند خورده که به دنبال خورشید 
سر از افق شرق بر می دارد وچهره پر فروغ خود را ظاهر می 
سازد. وآنگاه به روز سوگند یاد می کند که صفحه زمین را 
روشن می سازد وتأثیر فوق العاده ای در زندگی بشر وتمام 
موجودات زنده دارد. زیرا روز رمز حرکت وجنبش وحیات 
است وتمام تالشها وکششها وکوششهای زندگی معموال در 
روشنایی روز صورت می گیرد. وهم چنین سوگند به شب 
می خورد آن هنگام که صفحه زمین را بپوشاند وبرکات آثار 
فراوانی را به همراه خود خواهد آورد که یکی از آنها آرامش 
وسکون واستراحت همه موجودات زنده است. در روایتی 
راوی از امام صادق )علیه السالم( پیرامون آیات نخستین 
همین سوره پرسش نموده است امام )علیه السالم( این 
چنین توضیح داده است: )والشمس وضحاها( قال: الشمس 
رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( اوضح للناس دینهم 
قلت )والقمر اذا تالها( قال ذاک امیرالمومنین )علیه السالم( 
تال رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( قلت )والنهار اذا 
جالها( قال ذاک االمام من ذریة فاطمة نسل رسول اهلل 
)صلی اهلل علیه وآله وسلّم( فیجلی ظالم الجور والظلم. 
فحکی اهلل سبحانه عنه فقال )النهار اذا جالها( یعنی به القائم 
)علیه السالم( قلت )واللیل اذا یغشاها( قال: ذلک ائمة الجور 
الذین استبدوا باألمور دون آل الرسول )صلی اهلل علیه وآله 
وسلّم( می باشد که برای مردم دین آنان را روشن وواضح 
ساخت. راوی می گوید: از )سوگند به ماه تابان( پرسیدم. 
امام فرمود: مراد امیرمومنان )علیه السالم( است که در پی 
رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( درخشید. راوی می 
گوید: از سوگند به روز که جهان را روشن می کند سوال 
نمودم امام فرمود: منظور از روز در این آیه امامی است از 
ذریه فاطمه نسل رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( 
که تاریکی ظلم وجور را می زداید. پس خداوند سبحان 
از او سخن به میان آورده که فرموده: وسوگند به روز که 
تاریکی را می زداید وجهان را روشن می سازد که منظور 
از آن حضرت قائم )علیه السالم( باشد. راوی می گوید از 
)سوگند به شب هنگامی که عالم را در پرده سیاهی فرو 
برد( پرسیدم امام فرمود: منظور از شب آن امامان جور وظلم 
وستم هستند که بر اساس استبداد وخودکامگی خاندان 
رسول )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( را منزوی ساخته وزمام 
امور را به دست گرفته وبه مسندی تکیه زدند که خاندان 
رسول نسبت به آن مسند شایسته تر بودند. پس آنها دین 
وآیین خداوند را با ظلم وستم پوشاندند که خدای سبحان 
از اعمال آنان سخن به میان آورده ومی فرماید: )وسوگند به 

شب زمانی که جهان را فرا گیرد(.

ادامه آیه ۱78 سوره آل عمران:
3- فلسفه مهلتی که خداوند به گناهکاران می دهد چیست؟

آیه فوق، این معنی را تأکید کرده می فرماید : »گمان نکنند 
آنهایی که کافر شدند مهلتی که به ایشان می دهیم برای آنها 
خوب است، بلکه مهلت می دهیم تا به گناه و طغیان خود 

بیافزایند و برای آنان عذابی خوار کننده است«
در خطبه ای که بانوی شجاع اسالم زینب کبری )س( در شام 
در برابر حکومت خودکامه جبار ایراد کرد، استدالل به این آیه 
را در برابر یزید طغیانگر که از مصادیق روشن گناه کار غیر قابل 
بازگشت بود می خوانیم، آنها که می فرماید : »تو امروز شادی 
می کنی و چنین می پنداری که چون فراخنای جهان را بر 
ما تنگ کرده ای و کرانه های آسمان را بر ما بسته ای و ما را 
همچون اسیران از این دیار به آن دیار می بری، نشانه قدرت تو 
است و یا در پیشگاه خدا قدرت و منزلتی داری و ما را در درگاه 
او راهی نیست؟ اشتباه می کنی این فرصت و آزادی را خداوند 
به خاطر این به تو داده تا پشت تو از بارگناه، سنگین گردد و 

عذاب دردناک در انتظار تو است...
به خدا سوگند اگر مسیر حوادث زندگی، مرا همچون اسیر 
در پای تخت تو آورد تصور نکنی که در نظر من کمترین 
شخصیت و ارزش داری من تو را کوچک و پست و در خور 
هر گونه تحقیر و مالمت و توبیخ می شمرم... هر کار از دستت 
ساخته است انجام بده. به خدا سوگند هرگز نور ما را خاموش 
نتوانی ساخت و وحی جاودانه و آئین حق ما را محو نخواهی 
کرد. تو نابود می شوی و این اختر تابناک همچنان خواهد 

درخشید«
4- چرا برخی از ستمکاران و افراد گناهکار غرق در 

نعمت، گرفتار و مجازات الهی نیستند؟
قرآن می گوید: اینها افراد غیر قابل اصالحی هستند که طبق 
سنت آفرینش و اصل آزادی اراده و اختیار به حال خود واگذار 
شده اند تا به آخرین مرحله سقوط برسند و مستحق حداکثر 

مجازات شوند.
به عالوه از بعضی از آیات قرآن استفاده می شود که خداوند 
گاهی به اینگونه افراد نعمت فراوانی می دهد و هنگامی که 
غرق لذت پیروزی و سرور شدند، ناگهان همه چیز را از آنان 
میگیرید تا حداکثر شکنجه را در زندگی همین دنیا ببینند. زیرا 
جدا شدن از چنین زندگی مرفهی بسیار ناراحت کننده است. 
چنانکه در سوره مبارکه انعام آیه 44 می خوانیم : »فلما نسوا ما 
ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا 
اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون، هنگامی که پندهای را که به 
آنها داده شده بود، فراموش کردند درهای هر خیری بروی آنان 
گشودیم تا شاد شوند، ناگهان هر آنچه داده بودیم از آنها باز 

گرفتیم لذا فوق العاده ناراحت و غمگین شدند.«
در حقیقت اینگونه اشخاص، همانند کسی هستند که از 
درختی ظالمانه باال می روند هر قدر باالتر می رود خوشحال 
تر می شود تا آن هنگام که به قله درخت می رسد. ناگهان 
طوفانی می وزد و از آن باال چنان سقوط می کند که تمام 

استخوان های او در هم می شکند.
5- چرا تعبیر  »وال یحسبن، گمان نکنید« در آیه 

شریفه آمده است؟
قرآن واژه  »گمان نکنید« را بارها درباره کفار و منافقین و افراد 
سست ایمان بکار برده و این به خاطر آن است که این افراد 
از واقع بینی و تحلیل درست و عقل کامل و روشن ضمیری 
الزم محرومند. آنها آفرینش را بیهوده، شهادت را نابودی، دنیا 
را پایدار، عزت را چرخیدن دور کفار و طول عمر را خیر و 
برکت می پندارند که در آیات قرآن بر روی همه این پندارها 

قلم بطالن کشیده شده است.
6-  »الم« در این عبارت  »الم عاقبت« است نه  »الم 

غایت« 
توضیح اینکه گاهی الم در لغت عرب در موردی بکار می رود 
که محبوب و مطلوب انسان است. مانند آیه اول سوره مبارکه 
ابراهیم که می فرماید : »لتخرج الناس من الظلمات الی النور، 
قرآن را برای این به سوی تو فرستادیم که مردم را از تاریکی 
به روشنایی دعوت کنی.« بدیهی است هدایت مردم مطلوب 

و محبوب خدا است.
ولی گاهی کلمه الم در جائی بکار می رود که هدف شخص 
و محبوب او نیست، اما نتیجه عمل او است مانند کالم زیبای 
الهی در سوره مبارکه قصص آیه 8 که می فرماید : »لیکون لهم 
عدوا وحزنا، فرعونیان موسی را از آب گرفتند تا سرانجام دشمن 
آنها گردد.« مسلما آنها برای این هدف او را از آب نگرفتند اما 

این موضوع نتیجه کارشان بود.
بنابراین معنی آیه چنین می شود : »ما به آنها مهلت می دهیم 
که سرانجام و عاقبت آنها این است که پشتشان از بار گناه 
سنگین می گردد.« پس آیه فوق نه تنها دلیل بر جبر نیست 

بلکه دلیل بر آزادی اراده است.
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رییــس قــوه قضاییــه گفــت: شــخصاً 
ــتم  ــن هس ــال ای ــودم و دنب ــل ب قائ
کــه بعضــی از فرآیندهــای پیچیــده 
و فســادزا را بــا همــکاری دولــت 
و مجلــس کوتــاه کنیــم تــا بــا 
کارآمدتــر  و  چابک تــر  شــفاف تر، 
شــدن ســاختارها، مشــکالت مــردم 

ــد. ــش یاب کاه
ــانه  ــز رس ــا از مرک ــزارش  ایرن ــه گ ب
قــوه قضاییــه، در ادامــه سلســله 
ــئوالن  ــی مس ــت های تخصص نشس
ــرای بررســی  ــی دســتگاه قضــا ب عال
ــالح  ــای اص ــا و راهکاره ــش ه چال
فرایندهــای قضایــی در جهت کاهش 
مشــکالت مــردم در دوره »تحــول 
ــا  ــی«، نشســتی کارشناســی ب و تعال
موضــوع »علــل و عوامــل شــکل 
ــاده 4۷۷«  ــای م ــده ه ــری پرون گی

ــد. ــزار ش برگ
مــاده 4۷۷ درخواســت اعاده دادرســی 
بــه رییــس قــوه قضاییــه، در خصوص 
پرونــده هایــی اســت کــه ادعــا مــی 
ــن  ــالف بی ــم خ ــا حک ــود در آنه ش

شــرع صــادر شــده اســت.
رئیــس قــوه قضاییــه در این نشســت 
بــر ورود تخصصــی و فنــی بــرای 
ــود در  ــای موج ــه یابی چالش ه ریش
نظــام قضایــی کشــور تأکیــد کــرد و 
متذکــر شــد: قوانیــن  و فرآیندهــای 
پیچیــده درون و بیــرون قــوه قضاییه 
کــه بــرای مــردم دردسرســاز بــوده و 
ــده  ــدی کار ش ــاد و کن ــب فس موج

انــد، بایــد اصــالح شــوند.
والمســلمین  حجت االســالم 
غالمحســین محســنی اژه ای گفــت: 
ــن  ــال ای ــودم و دنب ــل ب ــخصاً قائ ش
ــای  ــی از فرآینده ــه بعض ــتم ک هس
ــکاری  ــا  هم ــادزا را ب ــده و فس پیچی

ــا  ــم ت ــاه کنی ــس کوت ــت و مجل دول
ــر  ــر و کارآمدت ــفاف تر، چابک ت ــا ش ب
ــردم  ــاختارها مشــکالت م شــدن س

ــد. ــش یاب کاه
وی بــرای نمونــه بــه پیچیدگی هــای 
قانــون مالیــات و فراینــد صــدور 
افــزود:   و  کــرد  اشــاره  مجوزهــا 
ــه  ــه الی ــی و الی ــای طوالن فراینده
ــه  ــر آن ک ــالوه ب ــا ع ــن حوزه ه در ای
مشــکالتی را بــرای مــردم بــه وجــود 
ــت. ــم هس ــادزا ه ــا فس آورده، قطع

رئیــس قــوه قضاییــه از مــاده 4۷۷ به  
عنــوان یکــی از فرایندهــای پیچیــده 
قضایــی یــاد کــرد و بــا تأکیــد 
ــه  ــد، ب ــن رون ــهیل ای ــزوم تس ــر ل ب
تشــریح مســیری کــه بــرای اصــالح 
ایــن فراینــد طــی شــده پرداخــت و 
اظهــار داشــت: در یــک دوره شــعب 
بــه  بــرای رســیدگی  تخصصــی 
ــاد  ــی ایج ــاده دادرس ــت اع درخواس
شــد کــه بعدهــا مشــخص شــد 

ــد ــته ان ــدی الزم را نداش کارآم
ــی  ــزود: در مقطع ــنی اژه ای اف محس
دیگــر بحــث مــاده ۱8 مطــرح شــد 
ــی  ــر حکم ــت اگ ــح داش ــه تصری ک
ــود،  ــون ب ــرع و قان ــن ش ــالف بَّی خ
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــد م ــاره بای دوب
ــن ســؤال پیــش  ــا بعــداً ای ــرد ام گی
آمــد کــه مرجــع تشــخیص خــالف 
ــی و کجاســت؟ ــودن رأی ک شــرع ب

وی ادامــه داد: در آن مقطــع بــا ایــن 
ــرع  ــالف ش ــکام خ ــه اح ــرض ک ف
ــادر باشــد، گفتــه شــد  ــد ن ــن بای بَّی
ــخص  ــا ش ــر ب ــن ام ــخیص ای تش
رئیــس قــوه قضاییــه اســت امــا وقتی 
ــاد  ــی زی ــاده دادرس ــرای اع ــا ب تقاض
ــه  ــوه قضایی ــس ق ــاً رئی ــود، قطع ش
ــا را  ــه پرونده ه ــود هم ــد خ نمی توان

ــد. بخوان
ــرد:  ــح ک ــه تصری ــوه قضایی ــس ق رئی
در ایــن شــرایط رئیــس دســتگاه قضــا 
مجبــور اســت پرونده خوانی و تشــخیص 
خــالف شــرع بــودن حکــم را اگــر جــزو 
موضوعــات غیرقابــل تفویــض نباشــند، 
بــه قضــات معتمــد و بــا تجربــه واگــذار 
ــه  ــدون مطالع ــاً ب ــود نهایت ــد و خ کن

پرونــده، نظــر آنهــا را امضــاء کنــد
محســنی اژه ای افــزود: در یــک دوره 
رئیــس وقــت قــوه قضاییه همیــن کار را 
انجــام داد امــا بــا توجــه بــه حساســیت  
تشــخیص موضــوع و لــزوم انجــام ایــن  
ــق و  ــم دقی ــراد دارای فه کار توســط اف
قــدرت اســتنباط کــه بعضــاً بایــد درباره 
نظــر کارشناســی خــود بــه رئیــس قــوه 
توضیــح هــم بدهنــد کــه باعــث اطالــه 

ــد مــدت می شــد رســیدگی بلن
ــن  ــان ای ــا بی ــه ب ــوه قضایی ــس ق رئی
ــال  ــد اعم ــدن فراین ــی ش ــه »طوالن ک
مــاده 4۷۷ موجــب بــروز نارضایتــی 
مــردم می شــود«، بــه طــرح ایــن ســوال 
پرداخــت کــه چــرا اساســاً یــک قاضــی 
بایــد حکمــی صــادر کنــد کــه خــالف 
ــی  ــرا در برخ ــد و چ ــرع باش ــن ش بّی
ــی  ــم م ــرار ه ــأله تک ــن مس ــوارد، ای م

ــود ش
اگــر قاضــی حکــم خــالف بیــن شــرع 
صــادر میکنــد بایــد مــورد ســوال قــرار 
بگیــرد و در مراجــع مربوطــه پاســخگو 

باشــد.
ــن حــال گفــت:  محســنی اژه ای در عی
ــوع  ــک موض ــاره ی ــات درب ــی اوق گاه
اختــالف برداشــت وجــود دارد و ممکــن 
اســت یــک قاضــی نظری داشــته باشــد 
ــاوت  ــری تف ــی دیگ ــر قاض ــا نظ ــه ب ک
داشــته باشــد کــه ایــن مســأله را نمــی 

ــن دانســت. ــرع بّی ــوان خــالف ش ت

فرآیندهای پیچیده و فسادزا با همکاری دولت و مجلس باید کوتاه 
شود/»علل و عوامل شکل گیری پرونده های ماده ۴77«

رئیــس قــوه قضاییــه تــداوم اجــرای قانون 
ــد  ــیدگی بلن ــرایط رس ــا ش ــاده 4۷۷ ب م
مــدت وپیچیــده فعلــی را غیر قابــل قبول 

دانســت .
ــد، از  ــن رون ــر اصــالح ای ــد ب ــا تأکی وی ب
ــس  ــه و رئی ــوه قضایی ــی ق ــاون قضای مع
دیــوان عالــی کشــور خواســت کــه پرونده 
هــای مشــمول مــاده 4۷۷ را بــه صــورت 
ــرار دهنــد  ــی مــورد بررســی ق غیرانتخاب
ــد کــه  ــواردی برخــورد کردن ــا م و اگــر ب
آرای محاکــم یــک اســتان یــا قاضــی یک 
شــعبه در طــول مــاه یــا چنــد مــاه خالف 
بّیــن شــرع تشــخیص داده شــده، موضوع 
را بــا جدیــت پیگیــری کنند و علــت آن را 

از قاضــی مربوطــه جویــا شــوند.
ــت  ــه معاون ــن ب ــنی اژه ای همچنی محس
ــا  ــت داد ب ــه مأموری ــوه قضایی ــی ق حقوق
ــی و  ــای قضای ــش ه ــر بخ ــک دیگ کم
بــا اســتفاده از نظــرات کارشناســان و 
ــس  ــی مجل ــیون قضای ــای کمیس اعض
علــل و عوامــل شــکل گیــری درخواســت 
هــای مــاده 4۷۷ را بررســی و راهکارهــای 
اصالحــی در خصــوص نحــوه اجــرای این 

ــد ــه کنن ــاده را ارائ م

ــل  ــه نق ــم،  ب ــزاری تســنیم از ق ــزارش خبرگ ــه گ ب
از پایــگاه اطالع رســانی وزارت بهداشــت، »بهــرام 
ــم  ــید هاش ــت اهلل س ــا »آی ــدار ب ــی« در دی عین الله
ــین  ــه مدرس ــس جامع ــهری«، رئی ــینی بوش حس
ــا  ــم ب ــت: امیدواری ــار داش ــم، اظه ــه ق ــوزه علمی ح
پوشــش حداقــل 80 تــا 85 درصدی واکسیناســیون 
در کشــور، خیلــی از امــور  بازگشــایی و مراســم های 
مختلــف برگزار شــود البته بیماری با واکسیناســیون 
ریشــه کن نمی شــود بلکــه واکســن، مقاومت بــدن را 
افزایــش می دهــد و هــدف مــا هــم، کاهــش مــرگ و 

میــر بیمــاران اســت.
وی افــزود: بیشــترین مــرگ و میــر بیمــاران در پیک 
پنجــم بیمــاری، مربــوط بــه افــرادی بود که واکســن 
تزریــق نکــرده بودنــد البتــه منتظــر پیــک ششــم 
ــت  ــا اآلن فرص ــم ام ــی داری ــتیم و نگرانی های هس
ــن  ــت. مجاهدی ــیون اس ــرای واکسیناس ــی ب طالی
ــور  ــر حض ــیون، منتظ ــز واکسیناس ــن و مراک واکس
ــا دو ســه  ــق واکســن هســتند. ت ــرای تزری ــردم ب م
مــاه پیــش، مــردم ســاعت ها منتظــر می ماندنــد تــا 
واکسیناســیون را انجــام دهند امــا در حــال حاضر در 

ــن کار انجــام می شــود. ــه، ای ــر از ۱0 دقیق کمت
وزیر بهداشــت خاطرنشــان کرد: واکســن های داخلی 
بــا اســتانداردهای بســیار بــاال تولیــد شــده اســت اما 
حجــم تولید آنهــا فعــالً زیاد نیســت. واکســن برکت 
ــا یــک خــط، تولیــدات خوبــی داشــته اســت امــا  ب
نمی توانیــم زمــان طالیی واکسیناســیون را از دســت 

بدهیم.
 عین اللهــی یــادآور شــد: کرونــا ناجوانمردانــه در ایران 

10000100005588

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای ایــرج پورزند بموجــب درخواســت شــماره 1400/3508 
ــت  ــند مالکی ــه س ــته ک ــام داش ــورخ 1400/7/21 اع و  م
ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک 24 فرعــی از 820 اصلــی 
ــاحت  ــان بمس ــش 21 کرم ــیر بخ ــدری بردس ــع در جغ واق
ــری ب 97(  ــی 685836 )س ــماره چاپ ــع بش 220/2 مترمرب
بنــام ایشــان ثبــت و ســند آن صــادر و تســلیم گردیــده اســت    
حــال نامبــرده مدعــی اســت ســند مالکیــت پــاک مزبــور به 
ــده  و ضمــن تســلیم دو بــرگ  علــت ســرقت مفقــود گردی
شــهادت شــهود تصدیــق  شــده درخواســت ســند مالکیــت 
ــون  ــن نامــه قان ــاده 120 آئی ــذا باســتناد م ــی نمــوده ل المثن
ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهــی 
ــا در  ــه ی ــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معامل می شــود ت
دســت داشــتن ســند مالکیــت نســبت بــه ملــک مذکــور می 
باشــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره 
ثبــت اســناد بردســیر مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائه 
اصــل ســند مالکیــت یا ســند معاملــه تســلیم نمایــد واال پس 
از گذشــت مهلــت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

