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رهبر معظم انقالب در جمع فرماندهان نیروی هوایی 
به مناسبت ۱۹ دی ۵۷ بار دیگر از جهاد تبیین گفتند 
و هجمه چند بعدی دشمن در عرصه های مختلف به 
انقالب اسالمی . ایشان با اشاره به »تهاجم ترکیبی« 
جبهه دشمن علیه ایران یعنی تهاجم اقتصادی، سیاسی، 
امنیتی، رسانه ای و دیپلماسی تأکید کردند: در مقابل این 
تهاجم ترکیبی و دسته جمعی، نمی توانیم همیشه در 
موضع دفاعی بمانیم و ما نیز باید در زمینه های مختلف 
از جمله رسانه ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی 
کنیم که در این زمینه اهل فکر و اقدام به خصوص 

مسئوالن، موظف به تالش هستند.
رهبر معظم انقالب در گذشته بمناسبتها و دردیدارهای 
مختلف باعناوین دیگری نسبت به تهاجم ترکیبی 
اشاراتی داشتند عناوینی مثل جنگ نرم، جنگ تبلیغاتی، 
جریان تحریف، انقالب رنگی، جنگ دیپلماسی، جنگ 
نیابتی، نفوذ و... . اما دراین دیدار رسماً از تهاجم ترکیبی 
دشمن که مجموعه ای است از همه اقدامات خصمانه 
که به صورت همزمان و یکپارچه علیه ملت ایران بکار 

می رود نام بردند.
امیرالمؤمنین امام علی علیه السالم می فرمایند »هر کس 
از دشمن خود غافل شود، دسیسه ها او را به خود آورد« 
)غررالحکم صفحه ۳۳( این هشداری است برای اینکه 
هرگز نباید از کید دشمنان غافل شد که بحمداهلل در 
این ۴ دهه ملت عزیز ایران با هدایت های امامین انقالب 
در همه صحنه ها با درک ابعاد مختلف تهدیدات دشمن 
به میدان آمده اند. تذکر دادن و توجه به جنگ ترکیبی 
دشمن نیز یکی از همین هشدارهاست تا همگان به 

ابعاد تهدیداتی که متوجه ملت ایران است توجه یابند.
طبیعی است که هدف اصلی نیروی متخاصم از نبرد 
ترکیبی در وهله اول به هم زدن نظم و تضعیف توان 
رقیب و نهایتاً براندازی و اضمحالل است، اقدامی که 
دشمنان در طول این سال ها علیه بسیاری از ملت ها 

بکار برده اند.
طبیعی است کشوری که در معرض نبرد ترکیبی قرار 
می گیرد باید در برابر آن اقدام به ساماندهی »دفاع و 
تهاجم ترکیبی« کند. باید نبرد ترکیبی دشمن را با تمام 
امکانات پاسخ داد و کار مقابله با تهدید ترکیبی را صرفاً 
متوجه نیروهای مسلح ندانست. در دفاع ترکیبی باید 
همه بخش های کلیدی جامعه در مراحل برنامه ریزی 

و اجرا در نظر گرفته شده                 ادامه صفحه۷

امــام صــادق )علیــه الســام( فرمودنــد : ســه چیــز اســت کــه اگــر مؤمــن از آنهــا مطلع شــود باعــث طول 
عمــر و دوام بهــره منــدی او از نعمــت هــا مــی شــود1- طــول دادن رکــوع و ســجده 2- زیــاد نشســتن بــر 
ســر ســفره ای کــه در آن دیگــران را اطعــام مــی کند 3- خــوش رفتــاری بــا خانــواده.     )اصــول کافــی، ج۴، ص۴۹(

        صفحه8

امروز جهادتبیین یک فریضه 
قطعی وفوری است 

رییس جمهــور بــا بیــان اینکــه جمهــوری 
اســالمی همچنــان بــه شــعار »نــه شــرقی، نــه 
غربــی« مــردم در ســال ۵۷ پایبنــد اســت، تأکید 
کــرد: امیــد ما بــرای رشــد اقتصادی و پیشــرفت 
ــاط  ــی نق ــان در اقص ــردم عزیزم ــه م ــور ب کش
کشــور اســت و هرگــز بــه ویــن و نیویــورک امید 