المثنــی اقــدام خواهــد شــد.
تاریخ انتشار :  1400/7/26 

ــت اســناد و امــاک  ــس اداره ثب ــی زاده - رئی    حســین تق
ــف 49 شهرســتان بردســیر / م ال

واردات واکسن به ۱۶۰ میلیون ُدز می رسدتزریق واکسن تا  امروز به 7۱ میلیون ُدز رسیده ایم
ــرد و  ــزادار ک ــی را ع ــای ایران ــادی از خانواده ه ــداد زی تع
تــا امــروز حــدود ۱۲3 هــزار نفــر در کشــور بــر اثــر ایــن 
بیمــاری، جــان خودشــان را از دســت داده انــد در حالــی 
کــه در طــول 8 ســال دفــاع مقــدس، حــدود ۲30 هــزار 
نفــر بــه شــهادت رســیدند. آمار فــوت بیمــاران در کشــور 
در مردادمــاه بــه روزانــه ۷00 نفــر رســید و ایــن بیمــاری، 

یــک فاجعــه بــزرگ بــرای کشــور اســت.
ــه  ــا ب ــا در دنی ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــن گام  ــیون، مهم تری ــه واکسیناس ــیده اند ک ــاع رس اجم
اســت. همان گونــه کــه واکســن در کنتــرل بیماری هــای 
مختلــف تأثیرگــذار بوده اســت در کرونــا نیز اثرات بســیار 
زیــادی دارد. در دنیــا از آذرمــاه و در ایــران از دی و بهمــن 
مــاه ســال گذشــته واکسیناســیون علیــه کرونا آغاز شــد. 
از بهمــن ســال گذشــته تــا تیرمــاه حــدود 5 میلیــون ُدز 
واکســن کرونــا در کشــور تزریــق شــده بــود امــا امــروز به 

ــیده ایم. ــون ُدز رس ۷۱ میلی
وزیــر بهداشــت گفــت: دولــت ســیزدهم اولیــن برنامــه و 
هــدف خــود را واکسیناســیون مــردم دانســت و رئیــس 
جمهــور و معــاون اول، شــخصاً پیگیــر امور بودنــد تا جایی 
کــه آیــت اهلل رئیســی بــرای تســریع در تأمیــن واکســن، با 
رییــس جمهــور چیــن، مذاکــره و گفتگو کــرد. همچنین 
بــا لطــف خــدا، تالش هــای همگانــی وزرا، ســفرا، بانــک 
ــه نتیجــه  ــا، تأمیــن واکســن ب مرکــزی و همــه ارگان ه
رســید. فکــر می کردیــم بــاران رحمــت الهــی می بــارد اما 

ســیلی از واکســن بــه ســوی کشــور روانــه شــد.
ــون ُدز  ــدود ۱00 میلی ــون ح ــا کن ــزود: ت ــی اف  عین الله
ــاه  ــا 9 آذرم ــا وارد کشــور شــده اســت و ت واکســن کرون
بــه حــدود ۱60 میلیــون ُدز خواهــد رســید. خوشــحالیم 

کــه بــا حمایت هــای نیروهــای داوطلــب، مردمــی 
ــده  ــریع ش ــیون تس ــد واکسیناس ــی، رون و نظام
اســت و بســیاری از حســینیه ها و حرم هــای 
زیارتــی ماننــد حــرم مطهــر رضــوی و شــاهچراغ 
بــه مراکــز واکسیناســیون تبدیل شــدند. ســرعت 
واکسیناســیون ایــران در دنیــا اول شــد و در یــک 
ــدازه کل  ــه ان ــن ب ــون ُدز واکس ــه 8.۲ میلی هفت
جمعیــت امــارات، در ایــران واکســن کرونــا تزریق 

شــد.
وزیــر بهداشــت تأکیــد کــرد: هم زمــان بــا تســریع 
واکسیناســیون در کشــور، گروه هــای ضدواکســن 
شــروع بــه فعالیــت کردنــد کــه نمی دانــم حکــم 
ــت امــا همــه متخصصــان،  ــرعی آن چیس ش
ــردم واجــب  ــرای ســالمت م ــیون را ب واکسیناس

می داننــد.

اطالعیه تاسیس انجمن متخصصین 
ایمنی وبهداشت حرفه ای 

بــه اطــاع کلیــه کارکنــان و فعالین حــوزه  HSE  شهرســتان بردســیر می رســاند انجمن 

صنفــی متخصصیــن ایمنی و بهداشــت حرفه ای شهرســتان بردســیر در رشف تاســیس 

مــی باشــد از واجدیــن و متقاضیــان عضویــت در این  انجمــن دعوت به عمــل می آید 

مــدارک و مســتندات خــود را ظــرف مــدت 20 روز پــس از درج ایــن اطاعیــه به هیئت 

موســس تحویل منایند 

مــدارک الزم جهت عضویــت : تصویــر شناســنامه – تصویــر کارت ملی – 
تصویر حکــم کار گزینی یا قــرارداد کار 

هیئــت موســس : اقــای محمــد مهــدی امیرپورســعید 09215708897 و آقــای 
محمــد طاهــری 09137749616 و خانــم فریبــا گرکانــی نــژاد 

حجت االسالم اژه ای رییس قوه قضاییه:

مرکز نیکوکاری حمایت از خانواده های نابارور در استان کرمان راه اندازی می شود
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمــان، یحیی صادقــی در 
نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه اســتان کرمــان بــا بیــان 
اینکــه مــردم اســتان نــگاه ویــژه ای بــه کمیتــه امــداد بــرای 
خدمت رســانی بــه نیازمنــدان دارنــد کــه جــای تقدیــر دارد 
اظهــار داشــت: حجم ســنگینی از مراجعــه نیازمندان و قشــر 

محــروم جامعــه بــه کمیته امــداد را شــاهد هســتیم.
وی بــا بیــان اینکه شــرایط ســخت اقتصــادی باعث شــده که 
بســیاری از مــردم با مشــکالت روبه رو شــوند افــزود: روش های 
متعــددی بــرای جمــع آوری کمک هــای مردمــی و خیریــن 

بــرای کمــک بــه کمیتــه امــداد پیش بینــی شــده اســت.
مدیــرکل کمیتــه امداد اســتان کرمــان با اشــاره بــه اینکه کد 
کیــو آر مــدل جدیــدی از جمــع آوری ایــن کمک هــا اســت 
گفــت: کیــو آر کــد رمزینــه پاســخ ســریعی اســت کــه مردم 
می تواننــد از طریــق درگاه بانکــی کمک هــا و صدقات خــود را 

به حســاب کمیتــه امــداد واریــز کنند.
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد زیــادی خانــواده داریم که مشــکل 
فرزنــدآوری دارنــد و آمــار باالیی اســت و از ســوی دیگــر درمان 
نابــاروری هــم هزینه هایــی دارد کــه خیلی هــا را بــا مشــکل 
روبــه رو می کنــد ادامــه داد: نابــاروری آســیب های اجتماعــی 
ــایر  ــالق و س ــی و ط ــث جدای ــی باع ــی دارد و حت متفاوت

آســیب ها می شــود.
صادقــی بــا اشــاره بــه اینکــه متخصصــان بــر ایــن بــاور هســتند 
ــدآوری داشــته  ــاالی 90 درصــد زوجیــن می تواننــد فرزن کــه ب
باشــند و نگرانــی از بابــت نابــاروری وجــود نــدارد بیان کــرد: مرکز 
ــان  ــارور در اســتان کرم ــای ناب ــت از خانواده ه ــوکاری حمای نیک

ــود. ــدازی می ش راه ان
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مرکــز از خانواده هایــی کــه نیــاز بــه 
مشــاوره داشــته و یــا در تامیــن هزینه هــای درمــان با مشــکالت 
ــز از  ــن مرک ــزود: در ای ــود اف ــت می ش ــتند حمای ــه رو هس روب
خانواده هایــی که مشــکل نــوزاد زیــاد روبــه رو شــدند و دارای چند 

قلــو هســتند نیــز حمایــت می شــود.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه این 
مرکــز  بــا حضــور نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــکان و  ــز پزش ــن مرک ــت: در ای ــود گف ــاح می ش ــان افتت کرم
متخصصــان فعالیــت خیرخواهانــه دارند و نــام مرکز نیکــوکاری 

بشــری انتخــاب شــده اســت کــه معنــای آن امیــد اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هیئــت امنــای ایــن مرکــز نیکــوکاری از افراد 
شــاخص و مســئوالن اســتان انتخــاب شــدند ادامــه داد: یکــی از 
وظایــف مرکــز شناســایی زوجینــی اســت کــه نابــاروری دارنــد و 

حتــی ایــن افــراد بــرای درمــان تاکنــون مراجعــه نداشــتند.
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جمهــوری  خارجــه  امــور  وزرای 
ــق  ــوری خل ــران و جمه ــامی ای اس
چیــن در گفتگویــی تلفنی بــر اهتمام 
دو کشــور بــرای عملیاتــی کــردن 
ــد  ــاله تأکی ــردی ۲۵ س ــق راهب تواف

ــد. کردن
بین الملــل  گــروه  گــزارش  بــه 
حســین  تســنیم،  خبرگــزاری 
ــی وزرای  ــگ ی ــان و وان امیرعبداللهی
امــور خارجــه جمهــوری اســامی 
ایــران و جمهــوری خلــق چیــن طــی 
تمــاس تلفنــی آخریــن وضعیــت 
مناســبات دوجانبه و تحــوالت منطقه 
ای و بیــن المللــی را مورد بررســی قرار 

ــد. دادن
ــر امورخارجــه کشــورمان ضمــن  وزی
ــبات  ــت مناس ــن وضعی ــرور آخری م
دوجانبــه و تاکیــد ویــژه بــر ضــرورت 
عملیاتــی ســاختن برنامــه جامــع 
همــکاری  ۲۵ ســاله، از همراهــی 
ــن واکســن  ــن در تامی ارزشــمند چی
مــورد نیــاز کشــورمان تقدیــر کــرد و 
در خصــوص آخریــن وضعیــت برجــام 
بــا همتــای چینــی تبــادل نظــر نمود.
ــی و  ــورای دولت ــو ش ــی عض ــگ ی وان

ــق  ــوری خل ــه جمه ــور خارج ــر ام وزی
ــی  ــاس تلفن ــن تم ــز در ای ــن نی چی
ــر ضــرورت  ــر موضــع پکــن مبنــی ب ب
ــه  بازگشــت کامــل همــه طــرف هــا ب
ــد و از مواضــع  ــی تاکی ــدات برجام تعه
جمهــوری اســامی ایــران در ایــن 

ــود. ــر نم ــوص تقدی خص
وزیــر امــور خارجــه چیــن ضمــن 
اســتقبال از آغــاز گفتگوهــای جمهوری 
اســامی ایــران و طــرف اروپایــی، تاکید 
کــرد بــه همــکاران خــود ماموریــت داده 
ــان در  ــا همتایانش ــاس ب ــت در تم اس
وزارت امــور خارجــه جمهوری اســامی 
ایــران،  مشــورتهای نزدیک دو کشــور در 

ایــن خصــوص تــداوم یابــد.
ــام  ــا اع ــن ب ــه چی ــور خارج ــر ام وزی
آمادگــی پکــن بــرای عملیاتــی نمــودن 
ــد  ــر تعه ــاله، ب ــکاری ۲۵ س ــند هم س
پکــن بــه ادامــه همــکاری هــا با تهــران 
ــن   ــن واکس ــا و تامی ــار کرون ــرای مه ب
ــر  ــا ه ــزان و ت ــر می ــه ه ــاز ب ــورد نی م
ــران درخواســت داشــته  ــه ته ــان ک زم

باشــد، تاکیــد نمــود.
 وزیــر امورخارجــه چیــن در ایــن 
ــود اراده  ــد نم ــی تاکی ــوی تلفن گفتگ

رهبــران دو کشــور، گســترش همــه 
جانبــه روابــط دوجانبــه اســت و لــذا 
پکــن هماننــد گذشــته به همــکاری 
و رایزنــی بــا جمهوری اســامی ایران 
در همــه ســطوح از جملــه همــکاری 
متقابــل در ســازمان هــای منطقه ای 

و بیــن المللــی ادامــه خواهــد داد.
ــردی  ــن راهب ــان ضم امیرعبداللهی
خوانــدن روابــط دو کشــور، بر اهتمام 
جــدی تهــران جهــت پیگیــری 
توافقــات رییــس جمهور شــی جین 
پینــگ و آیــت اهلل رییســی در تماس 
تلفنــی اخیــر طرفیــن و همچنیــن 
اجــرای کامــل ســند همــکاری های 

۲۵ ســاله دو کشــور تاکیــد کــرد.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان  
همچنیــن در پــی آغــاز گفتگوهــای 
ــه روز  ــی ک ــه اروپای ــران و اتحادی ای
ــی  ــاون سیاس ــطح مع ــل در س قب
وزیــر امورخارجــه و معــاون دبیــرکل 
ــه  ــی اتحادی ــدام خارج ــرویس اق س
اروپــا صــورت گرفت، ضمن تشــریح 
ابعــاد گفتگوهــای صــورت گرفتــه و 
تبییــن سیاســت قطعــی جمهــوری 
اســامی ایــران مبنــی بــر ضــرورت 

تأکید وزرای امور خارجه ایران و چین بر اهتمام دو کشور برای 
عملیاتی کردن توافق 25 ساله

ــه عنــوان  ــژاد مشــیزی« ب شــهید »دکتــر حســین گرکانی ن
اولیــن پزشــک شــهید جمهوری اســامی ایــران، ۲۱ شــهریور 
ســال ۱۳۵۸ در شــهر سردشــت بــر اثــر درگیــری بــا گروه های 
ضــد انقــاب به شــهادت رســید. مــزار وی در گلــزار شــهدای 

زادگاهــش در بردســیر واقــع اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار حماســه و جهــاد دفاع پــرس، »حســین 
گرکانــی نــژاد مشــیزی« تحصیــات مقدماتــی اش را در 
زادگاهــش در بردســیر ســپری کــرد و در کنــار درس خوانــدن 
بــا کار کــردن بخشــی از ســنگینی مســئولیت خانــواده را بــه 
ــددکار ســختی های  ــا و م ــا همــدم تنهایی ه دوش کشــید ت
پــدر زحمتکــش و مــادر دل ســوزش باشــد.  اوایــل دهــه ۵۰ 
ســرآغاز فصــل جدیــدی از زندگــی او بــود؛ چــرا که قبولــی در 
رشــته پزشــکی دانشــگاه شــیراز، حضــور او در محافــل  فعــال 
انقابــی و جمــع مبــارزان را بــه دنبــال داشــت و رفتــه رفته به 
عنــوان یکــی از عناصــر فعال مبــارزه علیــه رژیم شاهنشــاهی 
در اســتان فــارس و حتــی اســتان های اطــراف شــناخته شــد.

وی تــا پایــان مقطــع پزشــکی عمومــی تحصیــل  کــرد و در 
ــه خدمــت شــد و در  ــوان پزشــک مشــغول ب ــه عن ارتــش ب
ســال ۱۳۵۷، ازدواج کــرد. در ســال های مبــارزه، همپــای ســایر 
ــای ننشســت و خــود را وقــف  ــی از پ ــان مســلمان ایران جوان
خدمــت بــه اســام و انقــاب کــرد. چنــد ماه پــس از پیــروزی 
انقــاب اســامی و بــه دنبــال تحــرکات عناصر ضد انقــاب در 
غــرب کشــور، سرآســیمه به آنجا شــتافت و کار کمک رســانی 
بــه مجروحیــن و مــردم ســتم دیــده ی کردســتان را بــر عهده 

گرفت.
از شــهید »دکتــر حســین گرکانــی نــژاد مشــیزی« بــه عنوان 
ــاد  ــران ی ــامی ای ــوری اس ــهید در جمه ــک ش ــن پزش اولی
می شــود کــه در ۲۱ شــهریور ســال ۱۳۵۸ در شــهر سردشــت 
ــهادت  ــاب به ش ــد انق ــای ض ــا گروه ه ــری ب ــر درگی ــر اث ب
رســید. مــزار وی در گلــزار شــهدای زادگاهــش واقــع اســت.

آخریــن نامــه اولیــن پزشــک شــهید دفــاع مقدس/ »حســین 
گرکانــی نــژاد« چگونه آســمانی شــد؟

ــت:  ــده اس ــهید آم ــن ش ــی ای ــرات زندگ ــی از خاط دربخش
ــی  ــود. وقت ــی ب ــهر کوچک ــان، ش ــیر، محــل زندگیم »بردس
ــان  ــه ده ــان ب ــاد، ده ــهر می افت ــی در ش ــن اتفاق کوچکتری
ــع  ــه از آن مطل ــی زود، هم ــد و خیل ــی می چرخی ــن اهال بی
می شــدند. یکــی از ایــن اتفاقــات قبــول شــدن در دانشــگاه بود 
کــه آن روز هــا کمتــر کســی در شــهری بــه آن کوچکــی در 
ــر  ــد. اگ ــول می ش ــم و آوازه دار قب ــزرگ و اس ــگاه های ب دانش
هــم قبــول می شــد، همــه اهالــی شــهر بــه ســرعت از آن بــا 

ــدند. ــر می ش خب
ــت آن را  ــا بضاع ــدر و مادر ه ــیاری از پ ــاب، بس ــل از انق قب
ــر  ــواده ی پ ــنگین خان ــارج س ــده ی مخ ــه از عه ــتند ک نداش
ــن  ــی از ای ــین یک ــواده حس ــد، خان ــر آین ــان ب ــت ش جمعی
ــازه کوچــک  ــک مغ ــدرش ی ــد پ ــود کــه هرچن خانواده هــا ب
داشــت، امــا دخــل و خرجــش کفــاف زندگیشــان را نمــی داد 
و همیــن موضــوع حســین را مجبــور کــرده بــود تــا وقتــی در 
دبیرســتان تحصیــل می کنــد، حداقــل در تعطیات تابســتان 
بــرود کار کنــد، تا شــاید گوشــه ای از ســنگینی بار زندگــی را از 

ــردارد. ــدرش ب روی دوش پ
ــول  ــی حســین در رشــته پزشــکی دانشــگاه شــیراز قب وقت
شــد، تــا مدت هــا کســی از موضــوع خبــر نداشــت. خیلی هــا 
ــه  ــا ک ــی بعضی ه ــد و حت ــب می کردن ــنیدند و تعج می ش
شــاید توقــع داشــتند حســین هــم ماننــد دیگــران باشــد و 
رفتــارش بــا قبولــی در دانشــگاه عــوض شــود، می پرســیدند: 
پــس اگــر دانشــگاه قبــول شــده، چــرا اینقــدر عــادی رفــت و 
آمــد می کنــد و بــا همــه ماننــد گذشــته دوســتانه و صمیمی 

ــد؟ ــورد می کن برخ
بعــد از فــوت پــدر، حســین بــرای خواهــر و برادرهایــش حکم 
پــدر پیــدا کــرد. بــا آن هــا صحبــت می کــرد و برایشــان هــر 
آنچــه کــه نیــاز داشــتند تهیــه می کــرد. وقتــی هــم به شــیراز 
می رفــت، مقــداری از حقوقــش را بــرای مــن می فرســتاد کــه 

خــرج زندگــی مــان کنم.
خــودش را بــه شــدت درگیــر فعالیت هــا و مبــارزات انقابــی 
کــرده بــود و همیشــه آرزو می کــرد در ایــن مبــارزات شــهید 
شــود. خیلــی وقت هــا بــا حســرت می گفــت پــس چــرا مــن 
شــهید نمی شــوم؟ انقــاب کــه پیــروز شــد، از اینکــه شــهید 
ــفانه از  ــت متاس ــود و می گف ــت ب ــی ناراح ــود، خیل ــده ب نش

فیــض شــهادت محــروم شــدم.
ــختی  ــیار س ــکی کار بس ــته پزش ــدن در رش ــول ش ــم قب ه
بــود و هــم درس خوانــدن و بــه پایــان رســاندن تحصیــات 
در ایــن رشــته بــه تــاش و ممارســت زیــادی نیــاز داشــت. 
ــود  ــاد ب ــا آن آنقــدر زی حجــم درس هــا و کار هــای مرتبــط ب
ــرای  ــی ب ــت کم ــکی فرص ــته پزش ــجو های رش ــه دانش ک
انجــام کار هــای جانبــی پیــدا می کردنــد. حســین از معــدود 
افــرادی بــود کــه هــم درس می خوانــد و حقیقتــا خــوب درس 
ــای  ــه فعالیت ه ــادی از جمل ــای زی ــم کار ه ــد و ه می خوان

مبارزاتــی و انقابــی انجــام مــی داد.
بعــد از انقــاب، وقتــی امــام فرمــان تشــکیل جهاد ســازندگی 
را صــادر کردنــد و ایــن نهــاد بــه ســازندگی و کمک رســانی در 
مناطــق محــروم پرداخــت، یک لحظه هــم فرصت را از دســت 
نــداد. بــا اینکــه هنــوز چنــد ماه بــه اتمــام درســش مانــده بود، 
راهــی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد شــد تا به مــردم مناطق 

محــروم آن اســتان خدمات پزشــکی بدهد.

آرزوی عارفانه اولین 
پزشک شهید دفاع مقدس 

برای خانواده اش

خاطرات دختر سردار 
سلیمانی از پدرش

رفــع موثــر و کامــل تحریــم هــای 
یکجانبــه و غیرقانونــی رژیــم امریــکا، از 
بــی عملــی ســه کشــور اروپایــی انتقــاد 

نمــود.
ــه  ــد نمــود البت ــان تاکی ــر عبداللهی امی
گفتگوها در مســیر مثبــت و ســازنده ای 
آغــاز شــده اســت کــه ایــن امــر مــورد 
ــان گفتگوهــای  تاییــد دو طــرف در پای
ــذا توافــق شــد  دیــروز قــرار گرفــت و ل
گفتگوهــا طــی دو هفتــه آینــده در 
همیــن ســطح در بروکســل ادامــه یابــد.
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روایت زینب سلیمانی از ترورهای نافرجام حاج قاسم
ــت  ــلیمانی در روای ــم س ــهید قاس ــپهبد ش ــر س دخت
ــت  ــده می گف ــا خن ــا ب ــت: باب ــدرش گف ــی از پ خاطرات
ــن  ــذف م ــر ح ــه به فک ــد ک ــدر ناتوانن ــمنان آن ق »دش

هســتند«.
ــزاری تســنیم،  ــی خبرگ ــگار فرهنگ ــزارش خبرن ــه گ ب
غســان بــن جــدو مدیر شــبکه المیادین شــب گذشــته، 
ــتین  ــتانه نخس ــاه ۱۳99 در آس ــم دی م ــنبه نه سه ش
ســالگرد شــهادت حــاج قاســم بــا زینب ســلیمانی دختر 

ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی گفت وگــو کــرد.
زینــب ســلیمانی، کوچکتریــن فرزنــد شــهید ســلیمانی 
ــاک و  ــات خطرن ــه اتفاق ــاره ب ــا اش ــو ب ــن گفت وگ در ای
ترورهــای نافرجامــی کــه بارهــا و بارهــا در طــول حیــات 
حــاج قاســم اتفــاق افتــاده بــود، گفــت:  تمــام زندگی اش 
در خطــر می گذشــت، هرجــا کــه می رفــت دشــمنی در 
کمیــن او بــود. ماجــرای حســینیه ای را کــه مــا در کرمان 
داریــم و ایــام فاطمیــه)ع( در آن مراســم برگــزار می شــود 
شــنیده اید، حتــی در اخبــار منتشــر شــد کــه یــک گروه 
تروریســتی از ســمت دیگــر خیابــان به ســمت حســینیه 
تونــل زیرزمینــی زده بودند تا وقتی در مراســم حســینیه 
ــا   ــد، ام ــر کنن ــینیه را منفج ــود، حس ــدرم وارد می ش پ

شــکر خــدا نقشه هایشــان نقــش بــر آب شــد.
وی بــا اشــاره بــه ماجــرای تــرور دیگــری از جانــب ایــادی 
آمریــکا گفــت: یک بــار بابــا بــرای مــن یــک اتفــاق را بــا 
ــن مســئله  ــا ای ــی نه تنه ــرد، یعن ــف می ک ــده تعری خن
برایــش ترســناک و باعــث نگرانــی نبــود بلکــه خنــده دار 
ــد  ــدر ناتوانن ــمنان آن ق ــت »دش ــده می گف ــود، باخن ب
کــه به فکــر حــذف مــن هســتند.«، آن اتفــاق ایــن بــود 
ــود دو  ــوم می ش ــه معل ــد ک ــا بودن ــا در هواپیم ــه باب ک
جنگنــده آمریکایــی هواپیمــا را تعقیــب می کننــد و بــه 
خلبــان هواپیمــا اخطــار می دهنــد کــه »باید هواپیمــا را 
بنشــانید«. آن قــدر بــه هواپیمــا نزدیــک می شــوند کــه 
خلبــان آن هــا را نزدیــک خــودش می بینــد. آن هــا تهدید 
می کننــد کــه »یــا هواپیمــا را بنشــان یــا آن را می زنیم«.

دختــر شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی افــزود: وقتــی 
پــدرم ایــن ماجــرا را تعریــف می کــرد، حالتی داشــت که 
انــگار ایــن موضــوع برایــش اصاً اهمیتی نداشــته اســت. 
ــرای  ــود کــه در آن زمــان ب ــد متعــال ب خواســت خداون
ایشــان اتفاقــی نیفتــد و بــا اینکــه در شــرایط خطرنــاک 
در جاهــای مختلفــی حضــور داشــت، امــا آســیبی بــه او 

وارد نشــد.
ــرور نافرجــام دیگــری در خــط  ــه ت زینــب ســلیمانی ب
مقــدم اشــاره و آن را از زبــان شــهید خرمــی نقــل کــرد 
و گفــت: پــدرم یــک محافــظ داشــت به نــام شــهید رضــا 
خرمــی که قبــل از شــهادت پدرم در ســوریه به شــهادت 
رســید. شــهید خرمــی برای مــا تعریــف می کرد کــه »ما 
در خــط بودیــم کــه یک دفعــه حاج قاســم آمد تــا از خط 
بازدیــد کنــد. همه شــوکه شــده بودنــد کــه؛ داعش چند 
قــدم آن طرف تــر اســت، حــاج قاســم در ایــن فضــا اینجــا 
چــه کار می کنــد؟ حــاج قاســم ســرحال و بشــاش آمــده 

بــود و لبخنــد مــی زد تــا بــه بچه هــا روحیــه بدهــد«.
وی ادامــه داد: شــهید خرمــی می گفــت »در ایــن 
میــان دیــدم دو نفــر آدم ناشــناس که ظاهرشــان شــبیه 
بچه هــای مــا نبــود، آنجــا ایســتاده اند و بــا هــم صحبــت 
می کننــد، صورتشــان را پوشــانده بودنــد، بــه حاج قاســم 
گفتــم »ایــن دو نفــر خیلــی عجیــب و غریب هســتند« 
امــا حــاج آقــا مشــغول فعالیت هــای خــودش بــود و بــه 
ایــن موضــوع اهمیتــی نمــی داد. شــهید پورجعفــری بــه 
ــای  ــی روم از بچه ه ــن م ــد م ــت »اجــازه بدهی ــن گف م

خــط ســؤال کنــم کــه؛ اینهــا چه کســی هســتند؟««.
دختــر سیدالشــهدای مقاومــت بیــان کــرد: همیــن کــه 
شــهید پورجعفــری از پــدر جــدا می شــود تــا از بچه هــا 
ســؤال کنــد کــه داســتان چیســت، آن دو نفــر شــروع به 
تیرانــدازی به ســمت بابــا کردنــد و شــهید رضــا خرمــی 
پیراهــن پــدر را گرفتــه ایشــان را روی زمیــن خوابانــد تــا 
تیــری بــه ایشــان نخــورد. مــن ایــن مســئله را چیــزی 
ــد نمی بینــم کــه می خواســت در  غیــر از دســت خداون

آن شــرایط ایشــان را حفــظ کنــد.
زینــب ســلیمانی بــا اشــاره بــه ماجــرای خطرناکــی کــه 
در زمــان حضــور کنــار پــدر در ســوریه پیــش آمــده بود، 
گفــت: اتفاقــی کــه ناگهانــی افتــاد، ما را شــوکه کــرد، آن 
زمــان دو طــرف اتوبانــی که ســمت فــرودگاه دمشــق بود، 
دســت نیروهــای داعش و مســلحین بود، خاطرم هســت 
وقتــی انفجــار اتفــاق افتــاد و مــا توی ماشــین نشســتیم، 
یــک لحظــه بــه اطرافــم نــگاه کــردم و احســاس کــردم 
خیلــی تاریــک اســت، همــه چیــز ســیاه بــود، احســاس 
کــردم ســرعت بــاالی ماشــین ها نشــان دهنده آن اســت 
کــه پــدرم در خطــر اســت، به خصــوص کــه قبــاً هــم 
شــنیده بــودم دو طــرف اتوبــان در اشــغال داعــش اســت.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: در آن لحظــه احســاس کردم 
ــم بکنــم کــه از پــدرم محافظــت کنــم  چــه کار می توان
و او را بغــل کــردم، دســتم را دورشــان انداختــم تــا اگــر 
تیرانــدازی از ســمت مــن به ایشــان شــد، بــه بابــا اصابت 
نکنــد. پــدرم می خندیــد و ابتــدا متوجــه نشــد کــه چــرا 
ایشــان را بغــل کــرده ام، فکــر کــرد کــه مــن ترســیده ام، 
بعــد کــه بــه مقصــد رســیدیم و متوجــه موضــوع شــد، 
ــت:  ــردم، می گف ــن کار را ک ــرا ای ــه چ ــد ک ــت ش ناراح
»اگــر بــه شــما آســیبی وارد می شــد، مــن واقعــاً ناراحت 

می شــدم«.
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افقــی: افــت کــردن - ایــزد - رایــگان ۵ افقــی: کــش لقمــه - گردنبنــد 
مرواریــد 6 افقــی: خدمتــکار - ســازنده ظــروف مســین۷ افقــی: خوشــه 
انگــور نارســیده - کاوش ۸ افقــی: فیلمــی از بهرامیــان - دلیر و شــجاع - 
ازگیــل 9 افقــی: تغییر یافتــه - از پســوندها۱۰ افقــی: واحد انــدازه گیری 
مایعــات - خویشــتن داری و پرهیــز ۱۱ افقــی: علــم اشــکال و ابعــاد - 

شــخص هوشــمند و دارای نبــوغ
عمودی :

۱ عمــودی: جنــگ و نــزاع - آشــوب و بلــوا ۲ عمــودی: روادیــد - نــی تــو 
ــی - پســوند آلودگــی ۳ عمــودی: راز دار – روش4 عمــودی: تنــگ  خال
چشــمی - خــوش پــوش - دلیــر ۵ عمــودی: گــودال - برتــری دادن 6 
عمــودی: طویــل - پایتخت کشــور فیجی۷ عمــودی: نکوهــش - آهنگ 
ســخن ۸ عمــودی: لشــکر - زنــدان - مثــل و ماننــد 9 عمودی: اشــتیاق 
- اثــری از صــادق هدایــت۱۰ عمــودی: قورباغــه - نــی نواختــن - ســبد 

میــوه ۱۱ عمــودی: پیوســته - خمیازه
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لزوم ثبت هرچه سریع تر اطالعات در 
سامانه امالک و اسکان توسط مالکان

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان 
کرمــان گفــت: مالــکان و مســتاجران 
تــا پایــان مهرمــاه ســال جــاری مهلت 
ثبــت نــام و خــود اظهــاری در ســامانه 
ملی امــاک و اســکان کشــور را دارند.
ــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع  ب
رسانی راه و شهرســازی استان کرمان، 
علی حاجــی زاده بــه پیامدهای مثبت 
ثبت اطاعــات در ســامانه ملی اماک 
و اســکان اشــاره کــرد و گفــت: ثبــت 
اطاعــات در ســامانه مذکــور منجر به 
ایجــاد شــفافیت اطاعاتــی در حــوزه 
مســکن، اخــذ تصمیمــات سیاســتی 
صحیــح و نهایتا تســهیل فرآیند خانه 
دار شــدن تمامــی اقشــار جامعــه 

خواهــد شــد.
وی ادامــه داد:همچنیــن از مزایــای 
دیگــر ثبــت اطاعــات در ســامانه 
امــاک و اســکان زمینــه ایجــاد 
سرشــماری برخــط نفــوس و مســکن 
،تنظیم بــازار مســکن و امــکان اجرای 
ــت از  ــوب دول ــای مطل ــت ه سیاس
ــا پرداخــت  ــه اعمــال مالیــات ی جمل
ــی  ــم م ــد فراه ــای هدفمن ــه ه یاران

ــود. ش
ــه  ــت برنام ــش دق ــی زاده افزای حاج
ریــزی اقتصــادی در بخــش مســکن 
را از دیگــر مزایــای ثبــت اطاعــات در 
ســامانه امــاک و اســکان عنــوان کرد 
و افزود:بــا ثبــت اطاعــات در ســامانه 
ــاره  ــا اج ــروش ی ــکان ف ــاک و اس ام
یــک واحــد مســکونی بــه چنــد فــرد 
بــه میــزان قابــل توجهی کاهــش پیدا 

مــی کنــد.
وی در بخــش دیگــری از صحبــت 
هــای خــود بــه آثــار و تبعــات ناشــی 
از ثبــت اطاعــات ملک اشــاره کــرد و 

گفــت: در صــورت عــدم ثبــت اطاعــات 
ملــک و برابــر الزامــات قانونــی، آن واحــد 
ــود و  ــی ش ــی م ــی تلق ــکونی خال مس
بــرای آن ملــک برگه مالیاتی صــادر و در 
صــورت عــدم پرداخــت مشــمول جرایم 

مالیاتــی مــی شــود.
وی تصریــح کــرد : همچنیــن هــر زمان 
ــاب  ــا حس ــذ مفاص ــه اخ ــاز ب ــه نی ک
مالیاتــی بــرای ملــک مــورد نظــر باشــد، 
مالــک آن واحــد مســکونی مکلــف بــه 
پرداخــت جرائــم مالیاتــی در خصــوص 
ملــک خواهــد بود.همچنیــن از آنهــا که 
ــا  ــش ت ــه از ش ــات مربوط ــزان مالی می
هجــده برابــر مالیــات بــر اجــاره تعییــن 
شــده اســت رقــم مالیات متعلقه بســیار 
قابــل توجــه بــوده و مالــک متضــرر می 

شــود.
حاجــی زاده اظهــار داشــت: بــه موجــب 
قانــون ارائه بســیاری از خدمــات از جمله 
افتتــاح حســاب، صــدور چــک، خریــد 
انشــعابات بــرق، آب، فاضــاب و ... منوط 
ــوده و  ــه ثبــت اطاعــات در ســامانه ب ب
بســیاری از خدمــات براســاس آدرس 
ــه  ــه ســاکنین ارائ منــدرج در ســامانه ب
خواهــد شــد. لــذا عــدم ثبت اطاعــات و 
خــود اظهــاری در ســامانه ممکن اســت 
مشــکات عدیده ای بــرای خانوارها)چه 
ســاکن و چــه مالکی کــه خــود اظهاری 
ــات  ــتفاده از خدم ــد( در اس ــرده باش نک

ایجــاد کنــد.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان کرمان 
ــر  ــرد: از دیگ ــان ک ــان خاطرنش در پای
تبعــات ناشــی از عــدم ثبــت اطاعــات 
ــرو  ــه وزارت نی ــت ک ــن اس ــک، ای مل
مکلــف اســت تعرفــه بــرق کنتــور ایــن 
ــکان قیمتــی  ــن پل امــاک را در باالتری

محاســبه نمایــد.

*
*

*

شهروندان خطر وقوع جرم را با پیشگیری مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت:
و رعایت نکات ایمنی کاهش دهند

رئیــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان بیــان داشــت: خــود 
مراقبتــی و رعایــت نــکات ایمنــی، خطــر و ریســک وقــوع جــرم را کاهش مــی دهد.
بــه گــزارش برنــا؛ ســرهنگ یــداهلل حســن پور بــا اشــاره بــه اینکــه نهــاد خانــواده بــه 
عنــوان نهــاد اصلــی در حــوزه پیشــگیری از ارتــکاب جــرم اســت، بیــان داشــت: اگــر 
خانــه و خانــواده و دیگــر نهادهــای آموزشــی نقــش خــود را درســت انجــام دهنــد، 

ســامت روانــی و اجتماعــی آحــاد مــردم تضمیــن خواهــد شــد.
وی افــزود: پیشــگیری را مــی تــوان یکــی از راهبردهــای اساســی در حــوزه کنتــرل 
جرایــم بــر شــمرد کــه در بردارنــده مجموعه راهکارهای مســتقیم و غیر مســتقیم با 
هــدف ایجــاد امکانــات و موقعیــت هــای بازدارنــده از وقــوع جــرم ،کجــروی، طراحی 

و تدویــن جــرم اســت.
ــه  ــدان ب ــادر در تربیــت فرزن ــدر و م ــان کــرد: نقــش پ رئیــس پلیــس آگاهــی بی
خصــوص در دوران کودکــی، ســالم بــودن محیــط خانوادگــی و داشــتن امنیــت و 
اعتمــاد بــه نفــس مــی توانــد در داشــتن شــخصیتی ســالم در پیشــگیری از جرائــم 

اجتماعــی بســیار موثــر باشــد.
وی بیــان داشــت: پــدر و مادرهــا با تشــویق فرزنــدان به رعایت هنجارهای پســندیده 
اجتمــاع ،تامیــن بهداشــت روانــی و نیازهای زیســتی آنها، تقویــت و افزایــش مهارت 
هــای اجتماعــی ،پــرورش و تقویــت اعتمــاد بــه نفــس و حــس مســئولیت پذیــری 
،حاکــم کــردن محیطــی آکنده از صفــا و صمیمیت در فضــای خانــه و تقویت ایمان 
و اعتقــادات مذهبــی فرزنــدان مــی تواننــد مهمترین نقــش را در پیشــگیری از وقوع 

جرم داشــته باشــند.
ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه نقــش محــوری خانــواده در تامین امنیــت تصریح 
کــرد: خانــواده نخســتین و مهمتریــن مدرســه و مهــد تربیــت کــودک و موفق ترین 
کارگاه انســان ســازی اســت و بیشــترین دانســته هــا تجــارب فرهنگ تمــدن اخاق 

و اندیشــه از ایــن کانــال بــه کــودک ســرایت مــی کند.
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ــفرهای  ــت: س ــس گف ــده مجل نماین
اســتانی موجــب دلگرمــی و وحــدت 
ــت  ملــی می شــود. متأســفانه در دول
قبــل ســفرهای اســتانی رنــگ باخته 
بــود و رئیــس جمهــور قبلــی در میان 
مــردم حاضــر نمی شــد و بــه همیــن 
ــاور رســیده  خاطــر مــردم بــه ایــن ب
بودنــد کــه رئیــس جمهورشــان خود 
ــد؛ در  ــردم می دان ــه م ــدا از بدن را ج
صورتــی کــه رئیــس جمهــور بــا رأی 
مــردم بــه قــدرت رســیده و بایــد خود 

را جزئــی از مــردم بدانــد.
ــت اهلل  ــت: آی ــس گف ــده مجل نماین
رئیســی بــه خوبــی درک کــرده کــه 
ــردم  ــان م ــأ می ــد خ ــر می خواه اگ
ــان  ــد در می ــن رود بای ــت از بی و دول

ــردم باشــد. م
شــهباز حســن پوربیگلــری در گفتگو 
ــاره ســفرهای  ــگار نمــا، درب ــا خبرن ب
اســتانی آیــت اهلل رئیســی اظهــار 
ــب  ــتانی موج ــفرهای اس ــت: س داش
ــود.  ــی می ش ــدت مل ــی و وح دلگرم
متأســفانه در دولــت قبــل ســفرهای 
اســتانی رنــگ باختــه بــود و رئیــس 

جمهــور قبلــی در میــان مــردم حاضــر 
ــردم  ــر م ــن خاط ــه همی ــد و ب نمی ش
بــه ایــن بــاور رســیده بودنــد کــه 
ــدا از  ــود را ج ــان خ ــس جمهورش رئی
ــه  ــی ک ــد؛ در صورت ــردم می دان ــه م بدن
رئیــس جمهــور بــا رأی مــردم بــه قدرت 
رســیده و بایــد خــود را جزئــی از مــردم 

ــد. بدان
وی گفــت: یکــی از اقدامــات خــوب 
آقــای رئیســی، از ســر گرفتن ســفرهای 
اســتانی اســت کــه بیــش از چهــار ســال 
اســت رنــگ باختــه بــود. آقــای رئیســی 
بــا انجام ســفرهای اســتانی و حضــور در 
ــش  ــودن دولت ــی ب ــردم، مردم ــان م می
را نشــان می دهــد و اینکــه عالقــه 
شــدیدی دارد تــا از نزدیــک با مشــکالت 

ــا مــردم هــم کالم شــود. آشــنا و ب
حســن پــور خاطرنشــان کــرد: آیــت اهلل 
رئیســی بــه خوبــی درک کــرده کــه اگر 
می خواهــد خــأ میــان مــردم و دولــت 
از بیــن رود بایــد در میــان مــردم باشــد. 
ــتانی  ــفرهای اس ــر س ــارت دیگ ــه عب ب
ــرای  یکــی از راه هــای مهــم و مقبــول ب
افزایــش پایــگاه اجتماعــی نظام اســت و 

آقــای رئیســی بــا درک ایــن واقعیت و 
ضرورت، ســفرهای اســتانی را، آن هم 
ــتور کار  ــی در دس ــرایط کرونای در ش

ــرار داده اســت. ق
پوربیگلــری معتقــد اســت: آنچــه 
کــه رئیــس جمهــور می توانــد در 
ــت آورد  ــه دس ــتانی ب ــفرهای اس س
فراتــر از آن چیــزی اســت کــه وزرا یــا 
ــد؛  ــل می کنن ــه او منتق مســئوالن ب
ــت اهلل  ــی آی ــر وقت ــای دیگ ــه معن ب
رئیســی در میــان مــردم حضــور پیدا 
مــی  کند و ســفرهای اســتانی را انجام 
می دهــد، خــود او مســتقیماً بــا مردم 
ســخن می گویــد و بــدون واســطه از 
ــود و در  ــردم آگاه می ش ــکالت م مش
ایــن شــرایط دســتورات الزم را صــادر 
می کنــد، امــا اگــر ســفرهای اســتانی 
در جریــان نباشــد، امــکان دارد، وزیــر 
ــوب  ــز را خ ــه چی ــئولی هم ــا مس ی
جلــوه دهــد و در ایــن شــرایط رئیــس 
جمهــور از بســیاری از مشــکالت 

ــاآگاه اســت. ن
وی بــا بیــان اینکه امید مــی رود دولت 
ســیزدهم، دولــت کارآمــد و به معنای 

سفرهای استانی موجب دلگرمی و وحدت ملی می شود

همزمــان بــا اختتامیــه هفته جهانــی فضــا ۲۰۲۱ که با شــعار 
»نقــش زنــان در فضــا« برگــزار شــد، »کمیتــه زنــان صنعــت 

فضایــی« در پژوهشــگاه فضایــی ایران تشــکیل شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از پژوهشــگاه فضایــی 
ایــران، دکتــر فاطمــه نویــدی رئیــس کمیتــه زنــان صنعــت 
فضایــی ایــران هــدف از تشــکیل ایــن کمیتــه را نــگاه ویــژه 
بــه توانمندی هــا و تجربیــات تخصصــی بانــوان پژوهشــگر و 
دســت اندرکار حــوزه فضایــی کشــور و برنامه ریــزی منســجم 
بــرای شناســایی بانــوان توانمند و متخصص به منظور توســعه 
مشــارکت بانــوان در تصمیم ســازی ها و سیاســتگذاری ها 

عنــوان کــرد.
ــص،  ــان متخص ــی زن ــوان علم ــر از ت ــدی مؤثرت وی بهره من
ــوان موفــق  افزایــش مشــارکت و اشــتراک گذاری تجــارب بان
در عرصه هــای مختلــف صنعــت فضایــی، برنامه ریــزی بــرای 
توان افزایــی بانــوان توانمنــد در حوزه هــای مدیریتــی، حمایــت 
از توســعه کســب و کارهــای فضاپایــه بــا محوریــت بانــوان و 
ــری از  ــی و بهره گی ــق بین الملل ــای موف ــا چهره ه ــل ب تعام

تجــارب آنهــا بیــان کــرد.
ــاره  ــا درب ــی فض ــه جهان ــه هفت ــم اختتامی ــدی در مراس نوی
نیازســنجی تشــکیل کمیتــه زنــان صنعــت فضایــی گفــت: 
ایــن کمیتــه پــس از دو دوره برگــزاری موفــق »رویــداد زنــان 
در صنعــت فضایــی ایــران« و بنــا به دســتور رئیس پژوهشــگاه 
فضایــی ایــران در راســتای تقویت جایگاه و شــانیت بخشــیدن 
بــه فعالیــت زنــان در صنعــت فضایــی تشــکیل شــده اســت.