ــته ایم. نبس
وی سیاســت دولــت ســیزدهم در روابط خارجی 
را سیاســت متــوازن عنــوان کــرد و گفــت: روابط 
مــا در سیاســت خارجــی تــوازن اســت. نــگاه بــه 
غــرب، کشــور را نامتــوازن کــرده بــود و بایــد بــه 
ــژه  ــه وی ــا ب همــه کشــورها وظرفیت هــا در دنی
همســایگان نــگاه داشــته باشــیم امــا امیدمــان 
بــه خــدا و مــردم عزیــز خوزســتان، خراســان و 
ــه شــرق، غــرب،  آذربایجــان اســت؛ امیدمــان ب
شــمال و جنــوب کشــور اســت و هرگــز امیــد به 

ویــن و نیویــورک نداریــم.
آیــت اهلل رئیســی بــا تأکیــد بــر اجرایــی شــدن 
ــذب در  ــع و ج ــد، توزی ــه در تولی ــام عادالن نظ
ــه  ــت در هم ــان دول ــای کارکن ــت، ارتق پرداخ
شــئون گفــت: بنــده به عنــوان طلبــه خدمتگزار 
مــردم مصمــم هســتم بــه کســی اجــازه ندهــم 
کوچک تریــن بــی عدالتــی مــردم عزیــز را نگران 
کنــد و آنچــه مــا امیــد داریــم بعــد از خداونــد به 
شــما مــردم و حضــور شــما در صحنــه اســت.

ــا بیــان اینکــه خبرهایــی کــه  رییس جمهــور ب

ایــن روزهــا می شــنوید ثمــره توجــه بــه ظرفیت هــای 
کشــور اســت که اگــر روی آنها ســرمایه گذاری بیشــتری 
شــود رشــد اقتصــادی در کشــور قابــل قبــول خواهــد 
شــد، اظهــار داشــت: در ایــن میــان افــرادی هســتند که  
می خواهنــد بــا سوءاســتفاده و روابــط ناســالم مــردم را 
نگــران کننــد. ایــن دولــت آمــده تــا فســاد، بی عدالتــی، 
رشــوه روابــط ناســالم نباشــد و بداننــد مــا با همــه قدرت 
در مقابــل رانت خواری هــا و مفســدان خواهیــم ایســتاد و 

ریشــه آنهــا را خواهیــم کنــد.
آیــت اهلل رئیســی بــا بیــان اینکــه اوایلــی کــه دولــت را 
ــج مــی داد و ۷00  ــا مــردم را رن تحویــل گرفتیــم کرون
ــه  ــروز ب ــت: ام ــدند، گف ــدر می ش ــواده در روز داغ خان
لطــف خــدا، همت مردم و مســئوالن بهداشــتی شــرایط 

متفــاوت شــده اســت. 

تهاجم ترکیبی برای تبیین 
پیشرفتهای نظام اسالمی

 در مقابل این تهاجم ترکیبی و دسته جمعی، 
منی توانیم همیشه در موضع دفاعی مبانیم 

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در سخرنانی پیش از خطبه های منازجمعه:

بیانات مقام معظم رهبری دردیدار با همافران نیروی هوایی :

هرگز به وین و نیویورک امید نداریم/ اجازه نمی دهیم 
کوچک ترین بی عدالتی مردم را نگران کند

دکتر خطیبی شهردار بردسیر در گفتگو با خبرنگار هفته نامه سپهربردسیر :
آسفالت معابر در سال 1400 نسبت به سال قبل رشد پنجاه درصدی داشته است

ــه  ــبت ب ــال 1۴00 نس ــر در س ــفالت معاب آس
ســال قبــل رشــد پنجــاه درصــدی داشــته 
اســت/ پــارک بــزرگ غدیــر بــه زودی افتتاح 
ــه  میشــود/ بلــوار جدیــد مســیر آتشــان ب

خروجــی جدیــد کرمــان تبدیل شــد
دکتــر خطیبــی شــهردار بردســیر در یــک گفتگــوی 
خبــری بــا خبرنــگار هفتــه نامــه ســپهر در خصوص 
آخریــن پــروژه هــای شــهرداری بردســیر توضیحاتی 
ارائــه کــرد. وی حجــم آســفالت معابر در ســال ۱۴00 
ــق  ــت: طب ــرد و گف ــی ک ــوب ارزیاب ــیار مطل را بس
بودجــه مصــوب شــهرداری در ســال ۱۴00 بســیاری 
از معابــر ســطح شــهر آســفالت شــدند و ایــن روند تا 