وی گفــت: بــا توجــه بــه مأموریت هــای تعریــف شــده، ایــن 
کمیتــه در ســه بخــش برنامه ریزی، ترویــج و فرهنگ ســازی و 
پژوهــش و فنــاوری و با ســازماندهی رویدادهــای متنوع علمی، 
ــان  ــف مخاطب ــای مختل ــرای گروه ه پژوهشــی و ترویجــی ب
شــامل دانش آمــوزی، دانشــجویی، کســب وکارهــای فضاپایــه 

و عمــوم مــردم، فعالیت هــای خــود را دنبــال می کنــد.
رئیــس کمیتــه زنــان صنعــت فضایــی ایــران بــا بیــان اینکــه 
پیش نویــس اولیــه اساســنامه ایــن کمیتــه تدویــن شــده و 
ــال  ــران در ح ــی ای ــگاه فضای ــب آن در پژوهش ــد تصوی فراین
پیگیــری اســت، تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه نقــش کلیــدی و 
حضــور تأثیرگــذار بانــوان به ویــژه در عصــر چهارم فضا، شــعار 
در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن کمیتــه »فضــای نــو، زنــان 
ــا برنامه ریــزی  پیشــرو« اســت و امیــد اســت ایــن کمیتــه ب
منســجم و فعالیت های مســتمر خــود بتواند در توســعه نقش 

زنــان در صنعــت فضایــی ایــران، نقــش مؤثــری ایفــا کنــد.

»کمیته زنان صنعت فضایی« 
تشکیل شد

بــه گــزارش ایســنا رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ریــزی اســتان کرمــان تاکید کرد: فرار ســرمایه از اســتان 
را بــه شــدت داریــم و یکــی از راهکارهــای جلوگیــری از 

ایــن مهــم بهبود فضــای کســب کار اســت.
جعفــر رودری در هشــتمین ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
مقاومتــی اســتان کرمــان گفــت: تنظیــم بودجــه ۱۴۰۱ 
را براســاس مقتضیات کشــور، اســناد باالدســتی و توجه 
ویــژه بــه برنامــه و رشــد اقتصــادی در دســتور کار داریم.
ــای رشــد  ــت ه ــد ظرفی ــا بای ــه داد: اســتان ه وی ادام
اقتصــادی خــود را بررســی و همچنیــن الگــوی تامیــن 

مالــی تحقــق رشــد اقتصــادی خــود را اعــالم کننــد.
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی اســتان کرمان 
ــار محاســبه ارزش افــزوده  ــرای اولیــن ب اظهــار کــرد: ب
ــبه  ــتان محاس ــتانی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، اس ــای شهرس ه
ضمــن آنکــه رشــد اقتصــادی آنهــا نیــز احصــا شــده 

اســت.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اســتان کرمــان از ظرفیت 
کامــل اقتصــادی خــود اســتفاده نمــی کنــد، تصریــح 
کــرد: بــرای ۱۸ درصــد ظرفیت خالــی اقتصادی اســتان 

بــرای ســال ۱۴۰۱ مــی توانیــم برنامــه ریــزی کنیــم.
رودری بیــان کــرد: ۴۷ هــزار و ۶۰۰ میلیــارد تومان منابع 
بــرای تحقــق رشــد اقتصــادی ۸.۲ درصــدی اســتان نیاز 

داریم.
وی تاکیــد کــرد: فــرار ســرمایه از اســتان را بــه شــدت 
ــن مهــم  ــم و یکــی از راهکارهــای جلوگیــری از ای داری

بهبــود فضــای کســب کار اســت.

سرعت زیاد فرار سرمایه از 
کرمان/ عدم استفاده از همه 

ظرفیت اقتصادی استان

دستگیری ۱۰ نفر از مرتبطین 
سرویس های اطالعاتی برخی 

کشورهای منطقه
بــا رصــد هوشــمندانه اطالعاتــی ســربازان گمنــام امــام 
زمــان )عــج( مرتبطیــن ســرویس های اطالعاتــی برخی 
کشــورهای منطقــه مرتبــط بــا نظام ســلطه، در اســتان 

بوشــهر شناســایی و دســتگیر شدند.
بــه گــزارش حــوزه دولــت خبرگــزاری تســنیم، بــا رصد 
هوشــمندانه و پیگیری های مســتمر اطالعاتی ســربازان 
گمنــام امــام زمــان )عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( 
در اســتان بوشــهر، ۱۰ نفــر از مرتبطیــن ســرویس های 
اطالعاتــی برخــی کشــورهای منطقــه مرتبــط بــا نظام 
ــدف پیشــگیری از  ــا ه ســلطه، شناســایی شــدند و ب
تعمیــق ارتباطــات و مقابلــه هدفمنــد بــا اقدامــات ضد 
امنیتــی آنان، دســتگیر و پــس از انجام تحقیقــات الزم، 
ــع  ــل مرج ــم، تحوی ــرای صــدور حک ــا ب ــده آن ه پرون

ــد. قضایی ش
از جملــه اهــداف ســرویس های اطالعاتــی کشــورهای 
ــا  ــا ب ــه همدســتی آشــکار آن ه ــا توجــه ب یادشــده )ب
ــه  ــی کشــورهای متخاصــم و ب ــرویس های اطالعات س
نیابــت از ســرویس های مذکــور(، جمــع آوری اطالعــات 
ــری  ــز حســاس کشــور و بهره گی و جاسوســی از مراک
ــه آن کشــورها  از ظرفیــت ایرانیــان مقیــم و متــردد ب
اســت کــه بــا اشــراف اطالعاتــی ســربازان گمنــام امــام 
زمــان )عجــل اهلل تعالــی فرجه الشــریف(، با تحــرکات و 
تهدیــدات آن ها مقابلــه و با هماهنگی دســتگاه قضایی، 
برخــورد بازدارنــده ای بــا مرتبطیــن ســرویس های 

اطالعاتــی مذکــور صــورت گرفــت.
ــز مقیــم  ــه آگاهــی هموطنــان عزی وزارت اطالعــات ب
ــه ایــن کشــورها  کشــورهای منطقــه و افــرادی کــه ب
ــیاری،  ــظ هوش ــن حف ــاند؛ ضم ــد می رس ــردد دارن ت
هرگونــه مراجعــه مشــکوک اتباع بیگانــه و درخواســت 
ــه ســتاد خبــری )۱۱3( وزارت  ــه آنهــا را ب همــکاری ب

ــد. ــات اطــالع دهن اطالع

ــار داشــت:  ــد، اظه ــی باش ــی مردم واقع
تــا بــه امــروز آقــای رئیــس جمهــور بــه 
وعده هــای خــود عمــل کــرده کــه یکــی 
از آنهــا تســریع در رونــد واکسیناســیون 
اســت و امیدواریــم گام بعــدی دولــت او، 
کنتــرل بــازار و قیمت ها باشــد و ســپس 
ــن  ــاز مســکن. م ــش ســاخت و س افزای
ــت  ــی دول ــای روحان ــت آق معتقــدم دول
امیــد نبــود بلکــه دولــت آقــای رئیســی 

دولــت امیــد اســت.

در پژوهشگاه فضایی ایران؛

شهباز حسن پو رمناینده مجلس : 

رییس سازمان مدیریت استان کرمان هشدار داد:

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011000952 - 1400/6/11 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضی آقــای ســعید شــاهرحمانی جوشــوری فرزند علی  
بشــماره شناســنامه 3170062646  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 286.91 مترمربــع 
پــاک 13  فرعــی از 548  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار میرزاآقاخان کوچــه 11 بخش 20 کرمــان خریداری 
از مالــك رســمی شــرکت تعاونــی مســکن فرهنگیــان محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــاع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهي بــه مــدت دو ماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت مذکــور وعدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/7/12- 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/7/26            حســین تقــی زاده- رئیــس ثبــت اســنادواماک/47 م الــف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
 آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011000951 - 1400/6/11 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك 
بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضی خانم صدیقه خســروی مشــیزی فرزنــد نعمت اهلل  بشــماره 
شناســنامه 1  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانه  به مســاحت 616.21 مترمربع پــاک 471  اصلــی واقع در 
بردســیرخیابان شــهید گرکانــی کوچه شــقایق 19 بخــش 20 کرمان خریــداری از مالك رســمی آقایــان اصغر 
غامرضــا پــور، حســین، حبیــب الــه، اســداله و خانــم صغــری حقگوئــی محــرز گردیــده اســت. لذا بــه منظور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي بــه مدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور 
وعــدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/7/12 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/7/26                     حســین تقــی زاده- رئیــس ثبــت اســنادواماک/46 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011001047 - 1400/6/18 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای حمدالــه ابراهیــم زاده افشــار فرزنــد یدالــه  
بشــماره شناســنامه 1077 صــادره از بردســیر در یــك باب خانــه  به مســاحت404.95 مترمربع پــاک 1715 
فرعــی مجــزی شــده از پــاک 22 فرعــی از 4265 اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان شــهدا کوچــه شــاهد 6 
بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی ورثــه داریــوش بهــادر بردســیری محــرز گردیــده اســت.  لذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صورتي که اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مدت یــك مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای 

مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/7/12- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/26

                                                                           حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/28 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011000799 - 1400/5/5 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی خانم معصومــه رهنمــای  فرزنــد بهرام  بشــماره 
شناســنامه 30  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه به مســاحت 323.69 مترمربع قســمتی از پــاک 16 و 
17  فرعــی از 1 فرعــی از 318  اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان شــهید گرکانــی کوچــه شــقایق 26 بخش 
20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای حمیــد ســعید محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتي که اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهي بــه مــدت دو ماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت مذکــور وعدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/7/12 - 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/7/26        حســین تقــی زاده- رئیــس ثبــت اســنادواماک/31 م الــف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011001046 - 1400/6/18 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای غامرضا بهــزادی گــودری فرزنــد عباس 
بشــماره شناســنامه 1724  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 439.2 مترمربــع پــاک 13  
فرعــی از 791  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار شــهید کانتری کوچــه امداد 11 بخــش 20 کرمــان خریداری 
از مالــك رســمی آقــای غامعبــاس خســروی محــرز گردیــده اســت لذا به منظــور اطــاع عموم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهي بــه مدت دو مــاه اعتراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصــول اعتراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/7/12 - تاریخ انتشــار نوبت 

دوم: 1400/7/26                       حســین تقــی زاده- رئیــس ثبــت اســنادواماک/25 م الــف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011000946 - 1400/6/10 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی خانــم فاطمــه ایســتك فرزنــد محمــد  بشــماره 
شناســنامه 17  صــادره از کرمــان در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 318.28  مترمربــع پــاک 271  فرعی از 
889  اصلــی واقــع در بردســیر باغابــر کوچــه پیــروزی بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقای 
خدایــار رحیــم پــور اللــه زاری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصــول اعتراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/7/12 - تاریخ انتشــار نوبت 

دوم: 1400/7/26                   حســین تقــی زاده- رئیــس ثبــت اســنادواماک/48 م الــف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011001041 - 1400/6/18 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای وحیــد برزگــر فرزنــد شــیرعلی  بشــماره 
شناســنامه 3170044877 صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه  بــه مســاحت  541.95 مترمربــع پــاک 
175 فرعــی از 395  اصلــی واقــع در بردســیرگلزار بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالك رســمی آقــای ایرج 
سروشــیان محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود رابــه مراجع قضایــي تقدیم نمایند.

بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/7/12- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/7/26

                                                                          حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/29 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011000996 - 1400/6/14 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضی آقــای مرتضــی احمدنظــری مقصــود فرزند عین 
الــه  بشــماره شناســنامه 18  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 267.56 مترمربــع  پــاک 
24 فرعــی از 539 اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان ولیعصــر کوچــه یــاس 10 بخــش 20 کرمــان خریداری 
از مالــك رســمی آقــای امیرهوشــنگ ســعید محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطاع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/7/12-تاریــخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/7/26                               حســین تقی زاده- رئیس ثبت اســنادواماک/32 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011000948 - 1400/6/10 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه با معــارض متقاضی خانــم فهیمه لشــکری فرزند محمدعلی به شــماره 
شناســنامه 5 صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 205.32 مترمربــع پــاک 6 فرعــی از 734  
اصلــی واقــع در بردســیر احمدآبــاد بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای فلــك ناز بهــزادی 
گــودری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود رابــه مراجع قضایــي تقدیم نمایند.

بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/7/12 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/7/26

                                                                             حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/24 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011001042 - 1400/6/18 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه با معــارض متقاضــی آقای محمــد خدامی فرزنــد علی بشــماره کدملی 
3179268565 صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 312.12 مترمربــع پــاک 6  فرعــی از 
991  اصلــی واقــع در بردســیر میــدان امــام علی بلــوار مدرس بخــش 20 کرمــان خریداری از مالك رســمی 
خانــم مــاه منظــر برومنــد بردســیری محرز گردیده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصــول اعتراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/7/12 -تاریخ انتشــار نوبت 

دوم: 1400/7/26                                  حســین تقــی زاده- رئیــس ثبــت اســنادواماک/35 م الــف
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دستگیری سه نفر متخلف غیر بومی  شکار 
غیرمجاز یک راس قوچ وحشی در بردسیر

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
بردســیر:متخلفین کــه بــا مشــاهده خــودرو ماموریــن  
ــق ازاد  ــات مناط ــن در ارتفاع ــل ماموری ــرعت عم وس
ــوان  ــه حی ــتن الش ــتندبا گذاش ــرار را نداش ــت ف فرص
شکارشــده و بــا ســه ســاعت مخفی نمــودن خــود بطور 
ماهرانــه در بیــن بوتــه قصــد فــرار از دیــد ماموریــن را 
داشــتند نــه تنهــا موفــق نشــدند بلکــه پــس از پیــدا 
نمــودن آنهــا توســط  ماموریــن وپــا بــه فــرار گذاشــتن 
و دســتگیری یکــی از ســه نفــر پــس از ۲۰۰ متر فــرار و 
حتــی فــرار دونفــر پــس از قریــب ۵کیلومتــر نیــز ناکام 
ماند و همگی دســتگیر و تجهیزات کامل شــکار شــامل 
دوقبضــه گلولــه زنــی دوربیــن دار،یــک قبضه ســاچمه 
زنــی تــک لــول و ســه دســتگاه دوربین چشــمی،فاصله 
بــاب و مقادیــری مهمــات کشــف والشــه کامــل حیوان 

شــکار شــده کشــف و توقیــف شــد

تیم والیبال فوالد سیرجان 
بر بام قهرمانی آسیا

تیــم والیبــال فــوالد ســیرجان کــه به عنــوان نماینــده 
ایــران در بیســت و یکمیــن دوره مســابقات جــام 
باشــگاه های آســیا حضــور داشــت بــا شکســت تمامــی 
حریفــان خــود به قهرمانــی این دوره از مســابقات دســت 

یافــت.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس از ســیرجان، تیــم والیبال 
فــوالد ســیرجان کــه به عنــوان نماینــده ایران در بیســت 
و یکمیــن دوره مســابقات جام باشــگاه های آســیا حضور 
داشــت بــا شکســت تمامــی حریفــان خــود بــه قهرمانی 

ایــن دوره از مســابقات دســت یافت.
تیــم فــوالد ســیرجان در بــازی نهایــی برابــر تیــم العربی 
قطــر که بیشــتر بازیکنــان ایــن تیــم از تیم هــای اروپایی 
ــا درخشــش  ــر وب ــازی برت هســتند توانســت در یــک ب
بازیکنــان خــود بــا نتیجــه 3 بــر یک تیــم العربی قطــر را 

شکســت دهــد و جــام قهرمانــی را بــاالی ســر ببــرد



10000100005588www.sepehrbrd. i r

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان       سال سیزدهم         شماره 501          دوشنبه  بیست وششم مهر  ماه 61400

یک ایرانی، برنده جایزه 
دانشمند جوان جهان شد 

دکتر عبدالحسین همتی سراپرده، عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید باهنر کرمان در مسابقات دانشمندان جوان جهان سال 
۲۰۲۱ که به میزبانی روسیه برگزار شد، جایزه ویژه مسابقات 

را به دست آورد.
این مسابقات با هدف شناسایی دانشمندان جوان جهان در 
زمینه صنعت نفت، ارتقاء تکنولوژی، ایده های نو و برقراری 

رابطه عمیق بین صنعت، علم و تجارت برگزار می شود.
دانشمند جوان کشورمان با ارائه طرحی در زمینه کاربرد نانو 
تکنولوژی در مهندسی نفت، توجه هیات داوران را به خود 

جلب کرد .
در این مسابقات ۹۳ دانشمند جوان از دانشگاه های معتبر 

جهان خالصه طرح های خود را ارائه کردند
چاپ بیش از ۱۲۰ مقاله در »آی اس آی«، ارائه طرح و ایده 
در چندین کنفرانس ملی و بین المللی، تالیف و ویراستاری 
کتاب در انتشارات معتبر بین المللی در کارنامه علمی دکتر 

عبدالحسین همتی به چشم می خورد.

در  کرونــا  واکسیناســیون  رونــد 
ــون  ــا کن ــت و ت ــوب اس ــان خ کرم
ــزار  ــون و ۷۱۷ ه ــک میلی ــش ی بی
ــزار  ــش از ۸۱۷ ه ــر دوز اول و بی نف
نفــر دوز دوم واکســن را تزریــق 

ــد. کردن
ــزاری تســنیم از  ــزارش خبرگ ــه گ ب
کرمــان ، در روزهایــی کــه مســئوالن 
و کارشناســان نگــران عــادی انــگاری 
مــردم و شــیوع پیــک ششــم کرونــا 
ــد  ــتند، رون ــور هس ــطح کش در س
نزولــی کرونــا در اســتان کرمــان 
ــا وجــودی  همچنــان ادامــه دارد و ب
کــه از ســرعت ســیر نزولــی آن 
ــدوار  ــئوالن امی ــده مس ــته ش کاس
هســتند کــه ایــن رونــد ادامــه 

ــه  ــومین هفت ــد.  در س ــته باش داش
ــی  ــتری های قطع ــداد بس ــز تع پایی
ــا در بزرگتریــن اســتان کشــور  کرون
ــه عــدد ۳۳5 مــورد در شــبانه روز  ب
گذشــته رســید هــر چنــد به گفتــه 
مســئوالن اگــر شــمار بیمــاران 
ــه آن  ــا را ب مشــکوک بســتری کرون
بیفزاییــم بــه چیــزی در حــدود ۷۰۰ 
ــه  ــبت ب ــه نس ــیم ک ــار می رس بیم
آمــار بیــش از ۲ هزار بیمــار کرونایی 
مردادمــاه عــدد قابــل قبولــی اســت.

ــا  ــای کرون ــر فوتی ه ــوی دیگ از س
نیــز بــا وجــود همــه فــراز و فرودهــا 
بــه عدد 5 نفر در شــبانه روز گذشــته 
رســید تــا شــمار جانباختــگان کرونا 
از  کشــور  اســتان  بزرگتریــن  در 

ابتــدای همــه گیــری بــه عــدد 4 هــزار 
و ۸۲۰ نفــر برســد.

ــتان  ــز در اس ــا نی ــیون کرون واکسیناس
کرمــان همچنــان در حــال انجام اســت 
و بــه طبق آخرین آمار رســمی منتشــر 
شــده شــمار تزریــق واکســن کرونــا در 
دوز اول در اســتان کرمــان از مــرز یــک 
میلیــون و ۱۷۰ هــزار نفــر عبــور کــرده 
ــزار  ــش از ۸۰۰ ه ــاب بی ــا احتس ــا ب ت
نفــری کــه دوز دوم واکســن را دریافــت 
کردنــد شــمار واکسیناســیون کرونــا در 
بزرگتریــن اســتان کشــور بــه مــرز 65 

درصــد برســد.
ــا بیــان اینکــه آمــار واکســن  شــفیعی ب
تزریــق شــده نوبــت اول کرونــا در اســتان 
کرمــان یــک میلیــون و ۷۱۷ هــزار و 6۹ 

واکسیناسیون کرونا در استان کرمان از مرز ۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار نفر گذشت

مــورد عنــوان کــرد و گفــت: واکســن تزریق 
ــتان را ۸۱۷  ــا در اس ــت دوم کرون ــده نوب ش

ــورد اســت. هــزار و ۱۹5 م
شــفیعی افــزود: بیــش از 6۳ درصــد 
جمعیــت بــاالی ۱۲ ســال اســتان کرمان 

ــد ــت کردن ــا را دریاف ــن کرون واکس

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
ــي واراضــي  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــن نام ــاده 13 آئي ــون وم ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
وســاختمانهاي فاقد سندرســمي برابر رای شــماره 140060319011000974 - 1400/6/13 هيات اول موضوع 
قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه ثبت 
ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای رضا تانــوردی پــور فرزنــد امــان اله  بشــماره 
شناســنامه 314 صــادره از بردســير در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 272.47 مترمربع پــاک 7  فرعــی از 190  
اصلــی واقــع در بردســير بلــوار شــهيد صانعــی بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای موســی 
بردبــار محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می 
شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيــت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند مــي توانند 
از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به این اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف 
مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/7/12- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/26
                                                                             حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/38 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتي 
واراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي برابــر رای شــماره 140060319011001121 - 
1400/6/28 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه با 
معــارض متقاضــی خانــم مــاه صنــم زاهدی فرزنــد اســكندر  بشــماره شناســنامه 26  صادره 
از بردســير در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 251.63 مترمربــع پــاک 337  فرعــی از 534  
اصلــی واقــع در بردســير خيابــان ولــی عصــر کوچــه یــاس 21 بخــش 20 کرمان خریــداری 
از مالــك رســمی آقــای محمــد باقــر نجــارزاده محــرز گردیــده اســت لذا بــه منظــور اطاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخذ 
رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/7/12- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/26

                                                     حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/34 م الف

ــد  ــیوه جدی ــرز ش ــتان الب ــای اس ــس فت ــس پلی رئی
کالهبــرداران واتس آپــی را اعــالم کــرد و گفــت: 
متهمــان مبلــغ ۳میلیــارد تومان تاکنــون از شــهروندان 

کالهبــرداری کرده انــد.
ســرهنگ رســول جلیلیــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
تســنیم درکــرج در مورد شــگرد جدید کالهبــرداران با 
اســتفاده از نرم افــزار موبایلــی واتــس آپ اظهــار داشــت: 
مجرمــان و کالهبــرداران بــا تغییر شــیوه کالهبــرداری 
ــا اســتفاده  بــه اســتفاده از واتــس آپ روی آورده انــد و ب
از ایــن پیام رســان پرمخاطــب در تــالش بوده انــد 

ــودجویی کنند. س
ــرار دادن آرم  ــا ق ــان ب ــن متهم ــزود: ای ــان اف جلیلی
ــه  ــراد به بهان ــا اف ــس آپ ب ــق وات ــیما از طری صداوس
برنــده شــدن در مســابقات تلویزیونــی و رادیویی تماس 
می گرفتنــد و بــه ایــن وســیله اعتمــاد مخاطب خــود را 

جلــب می کردنــد.
رئیــس پلیس فتــای اســتان البــرز در ادامه تأکیــد کرد: 
کالهبــرداران بــرای اینکه بتوانند اطالعــات مخاطبان را 
بــه دســت آورنــد بــه آنهــا اعــالم می کردنــد کــه هزینه 
ــزه نقــدی اســت کــه  ــه عتبــات عالیــات جای ســفر ب
بایــد بــه حســاب برنــده واریــز شــود و بــه ایــن ترتیــب 

اطالعــات قربانیــان را بــه دســت می آوردنــد.
جلیلیــان بــا بیان اینکــه به نوعی با مهندســی اجتماعی 
و چرب زبانــی و اجــرای ســناریوهای ســاختگی افــراد  را 
ترغیــب می کننــد کــه رمــز همراه بانــک مال باختــگان 
در اختیــار فــرد کالهبــردار قــرار گیــرد، عنــوان کــرد: 
ــورت  ــراد به ص ــن اف ــاب ای ــدام حس ــن اق ــد از ای بع

اینترنتــی تخلیــه می شــود.
رئیــس پلیــس فتــای اســتان البــرز بــا ابــراز اینکــه بــا 
تــالش افســران پلیــس فتــا 4 باند فعــال در ایــن زمینه 
در البــرز متالشــی شــدند، گفــت: ۱۲ متهــم در ایــن 
چهــار بانــد فعالیــت داشــتند کــه تاکنــون ۲۰۰ نفــر از 

شــکات ایــن شــیوه کالهبــرداری شناســایی شــدند.
وی بــا هشــدار نســبت بــه اینکــه شــهروندان مراقــب 
ــه کالهبرداری هــا باشــند و رمــز کارت هــای  ایــن گون

خــود را در اختیــار افــراد قــرار ندهنــد،

شیوه جدید کالهبرداری 
واتس آپی از شهروندان

رئیس پلیس فتای استان الربز :

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
ــي واراضــي  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــن نام ــاده 13 آئي ــون وم ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
وســاختمانهاي فاقد سندرســمي برابر رای شــماره 140060319011000971 - 1400/6/13 هيات اول موضوع 
قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه ثبت 
ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه با معارض متقاضــی آقــای عزیزاله کيخا فرزند ابوتراب بشــماره شناســنامه 
3833  صــادره از زابــل در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 216.21 مترمربــع پــاک 86  فرعــی از 3576  اصلی 
واقــع در بردســير شــهرک دانشــگاه  بخــش 20 کرمــان خریــداری باواســطه از مالــك رســمی مهــوش بهــادر 
بردســيری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ 
رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالكيــت صادر 

خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/7/12- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/7/26
                                                                            حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/36 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
ــي واراضــي  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــن نام ــاده 13 آئي ــون وم ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
وســاختمانهاي فاقد سندرســمي برابر رای شــماره 140060319011000961 - 1400/6/11 هيات اول موضوع 
قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه 
ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــا معــارض متقاضی خانــم ليلــی ایلخانــی زاده منش فرزند حســن  
بشــماره شناســنامه 16  صــادره از بردســير در یــك بــاب خانه بــه مســاحت 233.54 مترمربع پــاک 55 فرعی 
از 3423  اصلــی واقــع در بردســير بلــوار امامــزاده کوچــه امامــت 9 بخش 20 کرمــان خریداری از مالك رســمی 
آقــای حســن کوپــاه محــرز گردیــده اســت لذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيــت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســليم وپــس از اخذ 
رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالكيــت صادر 

خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/7/12 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/7/26
                                                                          حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/37 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
ــي واراضــي  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــن نام ــاده 13 آئي ــون وم ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
وســاختمانهاي فاقد سندرســمي  برابر رای شــماره 140060319011000972 - 1400/6/13 هيات اول موضوع 
قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه 
ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــا معــارض متقاضــی آقای ســجاد بهــزادی گوغــری فرزنــد تيمور  
بشــماره کدملــی 3170046071 صــادره از بردســير در یــك باب خانه به مســاحت 321.33 مترمربــع پاک 54  
فرعــی از 3423  اصلــی واقــع در بردســير بلــوار 22 بهمــن انتهــای کوچــه فجر 5 بخــش 20 کرمــان خریداری 
از مالــك رســمی آقــای حســن کوپــاه محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه این 
اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك ماه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتراض طبــق مقررات 
ســند مالكيت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/7/12 -تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/7/26

                                                                         حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/39 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتي 
واراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011000947 - 
1400/6/10 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه با 
معــارض متقاضــی آقای رضــا روزدار فرزند منصــور  بشــماره کدملــی 3170091603  صادره 
از بردســير در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 252 مترمربــع  پــاک 13 فرعــی از 787 اصلی 
واقــع در بردســير خيابــان طاهری قمــی بخش 20 کرمــان خریــداری از مالك رســمی آقای 
حميــد ســعيد محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت 
متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از 
تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيت 

صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/7/12 -تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/26

                                                       حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/40 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتي 
واراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011000984- 
1400/6/14 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه با 
معــارض متقاضــی خانــم نصــرت جهانشــاهی فرزند عبــاس بشــماره شناســنامه 39  صادره 
از بردســير در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 382.90 مترمربــع پــاک 1711 فرعــی مجزی 
شــده از 22  فرعــی از 4265  اصلــی واقــع در بردســير خيابــان پاســداران کوچــه 12 بخش 20 
کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای داریــوش بهــادر بردســيری محــرز گردیده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكيت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور 

وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/7/12- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/26

                                                    حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/41 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتي 
واراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011000985 - 
1400/6/14  هيــات اول موضــوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه با 
معــارض متقاضــی آقــای فاضل علی زاده ســبلوئی فرزند محمدحســين بشــماره شناســنامه 
3170053868 صــادره از بردســير در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 218.90 مترمربع پاک 
14 فرعــی  از 206  اصلــی واقــع در بردســير بلــوار شــهيد صانعــی کوچــه 25 بنفشــه  بخش 
20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای ســيد محمد حســن موســوی محــرز گردیده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می شــود 
در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مــدت یك ماه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکــور وعدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/7/12- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/26

                                                     حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/42 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتي 
واراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر ارای شــماره 140060319011000973 - 
1400/6/13 و140060319011000992 - 1400/6/14 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن 
تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه 
ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بــا معارض متقاضــی خانم مــاه جان معيــن الدینی 
فرزنــد محمــد  بشــماره شناســنامه 1105 صــادره از بردســير در یــك بــاب خانه به مســاحت 
238.35 مترمربــع  پــاک 81 فرعــی از 3576 اصلــی واقــع در بردســير بلــوار معلــم بخــش 
20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای عطــاء الــه اوحــدی محــرز گردیــده اســت 
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكيت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور 

وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/7/12- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/26

                                                    حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/45 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتي 
واراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011000980 - 
1400/6/13 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه با 
معــارض متقاضــی آقــای مهــدی رضایــی پور فرزنــد همت بشــماره شناســنامه 22 صــادره 
از بردســير در یــك بــاب خانــه بــاغ بــه مســاحت 3514 مترمربــع پــاک 2  فرعــی از 5348  
اصلــی واقــع در روســتای گلخــوار بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای 
عبــاس امجــدی  محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یك 
مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/7/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/26

                                                   حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/23 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتي 
واراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011000981 - 
1400/6/13 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه با 
معــارض متقاضــی آقــای علی هجينــی نــژاد فرزند محمد بشــماره شناســنامه 510 صــادره 
از بردســير در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 266.47 مترمربــع پــاک 573  فرعــی از 864  
اصلــی واقــع در بردســير خيابــان شــهيد دســتغيب کوچه شــماره 8 بخــش 20 کرمان کســر 
از مالكيــت محمدعلــی رنجبــر کریــم آبــادی و ایــران رنجبــر خریــداری از محمــد و محمود 
خســروی مشــيزی و غامعبــاس خســروی مشــيزی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه 
اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپس از 
اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/7/12-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/26

                                                        حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/44 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتي 
واراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011000983 - 
1400/6/14 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه با 
معــارض متقاضــی خانــم طوبی دیانی فرزند حســن بشــماره شناســنامه 8  صادره از بردســير 
در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 298.70  مترمربــع پــاک 53  فرعــی از 3423  اصلــی 
واقــع در بردســير بلــوار22 بهمــن کوچــه فجــر 9 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك 
رســمی آقــای حســن کوپــاه محــرز گردیــده اســت لذا بــه منظــور اطاع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اوليــن آگهي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت 
یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.

بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/7/12- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/26
                                                    حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/43 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــی و 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011000945 - 
1400/6/10  هيــات اول موضــوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه با 
معــارض متقاضــی آقای حســين برومنــد فرزند علی بشــماره شناســنامه 1 صادره از بردســير 
در یــك بــاب خانــه و باغچــه به مســاحت 653.88 مترمربع پــاک 1 فرعــی از 1048  اصلی 
واقــع در بردســير خيابــان شــهيد صانعــی کوچه بنفشــه 14 بخــش 20 کرمــان خریــداری از 
مالــك رســمی خانــم مــاه منظــر برومنــد بردســيری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه 
اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپس از 
اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/7/12- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/26

                                                        حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/30 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتي 
واراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011000982 - 
1400/6/14  هيــات اول موضــوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه 
بــا معــارض متقاضــی آقــای حميــد بنــی اســد آزاد فرزنــد جانعلــی بشــماره شناســنامه 
3170044702 صــادره از بردســير در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 186.80 مترمربع پاک 
2 فرعــی از 3389  اصلــی واقــع در بردســير محلــه صــارم ابــاد خيابــان ابوالفضــل بخش 20 
کرمــان خریــداری از مالــكان رســمی خانــم بيتــا و آقایان بابــك و بهادر همگی بهنــام محرز 
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتراض 
،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت 

مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/7/12 -تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/26

                                                     حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/27 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتي 
واراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011001066 - 
1400/6/20  هيــات اول موضــوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه با 
معــارض متقاضــی خانــم ناهيــد کریمی دشــتكاری فرزند حســين بشــماره شناســنامه 148 
صــادره از بردســير در یــك قطعــه زمين مســكونی جهــت الحاق بــه خانه پــاک 22 فرعی 
از 3370 اصلــی بــه مســاحت 111 مترمربــع پــاک 24 فرعــی از 3370  اصلــی واقــع در 
بردســير بلــوار امامــزاده کوچــه امامــت 7 بخش 20 کرمــان خریــداری از مالك رســمی خانم 
رخســاره تفرشــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یك 
مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
مالكيــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/7/12- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 

1400/7/26                     حســين تقــی زاده- رئيــس ثبــت اســنادواماک/33 م الــف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتي 
واراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011001122 - 
1400/6/28 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه با 
معــارض متقاضــی آقــای هــادی فخرآبــادی  فرزند علی بشــماره شناســنامه 531  صــادره از 
بردســير در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 331.85 مترمربــع پــاک 53 فرعی مجزی شــده 
ازپــاک 2  فرعــی از 3368  اصلــی واقــع در بردســير بلــوار امامــزاده بخــش 20 کرمــان از 
طــرف شــهرداری طــی اســناد عــادی به طهماســب معيــن بيدخوانی طــی نقــل و انتقاالت 
عــادی بــه متقاضــی واگــذار شــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یك 
مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
مالكيــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/7/12- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 

1400/7/26           حســين تقــی زاده- رئيــس ثبــت اســنادواماک/26 م الــف

وزیر سابق صمت مشاور 
معاون اول رئیس جمهور شد

بــه گزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگــزاری فارس، علیرضا 
رزم حســینی وزیــر ســابق صمت دولــت دوازدهم، مشــاور 
معــاون اول رئیــس جمهور در امــور پروژه هــای انتقال آب 
از دریــا شــد.در بخشــی از حکــم آمده اســت : بدینوســیله 
جنــاب عالــی را بــه ســمت مشــاور خــود در امــور پــروژه 
ــور،  ــد کش ــاط نیازمن ــه نق ــا ب ــال آب از دری ــای انتق ه
منصــوب مــی نمایــم. انتظــار مــی رود بــا بهــره گیــری از 
تمامــی خبــرگان و ظرفیــت هــای کشــور ایــن مأموریت 
بــزرگ را بــا تمشــیت امــور شــرکت هــا و بنــگاه هــای 
ــه نمایندگــی از ســهامداران بخــش  ــزرگ اقتصــادی ب ب

دولتــی بــا جدیــت دنبــال نمائیــد.
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ذائقــه مــردم در موضــوع مهدویــت 
به جــای بسترســازی به ســمت 
ــت شــده  ــور هدای نشــانه های ظه

ــت ــش دوران غیب اســت/ ۴ چال
متاســفانه ذائقه و ســلیقه مــردم به 
ســمت نشــانه ها و تطبیــق عالیــم 
ظهــور هدایــت شــد، گفــت: وقتی 
ــت  ــمت هدای ــن س ــه ای ــردم ب م
این کــه  جــای  بــه  می شــوند 
منتظــر ظهــور باشــند و بســتر آن 
را فراهــم کننــد منتظــر پیدایــش 

ــتند. ــور هس ــانه های ظه نش
دیگــر  گــروه  گــزارش  بــه 
رســانه های خبرگــزاری فــارس، 
ــی  ــم گفت وگوی ــام ج ــه ج روزنام
لمســلمین  ا م و سال ال حجت ا با
معــاون  نصــوری  محمدرضــا 
آمــوزش و پژوهش بنیــاد فرهنگی 
حضرت مهــدی موعود)عــج( انجام 
ــه بخش هــای مهــم  داده اســت ک

می آیــد. ادامــه  در  آن 
1 - مهم تریــن عامــل انحــراف 
مــردم از مســیر حــق و اثر گــذاری 

مدعیــان بیــن مــردم
- مهمتریــن عامل انحراف مــردم از 
مســیر حــق و اثر گــذاری مدعیــان 
بیــن مــردم، جهــل عمومــی  و عدم 
شــناخت کافی از معیارهــای حق و 

ــت. باطل اس
- جهــل مــردم از مقولــه مهدویــت 
ــن،  ــان دی ــم کاری عالم ــه ک نتیج
متولیــان و اهالــی فرهنــگ در 
معرفــی صحیــح مهدویــت اســت. 
بی توجهــی بــه پیامدهــای تحریف 
اصــل مهدویــت دلیــل دیگــری بــر 

ایجــاد جهــل اســت.
به جــای  مــردم  ذائقــه   -  2
ــازی به ســمت نشــانه های  بسترس

ظهــور هدایــت شــده اســت
بــه  مــردم  گرایــش  منشــأ   -
جــای  بــه  ظهــور  نشــانه های 
ــدا  ــد پی ــور را بای زمینه ســازی ظه
ــه کســی  ــم چ ــد ببین ــم. بای کنی
ایــن ذائقــه را ایجــاد کــرده و راهبرد 

ــت؟ ــده اس ــوری ش ــانه مح نش
ــمت  ــن س ــه ای ــردم ب ــی م - وقت
بــه جــای  هدایــت می شــوند 
ــند و  ــور باش ــر ظه ــه منتظ این ک
بســتر آن را فراهــم کننــد منتظــر 
ظهــور  نشــانه های  پیدایــش 

ــتند. هس
- نشــانه محوری اوال بــه ظهور ختم 
نمی شــود بلکــه موجب ناامیــدی و 
تردیــد در اصــل مهدویت می شــود 
و ثانیــا زمینــه رونــق کاســبی افراد 
دسیســه چیــن و فرصــت طلــب را 

نیــز فراهــم می کنــد.
- در فرمایشــات رهبــری هرگــز از 
نشــانه ها ســخن بــه میــان نیامــده 
بلکــه زمینــه ســازی بــرای ظهــور، 
ــالمی  و  ــن اس ــدن نوی ــاد تم ایج
ضــرورت ایجــاد تحــرک در جامعه 
ــت ســخن  ــرش مهدوی ــرای پذی ب

گفتــه شــده اســت. 
۳ - شاخصه جامعه مهدوی

مهــدوی  جامعــه  در  مــردم    -
ســه شــاخصه را بایــد رعایــت 
کننــد؛ دیــن محــوری، عــزت 
محــوری.  تکلیــف  و  محــوری 
ــت  ــاخصه رعای ــه ش ــن س ــر ای اگ
شــود تقــوا، عدالــت، پایبنــدی بــه 
اخــالق، احــکام و عقایــد اســالمی، 
بی نیــازی از خلــق، ظلــم ســتیزی، 
مســئولیت پذیری در قبــال خانواده 
ــراد  ــه اف ــورد توج ــه و... م و جامع

جامعــه قــرار می گیــرد.
- دولتمــردان مــا بایــد تالش کنند 
براســاس همــان ســه محــوری که 
ــه ســمت و  ــردم را ب ــان شــد م بی
ــت  ــار هدای ــگ انتظ ــوی فرهن س
ــذال در  ــگ ابت ــا از فرهن ــد ت کنن
امــان بماننــد. ایــن نظامــی  اســت 
ــت  ــد، عدال ــاس توحی ــر اس ــه ب ک
محــوری و اخــالق محــوری بــرای 
ســعادت بشــر توســط خاتم االنبیــا 
طراحــی شــد تــا بــه خاتم االوصیــا 
ســپرده شــود. مــا در دوران غیبــت 
ــم زمینه ســاز  کبــری وظیفــه داری

اجــرای ایــن طــرح باشــیم.