روزهــای پایانــی ســال ادامــه خواهــد داشــت. 
شــهردار بردســیر آســفالت معابــر خاکــی را اولویــت 

اول شــهرداری دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد 
در آینــده نزدیــک حجــم کوچــه هــای خاکــی 

در بردســیر بــه حداقــل برســد.
دکتــر خطیبــی افــزود: پــروژه احــداث پــارک 
ــام  ــدان ام ــی می ــوب غرب ــع جن ــر در ضل غدی
ــود  ــز خ ــل تجهی ــالم( مراح ــه الس علی)علی
ــاح  ــاده افتت ــه زودی آم ــد و ب ــپری میکن را س
خواهــد بــود و ایــن پــارک ویژگیهــای منحصــر 

ــد داشــت.  ــردی خواه ــه ف ب
 وی احــداث بلــوار حدفاصــل میــدان جانبــاز تا 
بلــوار معلــم را از پــروژه هــای مهــم شــهرداری 
ــوار  ــن بل ــد از احــداث ای ــزود: بع دانســت  و اف
شــاهد این هســتیم که بســیاری از شــهروندان 
از ایــن مســیر بــرای خــروج از شــهر اســتفاده 

میکننــد و اراضــی ایــن بخــش در حــال 
ســاماندهی اســت.

یــک شــرکت تولیــدی معتبــر در زمینــه ســاخت قطعــات و ماشــین آالت صنعتی 

بــا حقــوق و مزایــای مکفــی جهــت تکمیــل کادر تولید خــود در اســتان کرمــان از 

افــراد واجــد شــرایط زیــر دعــوت بــه همــکاری مــی نماید :

         » مدیر تولید - تراشکار- جوشکار- مونتاژکار- کارشناس دفتر فنی«
محــل کار شــهر کرمــان شــهرک صنعتــی خضــرا مــی باشــد و بــرای افــرادی که 

در کرمــان اقامــت ندارنــد اســکان داده مــی شــود .  شــماره تمــاس : 0۹۹12۷03125

دعوت به همکاری 
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به مناسبت دهه فجر،۵۷ طرح به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان در بردسیر افتتاح شد 

حجــت االســام کرمانــی امــام جمعــه بردســیردرخطبه 
هــای نمــاز جمعــه این هفتــه ضمن ســفارش بــه تقوای 
ــاب  ــروزی انق ــه فجروپی ــام اهلل ده ــک ای ــی و تبری اله
اســامی درسلســله گفتارهــای دعای مــکارم امام ســجاد 
ــْوزَ الَْمَعــادِ، َو  ــا ذکــر فــراز ) وَ ارْزُْقِنــی َف علیــه الســام ب
ســَاَمَة الِْمْرَصادِ(بیــان داشــت: امــام ســجاد علیه الســام 
درایــن فــراز ازخداوندمتعــال مــی خواهــد کــه نجــات و 
رســتگاری در قیامــت، و عبــور بســامت از مرصــا یعنــی 
ــده  ــت آم ــه در روای ــب کند.ک ــذاب را نصی ــگاه ع کمین
مصــاد 50 بخــش دارد و باعبــور از هرکــدام مــوردی راباید 
پاسخگوباشــد واخریــن انهــا حــق النــاس اســت و کســي 
کــه صــراط قیامــت را بخوبــي طــي مــي کنــد و از پــل 
مرصــاد به ســامت مــي گــذرد، در بهشــت جــاودان وارد 
مــي شــود، بــه ســعادت ابــدي کــه پیــروزي واقعي اســت 
دســت مــي یابــد، و از نعمتهــاي جــاودان عالــم آخــرت 

برخــوردار مــي گــردد.
ــه  ــن ب ــروزي یافت ــی  پی ــه معن ــه فوزب ــزود: کلم وی اف
خیــر اســت ، در صورتــي کــه ســامت محفــوظ بمانــد. 
ــت  ــن اس ــام در ای ــروان اس ــراي پی ــروزي ب ــوز و پی ، ف
کــه فعالیتشــان دو بعــدي باشــد و بــراي دنیــا و آخــرت ، 
یعنــي عالــم قبــل از مــرگ و عالم بعــد از مرگ ، ســعي و 
کوشــش نماینــد و اگــر جــز این عمــل کنند، وابســتگي 
خــود را از اولیــاي گرامي اســام قطــع نموده انــد. در کام 
حضــرت موســي بن جعفــر علیهما الســام آمده اســت : 
از مــا نیســت آن کــس کــه دنیــاي خویــش را بــراي دین 
تــرك گویــد یــا آنکــه دیــن خــود را بــراي دنیــا از دســت 

بدهد.
حجــت االســام کرمانــی بمناســبت ٢٢ بهمــن ســالروز 
پیــروزی انقــاب اســامی ایران گفــت: از حضور باشــکوه 
شــما مــردم والیتمــدار و انقابــی بردســیر در راهپیمایی 
خودرویــی چهــل و ســومین ســالگرد پیــروزی انقــاب 
اســامی قدردانــی مــی کنــم و ایــن حضــور پرشــور یک 
پیــام بــزرگ دارد و اینکــه مــردم پــای انقاب ایســتاده اند 

ــاه نمــی آیند.  و کوت
وی افــزود: دشــمن طــی ایــن ۴٣ ســال تمــام امکاناتــش 
را بــرای توقــف انقــاب و حذف مانــدگاری آن انجــام داد و 
در تمــام عرصــه هــا انــواع جنگ هــای نظامی، سیاســی، 

امنیتــی، اقتصــادی و دیپلماســی را بــه ما تحمیــل کرد.
امــام جمعــه بردســیر بیــان کــرد: علــی رغــم همــه ایــن 
ــاب را  ــالگی انق ــال ۴٣ س ــری امس ــارهای حداکث فش
جشــن گرفتیــم و دشــمنان انقــاب کــه می خواســتند 
انقــاب مــا بــه ۴0 ســالگی نرســد امروز شــاهد شکســت 
نقشــه هــای خــود هســتند و مــردم همچنــان پــای کار 

ــن انقابند. ای
ــد  ــات ارش ــناتورها و مقام ــروز س ــرد: ام ــح ک وی تصری
آمریکایــی معترفنــد کــه آمریــکا از فشــارهای حداکثری 
بــه ایــران ســودی بــه دســت نیــاورده اســت و تحریــم ها 

در ایــن رابطــه بــی اثــر بــوده اســت.
حجــت االســام کرمانی تاکیــد کرد: دشــمن امــروز یک 
جنــگ ترکیبــی و چندوجهــی را آغــاز کــرده اســت و بــا 
یــک دیکتاتــوری رســانه ای بــه دنبــال تحریــف واقعیــت 
هــای انقــاب اســت و بــزك کــردن چهــره فاســد رژیــم 
پهلــوی یکــی از مصادیــق ایــن جنــگ رســانه ای اســت.
 وی مخــدوش کــردن چهــره انقــاب، تطهیــر مســائل و 
مشــکات قبــل از انقــاب، بــزرگ نمایــی نقــاط ضعــف 
موجــود، ایجــاد یــاس و نامیدی در اقشــار مختلــف مردم 
را از مصادیــق دیگــر جنــگ رســانه ای امــروز دانســت و 
گفــت: تنهــا راه مقابلــه بــا ایــن جنــگ طبــق فرمایــش 

مقــام معظــم رهبــری جهــاد تبییــن اســت. 
خطیــب جمعه بردســیر جهاد تبییــن را به روشــنگری و 
گــره گشــایی از ابهامــات و پاســخ بــه پرســش هــا و افکار 
عمــو می بــه صــورت مبتکرانــه و هنرمندانه معنا کــرد و 
افــزود: هــر جــا مــا به نســخه هــای عــاج بخــش امامین 
انقــاب عمــل کردیــم پیشــرفت کردیــم و در هــر عرصه 
ای کــه بــه ایــن نســخه ها عمــل نکردیــم عقــب ماندیم. 
ــم  ــام معظ ــات مق ــه بیان ــاره ب ــن اش ــان ضم وی در پای
رهبــری در بحــث کرونا به مــردم در رعایت دســتورالعمل 
های بهداشــتی توصیه و بر لزوم زدن ماســک و دوز ســوم 

واکســن کرونــا تاکیــد کــرد.