شــکل گیری  -عوامــل   ۴
ماننــد  انحرافــی  جریان هــای 
بهاییــت  و  حجتیــه  انجمــن 
- عوامــل متعددی در شــکل گیری 
ماننــد  انحرافــی  جریان هــای 
انجمــن حجتیــه و بهاییــت نقــش 
داشــته اســت کــه هدایــت مــردم 
بــه ســمت عالئــم ظهــور یکــی از 

ــن عوامــل اســت. ای
بــه  - مالقات گرایــی و دعــوت 
تعقیــب ایــن مقوله یکــی دیگــر از 
ــای  ــکل گیری جریان ه ــل ش عوام

ــت. ــت اس ــی از دل مهدوی انحراف
- نکتــه دیگــر نبــود متولــی واحــد 
ــت.  ــت اس ــغ مهدوی ــر تبلی در ام
اکنــون موسســات و ســتادهای 
متعدد بــا عنــوان مهدویت فعالیت 
ــود  ــل نب ــه دلی ــه ب ــد ک می کنن
ســند و متولــی واحد برخــی کارها 
بــه مــوازی کاری ختم شــده اســت.

5 - بــد عمــل کــردن انســان های 
منتظــر از عوامــل ایجاد انحــراف در 

ــوع مهدویت موض
ــردن  ــد عمــل ک ــر ب ــه دیگ - نکت
انســان های منتظــر اســت، کســی 
کــه پشــت شیشــه ماشــین »اللهم 
عجــل لولیــک الفــرج« می نویســد 
ــردم  ــایر م ــوق س ــه حق ــد ب نبای

تجــاوز کنــد.
کســی کــه در منــزل دعــای ندبــه 
و عهــد می خوانــد چگونــه بــه 
خــود اجــازه می دهــد بــه همســر 
و فرزنــدش بــد اخالقــی کند یــا در 
محیــط کار حقــوق همکار خــود را 

نادیــده بگیــرد.
-6ظرفیــت وجــود دارد امــا همــت 

! نیست
- یکی از مهمترین دالیل انحرافات 
به وجــود آمــده از دل مهدویــت 
کــم کاری علمــی و پژوهشــی برای 
ایــن موضــوع اساســی اســت. 
ــا  ــه ب ــاله و پایان نام ــد رس ــا چن م
محوریــت امــام زمــان و مهدویــت 
داریــم؟ چنــد کار پژوهشــی متقن 
نوشــته شــده اســت؟ آیــا موقوفات 
ــتر  ــج( بیش ــام عصر)ع ــرای ام ب

ــا امــام شــهید؟ اســت ی
- کــدام بحث آموزشــی در مدارس، 
ــه  ــای علمی ــگاه ها و حوزه ه دانش
بــه صــورت جــدی بــه مهدویــت 
پرداختــه اســت؟ چند فیلــم خوب 
بــا موضوع مهدویت ســاخته شــده 
اســت؟ مــن یقیــن دارم ظرفیــت 

وجــود دارد امــا همــت نیســت.
- افزایــش تعــداد مهدیه هــا و 
زائریــن مســجد جمکــران خــوب 
ــام  ــی ام ــرای معرف ــا ب ــت ام اس
عصر)عــج( کافــی نیســت. کافــی 
اســت مقایســه ای داشــته باشــیم 
ــرب  ــای علمی غ ــن دپارتمان ه بی
ــای  ــا فعالیت ه ــت ب ــه مهدوی علی
ــور  ــا در کش ــدود م ــدود و مع مح

ــت. ــف آور اس ــالمی! تاس اس

چهار چالش دوران غیبت
- مــا در دوران غیبــت چهار چالش 
فترت)فاصلــه  داریــم؛  جــدی 
ازامــام(، حیرت و ســرگردانی، فتنه 
و یــاس. هریــک از ایــن چالش هــا 

ــان دارد. درم
ــه  ــرت و فاصل ــا فت ــارزه ب - راه مب
ــم  ــام و فراه ــوت از ام ــام دع از ام
ــت، راه  ــور اس ــه ظه ــردن زمین ک
رهایــی از ســرگردانی تمســک بــه 
ــت، راه  ــت اس ــتدالل و عقالنی اس
ــان  ــای آخر الزم ــا فتنه ه ــه ب مقابل
دفــاع از رکــن دیــن اســت و نهایتا 
ــه  ــاط درجامع ــد و نش ــاد امی ایج
آخریــن راه مقابلــه بــا چالش هــای 
ــع  ــرای رف ــت. ب ــت اس دوران غیب
ایــن چالش هــا عامــه مــردم و 
ــد  ــر بای ــار یکدیگ ــگان درکن نخب

طناب پای فیل ها
فــردی از کنــار اردوگاه فیــل هــا عبــور مــی کــرد و متوجــه 
شــد کــه فیــل هــا در قفــس نگهــداری نمــی شــوند یــا بــا 

اســتفاده از زنجیــر آنهــا را نگــه نمــی دارنــد. 
تنهــا چیــزی کــه آنهــا را از فــرار از اردوگاه بــاز مــی داشــت 
، یــک تکــه طنــاب کوچــک بــود کــه بــه یکــی از پاهــای 
آنهــا بســته شــده بــود. وقتــی مــرد بــه فیل هــا خیره شــد 
، کامــالً گیــج شــد کــه چــرا فیــل هــا از قــدرت خــود برای 
پــاره کــردن طنــاب و فــرار از اردوگاه اســتفاده نکردنــد. آنهــا 
بــه راحتــی مــی توانســتند ایــن کار را انجــام دهنــد ، امــا ، 

آنهــا هیــچ تالشــی نکردند.
او کــه کنجــکاو بــود و می خواســت جــواب را بدانــد ، از یک 
مربــی در همــان حوالــی پرســید کــه چــرا فیلها فقــط آنجا 

ایســتاده انــد و هرگز ســعی در فــرار نکردند.
ــی پاســخ داد؛ وقتــی آنهــا خیلــی جــوان و کوچکتــر  مرب
هســتند ، از همــان طنــاب بــرای بســتن آنهــا اســتفاده می 
کنیــم و در آن ســن بــرای نگــه داشــتن آنهــا کافــی اســت. 
وقتــی بــزرگ مــی شــوند ، عــادت مــی کننــد و بــاور کنند 
نمــی تواننــد جــدا شــوند. آنهــا معتقدنــد کــه طنــاب هنوز 
مــی توانــد آنهــا را نگــه دارد ، بنابرایــن هرگــز ســعی نمــی 

کننــد آزاد شــوند. 
تنهــا دلیــل آزاد نشــدن فیلهــا و فــرار از اردوگاه ایــن بود که 
بــا گذشــت زمــان ایــن عقیــده را پذیرفتنــد کــه ایــن کار 

امــکان پذیر نیســت.
نکته اخالقی داستان:

هــر چقــدر هــم کــه دنیــا تــالش مــی کنــد شــما را عقــب 
نگــه دارد ، همیشــه بــا ایــن بــاور ادامــه دهیــد کــه بــه آنچه 
مــی خواهیــد دســت پیــدا مــی کنیــد. بــاور اینکــه مــی 
توانیــد موفــق شــوید مهمتریــن مرحلــه دســتیابی بــه آن 

اســت.

مانع در مسیر ما
در دوران باســتان ، یــک پادشــاه تختــه ســنگی را در جــاده 
قــرار داده بــود. ســپس خــود را پنهــان کــرد و تماشــا کــرد 
کــه آیــا کســی تختــه ســنگ را از ســر راه خــود برمــی دارد 
یــا خیــر. برخــی از ثروتمندتریــن بازرگانــان و درباریان شــاه  

بــه ســادگی ســنگ را دور زدنــد و از آن عبــور کردنــد. 
بســیاری از مــردم بــا صــدای بلنــد شــاه را بــه دلیل درســت 
نکــردن جــاده هــا ســرزنش مــی کردنــد ، امــا هیــچ یــک از 
آنهــا کاری نکردنــد کــه ســنگ از ســر راه خــود خارج شــود.
پــس از آن یــک دهقــان کــه بــار ســبزیجات همراه داشــت 
بــه تخته ســنگ رســید. دهقــان بــا نزدیک شــدن به تخته 
ســنگ ، بــار خــود را زمین گذاشــت و ســعی کرد ســنگ را 
از جــاده بیــرون کنــد. پــس از تــالش زیــاد ، ســرانجام موفق 
شــد. دهقــان پــس از بازگشــت بــرای برداشــتن ســبزیجات 
خــود ، متوجــه کیــف دســتی شــد کــه در جــاده ای کــه 

تختــه ســنگ در آن قــرار داشــت ، افتــاده اســت.
کیــف پــول حاوی ســکه هــای طــال و یادداشــتی از پادشــاه 
بــود کــه توضیــح مــی داد طــال مخصوص شــخصی اســت 

کــه تختــه ســنگ را از جــاده جــدا کــرده اســت.
نتیجــه اخالقــی داســتان:هر مانعــی کــه در زندگــی بــا آن 
روبــرو مــی شــویم بــه مــا فرصتی بــرای بهبــود شــرایط می 
دهــد و در حالــی که تنبالن شــکایت می کنند ، دیگــران از 
طریــق قلــب مهربــان ، ســخاوت و تمایل خــود بــرای انجام 

کارهــا فرصــت ایجــاد مــی کنند.

عاقبت ترس از مرگ!
در روزگاران قدیــم دو همســایه بودنــد کــه همیشــه بــا هــم 
نــزاع و دعــوا داشــتند. یــک روز بــا هــم قــرار گذاشــتند کــه 
هــر کــدام دارویــی بســازد و بــه دیگــری بدهــد تــا یکــی 
بمیــرد و دیگــری کــه می مانــد الاقــل در آســایش زندگــی 

! کند
بــرای همیــن ســکه ای بــه هــوا انداختنــد و شــیر و خــط 
کردنــد کــه کــدام یکــی اول ســم را بخــورد. قرعــه بــه نــام 
ــازار رفــت و  ــه ب همســایه دوم افتــاد. پــس همســایه اول ب
ــه  ــد و ب ــه داشــت را خری ــن ســمی ک از عطــاری قوی تری
همســایه اش داد تــا بخورد. همســایه دوم ســم را سرکشــید 
و بــه خانــه اش رفــت. قبــال بــه خدمتکارانــش گفتــه بــود 
حــوض را برایــش از آب گــرم پــر کننــد و یــک ظــرف دوغ 

پــر نمــک هــم آمــاده بگذارنــد کنــار حــوض.
ــر  ــزرگ دوغ را س ــرف ب ــید، ظ ــه رس ــه خان ــه ب او همینک
کشــید و وارد حــوض شــد. کمــی دســت و پا زد و شــنا کرد  
و هــر چــه خــورده بــود را برگردانــد و پــس از آنکــه معده اش 
تخلیــه و تمیــز شــد، بــه اتــاق رفت و تخــت خوابیــد. صبح 
روز بعــد ســالم بیــدار شــد و بــه ســراغ همســایه اش رفــت و 
گفــت: مــن جــان ســالم بــه در بــردم، حــاال نوبت من اســت 

کــه ســمی بســازم و طبــق قــرار تــو آن را بخــوری.
ــازار رفــت و نمــد بزرگــی خریــد و بــه خانــه بــرد.  او بــه ب
خدمتکارانــش را هــم صــدا کــرد و بــه آنهــا گفــت کــه از 
حــاال فقــط کارتــان ایــن اســت کــه از صبــح تــا غــروب این 

نمــد را بــا چــوب بکوبیــد!
همســایه اول هــر روز می شــنید کــه مــرد همســایه کــه در 
تــدارک تهیــه ســم اســت!!! از صبــح تــا شــب مــواد ســم را 
می کوبــد. بــا هــر ضربــه و هر صــدا کــه می شــنید نگرانی و 
ترســش بیشــتر می شــد و پیــش خــودش بــه ســم مهلکی 

کــه داشــتند برایــش تهیــه می کردنــد فکــر می کــرد!
ــت  ــودش را گرف ــه ی وج ــرس هم ــی و ت ــم نگران ــم ک ک
و آسایشــی برایــش نمانــد. شــب ها تــرس، خــواب از 
ــه از  ــی ک ــر صدای ــا ه ــا ب ــود و روزه ــوده ب ــمانش رب چش
خانــه ی همســایه می شــنید دلهــره اش بیشــتر می شــد و 
تشــویش سراســر وجــودش را می گرفــت. هــر چوبــی کــه 
ــود کــه در  ــه ای ب ــرای او ضرب ــر نمــد کوبیــده می شــد ب ب

نظــرش ســم را مهلک تــر می کــرد.
روز ســوم خبــر رســید کــه او مــرده اســت. او قبــل از اینکــه 

ســمی بخــورد، از تــرس مــرده بــود!!
ایــن داســتان حکایــت ایــن روزهــای برخــی از ماســت. هــر 
شــرایط و بیماریــی مادامیکه روحیه ی ما شــاداب و ســرزنده 
باشــد قــوی نیســت. خیلی هــا مغلــوب اســترس و نگرانــی 

می شــوند تــا خــود بیمــاری

داستانهای آموزنده
ذائقه مردم در موضوع مهدویت به جای بسترسازی به سمت 
نشانه های ظهور هدایت شده است/ ۴ چالش دوران غیبت

انجــام وظیفــه کننــد.
ــم دشــمن از  ــت کردی ــا غفل ــا م هرج

ــا اســتفاده کــرد غیبــت م
ــه روز در  ــا روز ب - آســیب ها و چالش ه
حال گســترش و پررنگتر شــدن اســت. 
ــم دشــمن از  ــت کردی ــا غفل ــا م هرج

غیبت مــا اســتفاده کــرد.
- حاشــیه شــهر را رها کردیــم، بهاییت 
و مســیحیت و وهابیــت جایگزیــن 
شــد، در مــدارس، ســینما و... کــم کاری 
کردیــم، دیگــران سوءاســتفاده کردنــد.
بــرای جبران گذشــته بایــد در دو زمینه 

علمــی و عملی اقدام شــود
ــد در دو  ــته بای ــران گذش ــرای جب - ب
ــود.  ــدام ش ــی اق ــی و عمل ــه علم زمین
ــای  ــد در نظام ه ــی  بای ــوزه علم در ح
آموزشــی بــا محوریــت قــرآن و متــون 
دینــی وارد عمــل شــویم و مبانــی را به 
دانش آمــوز، دانشــجو و طلبــه بیاموزیم 
جریان هــای  اوج گیــری  مانــع  تــا 

ــی شــود. انحراف
ــردم  ــه م ــد ب ــم بای ــی ه - در بعدعمل
آمــوزش دهیــم تــا از خرافــات پرهیــز 
کننــد. علمــا و کارشناســان دینــی باید 
همنشــین مردم شــده و از مــردم فاصله 
نگیرنــد. تولیــدات علمــی را بــه ســطح 
جامعــه بیاوریــم تــا بــی تفاوتــی مــردم 
نســبت به شــناخت دقیــق و علمــی  از 

بیــن بــرود.
مکتب حاج قاسم باید رونق بگیرد

- اقــدام مهــم دیگــری کــه بایــد 
ــخصیت های  ــت ش ــود، تربی ــام ش انج
الگــو بــرای عمــوم مــردم اســت. 
ــم و  ــد حاج قاس ــخصیت هایی مانن ش
صیــاد شــیرازی در حــوزه فرهنــگ باید 
بــه مــردم معرفــی شــوند. مکتــب حاج 

ــرد. ــق بگی ــد رون قاســم بای
- مراکــز معتبــر دینــی بایــد بــه 
هنرمندان و فیلمســازان خوراک فکری 
برســانند تــا تولیــدات فاخر بــرای مردم 
تولیــد شــود. در حالــی کــه مــا از هنــر 
ــا  ــوود ب ــده ایم  هالی ــل ش ــینما غاف س
ــی چهــره دیگــری  تولیــدات آخر الزمان
از موضــوع موعــود و آخرالزمــان آنگونــه 
کــه خــود می خواهــد بــه تصویــر 

می کشــد.

کــودکان مــا ایــن روزهــا شــاد نیســتند و نشــاط کودکانــه در آنهــا 
چــون ســایر اقشــار جامعــه کاهش محسوســی داشــته اســت، این 
نظــر کارشناســان اســت که حــال خــوش کودکی کمتــر در جامعه 

دارد. نمود 
بــه مناســبت هفتــه ملــی کــودک، نگاهــی انداخته ایــم بــه یکــی 
از محوری تریــن موضوع هــای مرتبــط بــا کــودکان یعنــی کمبــود 
یــا کاهــش شــادی و خوشــحالی در ایــن گــروه ســنی.این موضوع 
بویــژه در شــعار امســال هفتــه کــودک نیــز متجلــی شــده اســت: 

»حــال خــوش کودکــی، رنــگ خــوش زندگــی«.
اگــر تعریف کنوانســیون جهانی حقــوق کــودک را در نظر بگیریم، 
کــودک بــه همــه افــراد زیــر ۱۸ ســال اطــاق می شــود. از ایــن 
منظــر بــه نظــر می رســد حــال بچه هــای مــا شــامل خردســاالن 

تــا نوجوانــان ســال های آخــر دبیرســتان خوب نیســت.
 بررســی های مشــاهده ای همــه مــا بزرگترهــا و مقایســه رفتــار و 
کــردار کــودکان کنونــی بــا کــودکان دهه هــای قبــل بــه روشــنی 
حاکــی از یــک تفــاوت مهــم و معنــی دار بیــن کــودک امــروز و 

دیــروز اســت.
ــم  ــتر آمده ای ــه پیش ــال ها هرچ ــن س ــد در ای ــر می رس ــه نظ  ب
ــر شــدت  ــزان شــادی و ســرور کــودکان کاســته شــده و ب از می
خمودگــی و گاه انــدوه و یــا حداقــل ســکوت و انــزوای آنهــا افزوده 

شــده اســت.
بــه بــاور روانشناســان شــاخه رشــد و روانشناســی کودک، شــادی، 
امنیــت و آرامــش دوران نــوزادی، خردســالی و کودکی نقش بســیار 
حیاتــی در رشــد ســالم و تکویــن شــخصیت بهنجــار فــرد دارد و 
غفلــت از آن در دوران بزرگســالی گاه حتــی غیرقابل جبران اســت.

در فرهنــگ دینــی مــا بــر اهمیــت شــادی و نشــاط خردســاالن 
تاکیــد شــده اســت؛ بــر اســاس آموزه هــای قرآنــی وقتــی بــرادران 
ــرای  ــد وی را ب ــازه می خواهن ــی)ع( اج ــوب نب ــف)ع( از یعق یوس
تفریــح و شــادی بــا خــود ببرنــد می گوینــد: »فــردا  او)یوســف)ع(( 
را بــا مــا بفرســت تــا ]در چمــن [ بگــردد و بــازی کنــد و مــا بــه 
خوبــی نگهبــان او خواهیــم بود«. رســول گرامــی اســام)ص( نیز 
در یــک روایــت فرمودنــد: »در بهشــت خانه ای قــرار دارد کــه به آن 
»خانــه شــادی« می گوینــد؛ کســی وارد آن می شــود که کــودکان 

ــحال کند«. را خوش
ــودکان در  ــه ک ــر روحی ــم ب ــرایط حاک ــی از ش ــک بخش بی ش
ــروس  ــوم وی ــی از هج ــرایط ناش ــا ش ــط ب ــر مرتب ــای اخی ماه ه
کروناســت کــه در یادداشــتی دیگــر بــه آن خواهیــم پرداخــت امــا 
بخــش دیگــری از  کمتــر خــوش بــودن و شــادی کمتر  کــودکان 
مــا مرتبــط بــا شــرایط ســخت اقتصــادی ایــن سال هاســت کــه 
مســتقیم و غیرمســتقیم از ســوی بزرگترهــا بــه ســوی بچه هــا 

ســرریز کــرده اســت.
ــوان  ــه عن ــودکان ب ــم ک ــا نخواهی ــم ی ــه بخواهی ــت این ک واقعی
شــاهدان باهــوش و دقیــق، وضعیــت گرانــی و مســائل ناشــی از 
آن، حــاالت روحــی و رنج هــای اقتصــادی ناشــی از گرانــی، تــورم، 
مشــکات معیشــتی و  مرارت هــای ناشــی از کمبود برخــی اقام 
و لــوازم زندگــی را در چهــره مــا به خوبــی درک کــرده و می فهمند 
و چــه بســا بیشــتر از مــا ناراحــت می شــوند؛ حتــی اگــر بــه روی 

ــود نیاورند! خ
وجــه دیگــر ماجــرای کمبــود شــادی در کــودکان امروز به شــرایط 
و روحیــات کلــی بزرگترهــا بویــژه والدیــن در فرهنــگ مــا برمــی 
ــه برخــی  گــردد؛ براســاس بســیاری از نظرســنجی ها -کــه البت
از آنهــا میــزان دقــت و اعتبارشــان مشــخضپص نیســت- جامعــه 
ایرانــی بــه طــور کلــی در مقایســه بــا میانگیــن جهانی کمتر شــاد 
اســت و شــاخص هایی همچــون اســترس، اضطــراب و غمگینــی 

باالتــری دارنــد.
ایــن وضعیــت هــر علتــی کــه داشــته باشــد، بــدون شــک بــر 
کــودکان نیــز تاثیــر گذاشــته و آنهــا را نیــز متاثــر می کنــد.از ایــن 
منظــر بهتریــن راه شــادمانی بیشــتر کــودکان، شــادتر و باطــراوت 
کــردن زندگــی خانواده هــا و بــه طــور کلــی بزرگترهاســت کــه 
بــه عوامــل مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی، اجتماعی و 

سیاســی مرتبــط اســت.
ــدم  ــری از ع ــه دیگ ــه وج ــم، ب ــه را بپذیری ــادی جامع ــر ناش اگ
خوشــحالی کــودکان می رســیم؛ در روانشناســی تربیتــی و نحلــه 
رفتاردرمانــی، نقش مهمــی برای آمــوزش و تاثیرپذیــری الگوهای 
رفتــاری مختلــف بویژه در ســنین کودکــی قائل هســتند؛ کودکان 
بــه روشــنی بــا دیــدن، درک و پایــش الگوهــای محیــط )خانــه و 
مدرســه(، رفتارهــای کمتــر شــاد و یــا اندوهنــاک را می آموزنــد و 
بــا درونــی کــردن ایــن رفتــار )بــه معنــی دقیــق علمــی آن( بــه 
بازتولیــد آن می پردازنــد. از همیــن روی یکــی از راه هــای موثــر و 
ماندگار نشــاط بخشــی به کــودکان، شــادی بزرگترها و یــا حداقل 

کاهــش تاثیرپذیری از آنهاســت.
خانــواده هــای پرتنــش و پرخشــونت نیــز از دیگــر عوامــل تولیــد 
غــم و نگرانــی در بچــه هــا هســتند؛ اگرچــه آمــار دقیــق و قابــل 
ــاره میــزان خشــونت هــای بیــن زوجــی و تنــش  اســتنادی درب
هــای میــان افــراد بزرگســال خانــواده وجــود نــدارد امــا بســیاری از 
شــواهد ماننــد آمــار باالی طــاق و اختافــات خانوادگــی حاکی از 

ــی خانواده هاســت. ــود برخ ــت تنش آل وضعی
در پیونــد بــا همین موضــوع متاســفانه اخبار خوشــایندی از شــیوه 
رفتــار بــا کــودکان بــه گــوش نمی رســد؛ گزارش هــای خشــونت 
والدیــن علیــه کــودکان چــه نوپدیــد باشــد چــه در ســال های اخیر 
بیشــتر رســانه ای شــده باشــد، همــه آثــار زیانبارشــان بــر روحیــه 
بچه هــا مشــهود اســت؛ تاثیــری کــه تــا ســال ها مانــدگار اســت 
و احتمــاال بــه فرزنــدان آنهــا منتقــل می شــود بــه همیــن ترتیــب 
ــکل  ــدی ش ــل های بع ــردگی در نس ــه ای از خشونت-افس چرخ

می گیــرد.
مــدارس ناشــاد یــا کمتــر مفــرح و محیط هــای آموزشــی ســاکن 
ــی  ــه فعل ــا یکــی از دالیــل مهــم روحی و دچــار خمودگــی قطع

کــودکان اســت.
بررســی ها نشــان می دهــد در اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــدارس 
ــت ناســالم، تنبیه هــای درســی و  وجــود و حاکمیــت نمــره، رقاب
ــل  ــن عل ــور از مهمتری ــوار و کنک ــای دش ــی، امتحان ه غیردرس
انتشــار ناخوشــی و اضطراب هــای پایــدار در میــان رده هــای ســنی 
کــودک و نوجــوان اســت. بــه همین دلیــل در آمــوزش و پــرورش 
نویــن در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه، تــا حــد امــکان از 
رقابت هــای اســترس زا و آسیب رســان کاســته شــده و حاکمیــت 

نمــره بویــژه در ســنین پاییــن حــذف شــده اســت.
ــه  ــی ک ــرک، معلمان ــم تح ــاکن و ک ــی س ــای درس  محیط ه
به نحــوی فزاینــده ســعی در اعمــال عقیــده و نظم آهنیــن خاصی 
دارنــد و نیــز محتواهــای درســی غیرجــذاب از دیگــر علــل کــم 

ــودن مــدارس و کاس هــای درســی اســت. ــه ب جاذب
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اصالح ساختار نظام بانکی راه نجات اقتصاد کشور/با کنترل های دستوری مشکل تورم حل نمی شود
کارشناســان اقتصــادی، اصــالح ســاختار بانــک ها و 
فراهــم کــردن زیــر ســاخت هــای الزم بــرای تعیین 
نــرخ بهــره را بــه عنــوان راهــکار مدیریــت و کاهش 

نقدینگی و تــورم پیشــنهاد کردند.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگزاری فــارس، 
شــب گذشــته در برنامــه تیتر امشــب شــبکه خبر، 
کامــران نــدری، کارشــناس مســائل پولــی و بانکــی 
ــه مســائل پولــی و بانکــی کشــور  ضمــن اشــاره ب
گفــت: تعاریــف متفاوتــی از نقدینگــی وجــود دارد و 
گذشــته از این، کنترل نقدینگی کار دشــواری است 
و بانــک مرکــزی بیشــتر می توانــد پــول پرقــدرت و 

پایــه پولــی را کنتــرل کنــد.
ایــن کارشــناس افــزود: بانک هــای مرکــزی در 
ــه کاهــش  ــد ک ــن نتیجــه رســیده ان ــه ای ــا ب دنی
نقدینگــی سیاســتی مناســب بــرای کنتــرل تــورم 
نیســت و از دهــه ۹۰ میــالدی بــه این طــرف تاکید 
ــزی  ــای مرک ــده و بانک ه ــم ش ــی ک ــر نقدینگ ب
نــرخ بهــره را بــه عنــوان متغیــر سیاســتی کنتــرل 

می کننــد.
نــدری گفــت: متاســفانه زیــر ســاخت های تعییــن 
نــرخ بهــره در کشــور مــا فراهــم نیســت و نگاهــی 
ســنتی در کشــور حاکــم اســت که نــرخ بهــره را ربا 
تلقــی می کنــد و هنــوز تصــور می کنیــم نــرخ بهره 

هرچــه کمتــر باشــد بهتر اســت.
ایــن کارشــناس تاکیــد کــرد: مســئله زیرســاختی 
ــش  ــتوری کاری پی ــای دس ــا کنترل ه ــت و ب اس

نمــی رود، فقــط بــا مدیریــت درســت نــرخ بهــره و 
ایجــاد چارچــوب نظارتــی الزم برای فعالیت ســالم 
ــئله  ــم مس ــرور می توانی ــه م ــه ب ــت ک بانک هاس

تــورم را حــل کنیــم.
*حــل مســئله ترازنامــه بانک هــا اولویــت 

تیــم اقتصــادی دولت
ــائل  ــناس مس ــر کارش ــژاد دیگ ــز ن ــد عزی صم
ــورم و  ــالی ت ــه دو ب ــاره ب ــا اش ــز ب ــادی نی اقتص
بیــکاری در کشــور گفــت: پیشــنهاد من بــه دولت 
ــرای حــل مشــکل رشــد نقدینگــی  ســیزدهم ب
ــا و  ــه بانک ه ــه اول ترازنام ــت ک ــن اس ــورم ای و ت
ناتــرازی درآمــد و هزینــه آن هــا در دســتور کار تیم 
اقتصــادی دولــت قــرار بگیــرد و جلــوی خلــق بــی 
رویــه پــول گرفتــه شــود، دوم انضبــاط مالــی خود 
ــاختار  ــی س ــالح اساس ــوم اص ــت و س ــت اس دول
نظــام بانکــی اســت بــرای ایــن کــه هــر روز کــه 
بگــذرد هزینــه اصالح نظــام بانکــی باالتر مــی رود.

ــای  ــا الگو ه ــرد: حتم ــد ک ــناس تاکی ــن کارش ای
ــد  ــه توانســته ان ــی وجــود دارد ک علمــی و تجرب
مشــکل تــورم و نقدینگــی را حــل کننــد و مــا هم 

می توانیــم.
*نقدینگــی به کشــش اقتصاد یک کشــور 

است مرتبط 
وحیــد شــقاقی مهمــان دیگــر برنامــه هم بــا تایید 
ســخنان دیگــر کارشناســان گفت: خــود نقدینگی 
ذاتــا متغیــری بــد یــا خــوب نیســت و بســته بــه 

کشــش اقتصــاد هــر کشــور دارد.
این کارشــناس مســائل اقتصادی افزود: ســاختار مدیریت 
نــرخ بهــره در کشــور مــا وجــود نــدارد و ســاختار اقتصــاد 
کشــور مــا واقعــا معیــوب اســت و نظــام بانکــی مــا ایجاد 
کننــده ناتــرازی هاســت و اســتاندارد ها رعایت نمی شــود.
ــرل  ــزی کنت ــک مرک ــه بان ــن وظیف ــت: مهمتری او گف
ناتــرازی سیســتم بانکــی و تقویــت نظــارت بــر شــبکه 
بانــک هاســت و دیگــر ممانعــت از دســت درازی دولت هــا 

بــه منابــع بانکــی اســت.
ــزوم اصــالح ســاختار بانکــی و  ــر ل ــا تاکیــد ب شــقاقی ب
فراهــم شــدن زیرســاخت های الزم بــرای مدیریــت نــرخ 
بهــره گفــت: به واســطه نرخ دســتوری بهــره، بانک هــا در 

ایــن چنــد ســاله در خدمــت ثروتمنــدان بــوده انــد.

زمینه ها و علل کاهش 
»خوشحالی« کودکان



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما
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دهــم مهرمــاه ســال ۱۳۴۷،حــدود پنــج ســال بعــد از آغاز رســمی نهضــت امام)رحمــةالّل علیه( 
در خانــواده ای عشــایر بــه دنیــا آمد،همــان ایامــی کــه آن مــرد بــزرگ در پاســخ بــه مخالفانش 
گفتــه بــود ســربازان مــن در گهــواره هــا هســتند.۵ ســاله بودکــه از نعمــت پــدر بــی نصیــب و 
تقدیــر بــود کــه در یتیمــی ، ولــی با مهر و محبت مــادر، بــزرگ شــود. دوران ابتدایی در روســتای 
حیدرآبــاد از توابــع دشــتکار و بخشــی از دوران راهنمایــی را در محلــه ی کارخانــه قند بردســیر و 

دوران متوســطه را در هنرســتان کشــاورزی بــم دنبــال نمود.
اولیــن اعزام:جمشــید کالنتــری نوجوانــی شــانزده ســاله کــه بــا رنج یتیمــی بزرگ شــده 
و مجبــور بــوده دوران تحصیــل را در کیلومترها دور تر از خانواده ســپری نماید،اما حاال زمانیســت 
کــه پیــام» هــل مــن ناصــر ینصرنــی« حســین زمــان را شــنیده و بایــد لبیــک بگوید،ولی چه 
کنــد کــه کمــی کــم ســن و ســال اســت،غافل از اینکــه بزرگــی بــه ســن نیســت،به ناچــار بــا 

ترفنــدی زیرکانــه، ســن خــود را افزایــش داده و بــرای اولیــن بــار بــه جبهــه اعــزام می شــود...
 سازمان انفرادی:

در آن زمــان رزمنــدگان بردســیر در یــک گــردان خــاص ســازماندهی نشــده بودنــد وجمشــید 
هــم مجبــور بــود هماننــد دیگــر رزمنــدگان همشــهری خــود در گــردان های مختلــف خدمت 
نماید،یــک بــار هــم به همــراه رزمندگان جهادســازندگی کرمــان اعــزام و در صف  سنگرســازان 
بــی ســنگر قــرار گرفت.بــا تشــکیل گــردان ۴۲۱ امــام صــادق )علیــه الســالم( متشــکل از 
رزمنــدگان بردســیر، جمشــید  همــواره یکــی از چهــره هــای موثــر در ســازمان رزم آن گــردان 

بــوده اســت...
روایــت اول- حــق الناس :رئیس هنرســتان در دفتر نشســته ومثل همیشــه ســرگرم 
کار اســت،یکی از افــراد بومــی بــه دفتــر مراجعــه و جویــای دانــش آمــوزی بــه   نــام جمشــید 
کالنتــری مــی شــود،ولی جمشــید مدتــی اســت کــه بــه جبهــه اعــزام شــده و در هنرســتان 
نیســت،یکی از دوســتان کــه متوجــه ایــن پــرس و جو شــده بــا کنجکاوی علــت را می پرســد. 
فــرد خــود را از باغــداران منطقــه معرفــی نموده و مــی گوید:چندی پیش یکــی از دانــش آموزان 
شــما پیــش مــن آمــد و گفــت در ایــن هنرســتان محصــل بــوده و عصرهــا بــرای کار کــردن 
وقــت دارد. مــن هــم احســاس کــردم در مخــارج ســفر و تحصیل مشــکل داره در مرتــب کردن 
اطــراف نخــل هــا و کوددهــی از او کمــک گرفتــم در پایــان روز که خواســتم مزدش رو حســاب 
کنــم قبــول نکــرد و گفــت بایــد حاللــم کنید،بعــد خــودش رو معرفــی کــرد و گفــت چنــد روز 
قبــل حیــن درس خوانــدن و رد شــدن از مســیر، ناخــوداگاه چنــد دانــه خرمــا از ایــن درختــان 
خــورده و خالصــه ســریع رفــت،آن روز مــزدی از مــن قبــول نکــرد و مــن هــر چــه فکــر کردم 

دیــدم مــزد او بیشــتر از چنــد دانــه خرماســت،آمدم که مــزدش را بپــردازم.
روایــت دوم:حق انســانی اســیر جنگــی :هنــوز چنــد خــرج آرپــی جــی در کوله 
پشــتی ام بــود مــن کمک آرپی جــی زن جمشــیدکالنتری بــودم،در گرد و غبــار منطقه ناگهان 
ماشــینی کنارمــون ایســتاد و فــردی دوان دوان به ســمت مــا آمد،خوب که دقت کردیم ماشــین 
عراقــی بــود ولــی کار از کار گذشــته بــود نفــر مقابــل مــا هــم عراقــی بــود امــا انــگار او هم فکر 
نمــی کــرد مــا ایرانــی باشــیم. همیــن که دســت بــرد که با اســلحه اش شــلیک کنه،جمشــید 
خیلــی ســریع از داخــل کولــه مــن یــک گلولــه آرپــی چــی برداشــت و اون رو آنچنــان بــه ســر 
عراقــی زد کــه بیهــوش افتــاد رو زمین،اســلحه ام رو مســلح کــردم کــه او رو از پــا دربیــارم ولــی 
جمشــید دســتم رو گرفــت و گفت:برادرجــان! ایــن بنده خــدا االن اســیر ماســت،نباید او  رو اذیت 
کنیــم.                                                       روای:زنــده یــاد حســین عظیمــی همــرزم شــهید

روایت سوم:اشتیاق بی وقفه به جهاد در راه خدا:
ترکــش بــه زیــر بغلــش خــورده بــود و خــون زیــادی مــی آمد،کمکهــای اولیــه امدادگــران هم 
بــی فایــده بــوده و خــون ریــزی ادامــه داشــت.باید بــه عقــب بــر مــی گشــت ولــی یــگان در 
حــال پیشــروی بود.اصــرار امدادگــر هــا بــرای اعزامــش به بیمارســتان صحرایــی بی فایــده بود 

و جمشــید بــا همــان حالــت زخمــی بــه پیــش روی ادامــه داد.
ــری :وفــت ناهــار بود،رزمنــدگان ســرگرم ناهــار  ــئولیت پذی ــت چهارم:مس روای
خــوردن بودنــد کــه ماشــین مهمات رســید،بچه هــای تــدارکات ســریع ناهــار خوردنــد و آمدند 
کــه بــار رســیده را تخلیــه کننــد ولــی انــگار وانــت زودتــر تخلیــه شــده بود.جمشــید به محض 
رســیدن خــودروی مهمــات، تمــام بــار رو بــه تنهایــی تخلیه کــرده بود. بــدون اینکه تخلیــه بار 

جــز شــرح وظایفش باشــه!
روایت  پنجم: حساب حساب،کاکا برادر:

مــن و بــرادرم در گــردان ۴۱۲ رفســنجان در منطقــه ســد دز بودیــم و برادرمــان جمشــید هــم 
در جزیــره مجنون،مــا دو نفــری ۴۸ ســاعت مرخصــی گرفتــه و عــازم جزیــره مجنــون شــدیم 
تــا جمشــید رو ببینیم.حوالــی ظهــر بــود کــه رســیدیم حســابی خســته و کوفتــه... جمشــید در 
حــال توزیــع غــذا بــود،دور ســرش هــم باندپیچــی شــده بود،گفتــم بــرادر ســرت چــی شــده؟ 
خندیــد و گفــت: هیچــی بــا یکــی از بچــه هــا شــوخی داشــتم قندشــکن رو پــرت کــرد خورد 
بــه ســرم و کمــی زخــم شــد،پس از کمــی احــوال پرســی و صــرف ناهار بــرای یک اســتراحت 
کوتــاه داخــل ســنگر نشســتیم،گفت برادرهــا ایــن جــا ناامن هســت و هر لحظه احتمــال حمله 
شــیمیایی و هــر چیــز دیگــری وجــود داره،حواســتون باشــه اگــر اینجا بــرای شــما اتفاقی پیش 
بیــاد شــما شــهید محســوب نمــی شــید! چــون ماموریت شــما در جــای دیگــری اســت ما هم 
علــی رغــم خســتگی راه مجبــور شــدیم بــه موقعیــت خودمــان برگردیــم،در بیــن راه متوجــه 

شــدیم چنــد روز قبــل ســرش ترکــش خــورده و بــه مــا چیــزی نگفتــه بــود.         
                                                                        راوی: آقای عزیزا... کالنتری پور برادر شهید

روایت ششم:فعالیت های پشت جبهه:
ــع آوری  ــغول جم ــتا مش ــد در روس ــی آم ــی م ــه مرخص ــتراحت ب ــرای اس ــه ب ــار ک ــر ب ه
ــان  را جمــع  ــی ســنجدهای درخت ــا بود،حت ــه جبهــه ه ــزام ب ــرای اع ــی ب کمکهــای مردم
ــذب و  ــه جبهه،ج ــدگان ب ــزام رزمن ــرد، اع ــی ک ــدی م ــته بن ــدگان بس ــرای رزمن آوری و ب
ــدگان،  ــواده رزمن ــه خان ــاعدت ب ــجد، مس ــه مس ــک ب ــای مردمی،کم ــک ه ــت کم هدای
اســتمرار امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از جملــه فعالیــت هــای جمشــید در روســتا بــود.

روایت هفتم:زگهواره تا گور دانش بجوی:
در منطقــه فــاو بودیم،بــه عنــوان جانشــین گــردان قائــم امــورات رو پیگیــری می کــردم متوجه 
شــدم کــه از بردســیر هــم اعــزام داشــته ایــم. دقیقــا یــادم نیســت کــدام خــط ســرگرم امــورات 
بــودم کــه بــا خبــر شــدم تعــدادی از بچــه هــای بردســیر هــم هســتند... در یــک فرصــت 
مناســب بــا خــودم گفتم ســری بزنم شــاید از همشــهریان کســی باشــه و گپــی بزنیم.نگهبان 
آن مجموعــه قیافــه ای آشــنا داشــت و یــک چیــزی هم به دســتش گرفته بــود،او رو شــناختم، 
بچــه دشــتکار بــود، جلــو رفتــه و خودمــو معرفــی کــردم او هــم خــودش رو معرفی کــرد و پس 
از احــوال پرســی گفتــم جمشــید: اینها چیه به دســتت گرفتی،دســتش رو بــاال آورد و گفت اینها 
تعــدادی کتــاب و دفتــر هســت،با خــودم گفتــم همراهم باشــند اگــر احیانــا فرصتی پیــش آمد 

درســم رو مــرور کنــم و از درس عقــب نباشــم..               روای: آقــای رضــا ربانــی فــر
روایت هشتم:آمادگی برای سفر آخرت:

از عضویــت رســمی اش در ســپاه حــدود یــک ســال می گذشــت، قطعنامــه ۵۹۸ پذیرفته شــده 
بــود و بــه ظاهــر جنــگ هــم تمــام شــده بــود، جمشــید هــم کــه بــه مرخصــی آمــده بــود 
خــودش رو آمــاده مــی کــرد بــرای مأموریــت لبنان،اخبــار ضــدو نقیضــی از ناآرامی هــای مرزی 
بعــد از  قطعنامــه شــنیده مــی شــد. یــک روز بــا یــک بیــل و کلنــگ آمــد دنبــال مــن وگفــت 
علــی وقــت داری بــه من کمــک کنی؟بــا دیــدن اون وضعیت گفتم احتمــاال در مســجد کاری 
هســت یــا شــاید جایــی دیگــر... بــا هــم حرکــت کردیــم بــدون اینکــه حرفــی بزنه به ســمت 
بهشــت زهــرا رفتیم،نقطــه ای رو مشــخص کــرد و شــروع کــرد بــه کندن،انــگار قصد داشــت 
قبــری آمــاده کنه،گفتــم کســی بــه رحمــت خــدا رفتــه؟ خندیــد و گفت:من بــه همیــن زودی 
بایــد برگــردم منطقــه و ایــن آخریــن باری اســت کــه ما همدیگــر رو مــی بینیم،ایــن دفعه من 
شــهید مــی شــم و نمــی خواهــم زحمتــی بــرا شــماها  ایجــاد کنــم؟ گریــه ام گرفت،بــا اصرار 
فــراوان جلــوش رو گرفتــم و بــا هــم برگشــتیم،روز تشــییع وقتــی کــه بــه خــود اومــدم دیــدم 

دقیقــا در همــان نقطــه بــه خاک ســپرده شــد.                                      
                                                            روای: آقای علی کالنتری پور از کشاورزان دشتکار

شهید  معظم  جمشید کالنرتی     
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در روند  بازگشایی ها باید برنامه ریزی ها و نظارت های 
الزم را انجام دهند تا سالمت مردم به خطر نیفتد

ــاز  ــع آغ ــم ربی ــعار نه     اش
ــج(  ــرت ولیعصر)ع ــت حض امام

والطور دل به طور والیش اقامت است
واللیل لیله ی رشف است و کرامت است

والعرص عرص منزلت است و زعامت است
والشمس روز جلوه ی شمس امامت است

عید خدای عزّوجّل عید احمد است
عید غدیر دوم آل محّمد است

عید صعود آدم و میالد خاتم است
عید نزول حرضت عیسی ابن مریم است

عید ظهور منجی اوالد آدم است
یک عید نه، تجلی اعیاد عامل است

شب رخت بسته صبحدم نرص آمده
عید امامِت ولِی عرص آمده

عید امید سلسله ی انبیاست این
عید نزول مصحف نرص خداست این

ای اهل آسامن و زمین عید ماست این
مستضعفان به پیش! که عید شامست این

عامل به ظلِّ رایت توحید مهدی اند
اعیاد ما مقدمه ی عید مهدی اند

مهدی که سکه ی ابدیت به نام اوست
مهدی که حکم آدم و خاتم پیام اوست

مهدی که آرزوی خالیق قیام اوست
مهدی که منجی برشیت نظام اوست

پیراهن بلند امامت به پیکرش
شمشیر شیر حق به کف عدلْگسرتش

بر اوج کائنات لوای گشاده اش
آزادگان به سلسله گردن نهاده اش

رسهای رسکشان به زمین اوفتاده اش
گویی که بسته کار فلک با اراده اش

هر چند شهر کوفه بَود پایگاه او
یک لحظه هست بر همه عامل نگاه او

او شهریار عامل و عامل حضور اوست
خورشید را بشارت صبح ظهور اوست
رسِو قد کلیم خدا، خم به طور اوست

نعش ستمگران همه فرش عبور اوست
بوجهل ها به چرخ کشد رس، خروششان

»تبت یدا ابی لهب« آید به گوششان
گیرید از جامل محّمد نشانی اش

بر تن چو انبیاست لباس شبانی اش
چشم زمین به شعشعه ی آسامنی اش

بر چهره بنگرند به سن جوانی اش
خوبان گرفته جان پی قربانی اش همه

پیران دهر طفل دبستانی اش همه
اّول به کعبه عاملیان را صدا کند

خود را معرفی چو رسول خدا کند
با یک ندا قیامت کربی به پا کند

رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا: 

رئیســی در ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا: مســئوالن 
بایــد  بازگشــایی ها  ایــن  رونــد  در  مربوطــه 
برنامه ریزی هــا و نظارت هــای الزم را انجــام دهنــد 

تــا ســامت مــردم بــه خطــر نیفتــد.
ــد  ــگاری می توان ــت: عادی ان ــور گف ــس جمه رئی
تبعــات خطرناکــی داشــته باشــد بنابرایــن از 
ــیون،  ــار واکسیناس ــم در کن ــا می کن ــردم تقاض م
شــیوه نامه های بهداشــتی را هــم بــا دقــت رعایــت 

کننــد.
ــه نقــل از پایــگاه  بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ب
اطاع رســانی ریاســت جمهــوری، حجت االســام 
ســید ابراهیم رئیســی روز شــنبه در جلســه ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا اشــاره بــه دســتاوردهای 
ــت:  ــا، گف ــن کرون ــد و واردات واکس ــم در تولی مه
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بایــد 
ــت  ــی حمای ــد شــرکت های داخل از واکســن تولی
کنــد تــا محصــوالت آنــان بــا کیفیــت الزم به بــازار 

عرضــه شــود.
رئیــس جمهــور بــا قدردانــی از کشــورهایی 
کــه در ارســال واکســن بــه ایــران همــکاری 
می کننــد، گفــت: از همــه کشــورهایی کــه 
واکســن ارســال کرده انــد به ویــژه از کشــور چیــن 
صمیمانــه قدردانــی می کنــم و معتقــدم اینگونــه 
همکاری هــای انسان دوســتانه همــواره بایــد بیــن 
کشــورهای دوســت و منطقــه ادامــه پیــدا کنــد.

ــا  ــه ب ــه راه مقابل ــه ادام ــان اینک ــا بی ــی ب رئیس
بیمــاری کرونــا نیازمنــد تدویــن نقشــه راه جامــع 
اســت، گفــت: در ایــن نقشــه راه بایــد همــه مــوارد 
ــه  ــی ب ــادی و درمان ــی، اقتص ــتی، اجتماع بهداش
طوردقیــق لحــاظ شــود تــا بــا روشــن کــردن وضع 
آینــده، مــا را از اقدامــات انفعالــی در برابــر شــیوع 

بیمــاری خــارج کنــد.
رئیــس جمهــور در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه 
واکسیناســیون از راه هــای پیشــگیری اســت امــا کافــی 
تبعــات  نیســت، گفــت: عادی انــگاری می توانــد 
ــا  ــردم تقاض ــن از م ــد بنابرای ــته باش ــی داش خطرناک
می کنــم در کنــار واکسیناســیون، شــیوه نامه های 

ــد. ــت کنن ــت رعای ــا دق ــم ب ــتی را ه بهداش
ــول  ــل اص ــت کام ــزوم رعای ــه ل ــاره ب ــا اش ــی ب رئیس
ــگاه ها،  ــدارس، دانش ــایی م ــد بازگش ــتی در رون بهداش
ورزشــگاه ها و نمــاز جمعــه، گفــت: مســئوالن مربوطــه 
در رونــد ایــن بازگشــایی ها بایــد برنامه ریزی هــا و 
نظارت هــای الزم را انجــام دهنــد تــا ســامت مــردم به 

خطــر نیفتــد.
رئیســی بــا تاکیــد بــر اهمیــت اقنــاع افــکار عمومــی و 
اطــاع رســانی بــه موقــع و دقیــق در زمینــه بیمــاری 
کرونــا، گفــت: سیاســت مــا در این مــورد اقناعی اســت 
نــه اجبــاری و بــر ایــن بــاور هســتیم کــه بــا تبییــن و 
روشــنگری می تــوان اعتمــاد مــردم را جلــب و آنــان را 

همــراه کــرد.
رئیســی همچنیــن پاســخگویی بــه شــبهات مطــرح 
ــا را ضــروری  ــان کرون ــاره درم در فضــای مجــازی درب
ــد  ــوم پزشــکی بای دانســت و گفــت: دانشــگاه های عل
بخشــی را بــرای پاســخ علمــی و منطقــی به شــبهاتی 

ــد. ــود، اختصــاص دهن ــه مطــرح می ش ک
رئیــس جمهــور بــا تاکیــد مجــدد بــر کنتــرل دقیــق 
ورود و خــروج در مرزهــا و فرودگاه هــای بیــن المللــی 
کشــور، اظهــار داشــت: اســتانداران اســتان های مــرزی 
ــد ورود و خــروج از کشــور را  و مســئوالن مربوطــه بای
بــه دقــت کنتــرل کننــد و ورود بــه کشــور حتمــاً بــا 

واکسیناســیون همــراه باشــد.
رئیســی بــا اشــاره بــه اینکــه کاهــش محدودیت هــای 

ــا ضوابــط همــراه باشــد، گفــت: ســیر  کرونایــی بایــد ب
ــلیمانی،  ــهید س ــرح ش ــرای ط ــا اج ــاری ب ــی بیم نزول
آمــوزش عمومــی و رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی از 
شــرایط کاهــش محدودیت هــا اســت کــه بایــد بــه آنهــا 

توجــه شــود.
رئیســی توجــه بــه آمــوزش عمومــی را در کنــار 
اطاع رســانی دقیــق و مســتمر ضــروری دانســت و گفت: 
دانشــگاهیان و صاحبــان تریبــون نقــش مهمــی در ایــن 
زمینــه دارنــد و در زمینــه اثربخشــی واکســن، الزم اســت 
مراکــز علمــی و دانشــگاهی بــه طور مســتمر رصد علمی 
و پژوهشــی کننــد؛ چــرا کــه اقدامــات آینــده منــوط بــه 

ــا اســت. ــن پژوهش ه ــج ای نتای
رئیــس جمهــور همچنیــن بــا قدردانــی از همکاری هــای 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــا س ــا ب ــازنده ناج ــترده و س گس
ــی،  ــات انتظام ــی اقدام ــروی انتظام ــت: نی ــا گف کرون
امنیتــی و اجتماعــی ســازنده ای در سراســر کشــور دارد و 
همکاری هــای مفیــدی بــا ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
دارد کــه از تــاش همــه ایــن عزیــزان قدردانــی می کنــم.

تقدیر امام جمعه از عملکرد یک ساله انتظامی شهرستان بردسیر
امــام جمعــه شهرســتان بردســیراز تاش هــا 
و عملکــرد یــک ســاله انتظامــی شهرســتان 
در راســتاي تامیــن نظــم و امنیــت قدردانــی 

 . د کر
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــري پلیس، 
ــدار  ــن دی ــی در ای ــام کرمان ــت االس حج
ــات  ــا از زحم ــه ناج ــک هفت ــن تبری ضم
ــي کــرد  کارکنــان نیــروي انتظامــي قدردان
ــت  ــور، امنی ــن ارزش کش ــت: مهمتری و گف
آن اســت کــه نیــروي انتظامــي در راســتاي 
افزایــش امنیــت جامعــه خدمــت مــي 
کندوپلیــس امــروز، پلیــس والیــت مــدار بــا 
بصیــرت، متفکــر و حافــظ امنیــت مــردم در 
عرصــه اجتماعــي اســت و اقشــار مختلــف 
جامعــه رابطــه تنگاتنــگ بــا پلیــس دارنــد.

ســرهنگ غضنفــری  در ایــن دیدار،ضمن 
ــام  ــوي ام ــاي معن ــت ه ــر از حمای تقدی
جمعــه از اقدامــات انتظامــی و اجتماعــی 
پلیــس ، عملکــرد ایــن نیــرو را در حــوزه 
ــت:  ــریح و اظهارداش ــف تش ــاي مختل ه
ســنگر نمــاز جمعــه و جماعــت نیــز 
ــم  ــد و ه ــت میکن ــد امنی ــم تولی امروزه
ــد  ــتیبانی میکن ــود را پش ــت موج امنی
کــه بــا افزایــش شــرایط و جمعیــت 
ــش بیشــتری  ــه نق ــا ب ــزاران حتم نمازگ

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــت پی دس
وی یادآور شد:

ــه شــعار  ــر پای ــروز ب ــات پلیــس ام خدم
پلیــس از مــردم ،بــا مــردم و بــرای مــردم 
بــا رویکردجامعــه محــوری و پیشــگیري 

* تــا دیــروز آب مقطــر بــود و بــی اثــر، یهــو شــد 
عامــل مــرگ یــک هنرمند!/دشــمنی که ســالها 
روی  حماقــت و خودتحقیــری ملتــی کار کــرده، 
به راحتــی نخواهــد گذاشــت واکســن ایرانــی پــا 
بگیرد/هیتلــر در کتــاب "نبــرد من" میگــه:»دروغ 
ــس  ــچ ک ــه هی ــد ک ــم بگویی ــان عظی را چن
ــاور نکنــد کســی آنقــدر گســتاخ باشــد کــه  ب
چنیــن بی شــرمانه حقیقــت را تحریــف کنــد«/
ــی زده  ــران اینترنشــنال ایــن تیتــر رو در حال ای
ــی برکــت از ۲۴  ــه واکسیناســیون عموم ــه ب ک
ــرآوران  ــای مه ــده و آق ــوز داده ش ــرداد مج خ
9 خــرداد واکســن زده بــوده   71----9133

*ســام قابــل توجــه اعضــای محتــرم شــورای 
ــه  ــر کوچ ــرم اکث ــهردار محت ــهر بردسیروش ش
ــه فصــل  ــا توجــه ب ــد ب ــه دارن ــه و چول هــا چال
پاییــز واحتمــال بارندگــی لطفــا ایــن چالــه هــا 
را ترمیــم کنیــد ممنــون       ۲6----913۴

*ســام بــرای بیمــه خــودرو موقع پــول گرفتن 
ــع پرداخــت   ــد وموق ــی کنن ــت م ــوری دریاف ف
ــط  ــد و فق ــناس ندارن ــه کار ش ــارت اوال ک خس
بعضــی بیمه هــا دارنــد وانقــدر صغــر ی وکبری 
مــی چیننــد که حســابی خســته ات مــی کنند 
این مســئولین بردســیری چــرا اینقــدر بیفکرند 
یــک بازرســی و یک حسابرســی نمــی کنندیک 
مطالبــه گــری نمــی کننــد       60----913۲

ــی  ــیبهای اجتماع ــش آس ــرای کاه ــرا ب *چ
کارهــای عملــی نمیشــود چــرا آمارطــاق 
باالســت چــرا ســن اعتیــاد به 1۴ســاله هــا تنزل 
کــرده جــواب همــه ایــن چراها را باید مســئولین 
فرهنگــی شهرســتان بدهند کــه دراین ســالهای 
اخیــر بــرای فرهنــگ شهرســتان چــه کردیــد ؟                                                                                                                                                
936----99                                             

ــا  ــران لطف ــان ودبی ــت معلم ــام خدم *باس
مــدارس را بازکنیــد تنهابچــه ها نیاز بــه پرکردن 
حافظــه خــوداز بســیاری مطالــب  ندارنــد انهــا 
بایــد رفتــار اجتماعــی را در مــدارس بــا دوســتان 
ومربیــان تجربــه کنند بایــد با مشــکات جامعه 
آشــنا شــوند وراه حــل پیــدا کننــد تــا فــردا بــا 
داشــتن مســئولیت در جامعــه بتوانند بــا اعتماد 
بــه نفــس راه حلی بــرای مشکاتشــان پیداکنند 

باتشــکر                                ۴1----9303
*کاه ایمنــی بــرای موتورســواران خوبــه وســال 
قبــل هــم بــه تعــدادی از انهــا داده شــد وامســال 
هــم تکــرار پــس چــرا بــا انهابرخوردقانونــی نمی 
شود                                            06---9168

از وقــوع جــرم متمرکــز شــده و مــورد انتظــار و رضایــت 
عمــوم شــهروندان در کنــار اقتــدار پلیــس قــرار گرفتــه  

اســت.

آمادگی دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر برای همکاری پژوهشی با نیروی انتظامی
ــتان های  ــروه اس ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
خبرگــزاری آنــا از بردســیر، همزمــان با هفته 
نیــروی انتظامــی، رئیــس و معاونان دانشــگاه 
آزاد اســامی بردســیر بــا فرمانــده انتظامــی 
ــاره  ــدار و درب ــیر دی ــتان بردس ــن شهرس ای
همکاری هــای علمــی و پژوهشــی دانشــگاه 
در زمینــه کاهــش جرائــم بحــث و گفت وگــو 

کردنــد.
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحد بردســیر 
در ایــن دیــدار از اقدامــات هوشــمندانه، 
ــی  ــروی انتظام ــش نی ــور و اثربخ برنامه مح
شهرســتان بردســیر قدردانــی کــرد و گفــت: 
اقدامــات مناســب و علمــی نیــروی انتظامی، 
ــاد  ــت بیشــتر و ایج موجــب احســاس امنی
ــرش جامعــه  رویکــرد متفــاوت و مــورد پذی

شــده اســت.
آمنــه فیروزآبــادی کــه پیــش از ایــن طــرح 
پژوهشــی »بررســی عوامــل اجتماعــی و 
ــه  ــان ب ــش جوان ــر گرای ــر ب ــی مؤث فرهنگ
مصــرف مشــروبات الکلــی در شــهر بردســیر 
ارائــه راهکارهــای پیشــگیرانه« را بــه  و 

درخواســت نیــروی انتظامــی شهرســتان 
بــه انجــام رســانده اســت، افــزود: دانشــگاه 
آزاد اســامی بردســیر بــا توجــه بــه 
رســالت اجتماعــی خــود، ماننــد گذشــته 
آمــاده همــکاری بــا نیــروی انتظامــی برای 
ــکات  ــی مش ــی و پژوهش ــی علم بررس

ــت. ــم اس ــی و جرائ ــی، فرهنگ اجتماع
ــه   ــئوالن حلق ــردم از مس ــری م مطالبه گ

مفقــوده شهرســتان بردســیر اســت
فرمانــده انتظامی شهرســتان بردســیر هم 
در ایــن دیدار بــا قدردانــی از همکاری های 
علمــی و تحقیقاتی دانشــگاه آزاد اســامی 
ــن  ــای مناســب ای ــه ظرفیت ه بردســیر ب
شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت: رویکــرد 
ــش  ــرای کاه ــی ب ــروی انتظام ــروز نی ام
جرائــم، علمی و پژوهشــی اســت و توســل 
بــه روش هــای منســوخ ســنتی در تأمیــن 
ــرایط  ــم در ش ــا جرائ ــارزه ب ــت و مب امنی
ــه تحــول اساســی در  ــه ک موجــود جامع
ــورت  ــات آن ص ــردش اطاع ــط و گ رواب
گرفتــه اســت نمی توانــد مــردم را بــا 

حافظــان امنیــت همراهــی کنــد.
ــئوالن  ــردم از مس ــری م ــری، مطالبه گ ــر غضنف جعف
ــیر  ــتان بردس ــوده شهرس ــای مفق ــی از حلقه ه را یک
دانســت و افــزود: دانشــگاه آزاد اســامی بردســیر 
می توانــد بــا انجــام تحقیقــات و ارائــه روش هــا و 
پیشــنهادها بــا هــدف گســترش روحیــه مطالبه گــری 
ــع  ــاخت ها و رف ــعه زیرس ــه توس ــردم ب ــاد م ــن آح بی

ــد. ــک کن ــتان کم ــود در شهرس ــکاالت موج اش

هر چه سرانه مطالعه یک شهر باالتر باشد ، مشکالت اجتماعی آن شهر پایین تر است
    محمدرضــا علیــزاده مدیــرکل فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان و هیــات 
همــراه در جریــان بازدیــد از مجموعــه 
گالــری- کافــه کتــاب بردســیر گفــت : هر 
چــه ســرانه مطالعــه یک شــهر باالتر باشــد 
، مشــکات اجتماعــی آن شــهر پایین تــر 

اســت .
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان  
در ایــن دیدار در ســخنانی گفــت : رویدادها 
و زیــر ســاخت هــای خوبــی در شهرســتان 
بردســیر  شــکل گرفتــه اســت ؛ الزم اســت 
نهادهــای دولتــی توجــه ویژه ای به توســعه 
ایــن شهرســتان معطــوف کننــد  و مــردم  
و نهادهــا و موسســات مردمــی و اجتماعــی 
نیــز در ایــن زمینــه نقــش موثــری تــری 

ــا نمایند. ایف

وی ادامــه داد :  آن چــه مهــم اســت حضــور و 
مشــارکت مردم اســت و شهرســتان بردســیر 
مــی توانــد الگویــی برای ســایر شهرســتان ها 

و بخــش هــای دیگر باشــد.
علیــزاده افــزود: اتفاقــات خوبی در شهرســتان 
بردســیر رخ داده و بردســیر در بیشــتر مــوارد 
پیشــگام و پیشــقدم بــوده ،درزمینــه  فعالیت 
هــای فرهنگــی و هنــری شــهرهایی موفــق 
ترنــد کــه در حــوزه فرهنگ پیشــگام باشــند 
و اگــر نــگاه شــهرداران بــه مســائل فرهنگــی 
ــد در  ــن موضــوع توجــه کنن ــه ای باشــد و ب
حــوزه هــای دیگــر هــم موفــق تــر خواهنــد 

بــود.
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
ــح کــرد : امــروزه در  ــان تصری کرمــان در پای
زمینه  مســائل فرهنگــی باید تاش مضاعفی 

صــورت پذیــرد،  بــه روز شــدن و همــگام شــدن بــا جریانــات روز حــوزه 
کتــاب ،   خوانــش کتــاب، نقــد کتــاب،  و کافــه کتــاب و کارهــای خــوب 
فرهنگــی کــه در ایــن مجموعــه بــه آن پرداخته  شــده  مجموعــه ای پویا 
را بــه وجــود آورده اســت کــه بایــد ایــن نــگاه تکثیــر و تعمیــم داده شــود.