تنها راه مقابله با جنگ ترکیبی، 
طبق فرمایش مقام معظم 
رهبری جهاد تبیین است

فرمانده انتظامی شهرســتان بردســیر در هشــتمین 
روز دهــه مبــارك فجــر در جمــع اســاتید و کارکنان 
دانشــگاه آزاد گفــت :شناســایی مصادیــق و ظرفیت 
هــای تبییــن از اولویــت هــای شــرایط فعلی کشــور 

اســت .
ســرهنگ غضنفــری افزود:امــروز بــا فرمانــده مقــام 
معظــم رهبــری در خصــوص جهــاد تبیین رســالت 
ــرو  ــه و نی ــه احــاد جامع ــر ب ــژه و حســاس دیگ وی
هــای انقــاب و بویــژه حوزه و دانشــگاه محول شــده 
اســت کــه در عرصه بیان حقایــق ،راهبردها،موفقیت 
هــا،و اهــداف عالیــه نظــام اســامی و دفــاع اصولی و 
منطقــی در برابــر همهمــه هــا و تبلیغات دشــمنان 
از یــک ســو و افزایــش ســطح اطاعــات و امیــد در 

جامعــه بایســتی مــد نظــر قــرار بگیــرد.
وی یــاد آور شــد :رســالت همــه مــا در ایــن عصــرو 
زمــان کــه پــس از قرنها نظام اســامی بــا حاکمیت 
رهبــری ولــی فقیــه در ایــران عزیــز مســتقر شــده 
اســت نعمتــی خــاص و الهــی شــامل حــال همگان 
شــده اســت کــه بــرای شــکر گــذاری و قــدر دانــی از 
ایــن موهبــت الهی شــناخت ظرفیت هــا و شــرایط در تمامی 
عرصــه هــا و دفــاع از خــط راســتین والیــت عنصــر اصلــی و 
اساســی اســت کــه بایــد بــه ماننــد جبهــه جنــگ در حــوزه 
شــناختی در آن وارد شــد و بــا تمــام تدابیــر و مقــررات ضمن 
ــز باعــث  ــرو هــای همســو در جبهــه دشــمن نی جــذب نی
ــا اقدامــات  شکســت و عقــب نشــینی شــود و ایــن مهــم ب
جهــاد گونــه و بــی توجهــی بــه گزینــه هــای فــردی امــکان 

پذیــر نیســت .
در پایــان ایــن جلســه بــه ســواالت حضــار توســط فرمانــده 
ــی آن  ــای فرهنگ ــن ه ــی پاســخ داده شــد و از برتری انتظام

دانشــگاه بــا اهــداء لــوح تقدیــر شــد.

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

اهدا ۱4 سری جهیزیه 
توسط ابشار عاطفه ها 
ــام دهــه فجــر باحضــور امــام جمعــه  ــه مناســبت ای ب
محتــرم ،فرمانــدار ،فرمانــده ســپاه، معــاون فرمانــدار 1۴ 
ســری جهیزیــه توســط موسســه خیریــه آبشــار عاطفه 
ــه  ــال ب ــون ری ــتاد میلی ــه ارزش دویســت و هش ــا ب ه

نوعروســان شهرســتان بردســیر اهــداء شــد.
 

شناخت مصادیق تبیین 
اولویت فعلی کشور

بتن ریزی ریفرمر واحد مگا مدول پروژه توسعه احیاء مستقیم مجتمع بردسیر
ــان  ــه کارکن ــاش مجموع ــدا و ت ــاری خ ــا ی ب
و  مشــاور  ایرانیــان،  فوالدســیرجان  شــرکت 
پیمانــکاران ، در عملیــات اجرایــی پــروژه جدیــد 
توســعه تولیــد آهــن اســفنجی مجتمع بردســیر، 
پــارت اول بتــن ریــزی فونداســیون ریفرمــر مــگا 

ــد. ــاز گردی ــاء مســتقیم آغ ــدول احی م
ــاری خــدا و تــاش  ــا ی ــه گــزارش شــمانیوز، ب ب
مجموعــه کارکنــان شــرکت فوالدســیرجان 
ایرانیــان، مشــاور و پیمانــکاران ، در عملیــات 
ــن  ــد آه ــعه تولی ــد  توس ــروژه جدی ــی پ اجرای

افتتاح و آغاز به کار طرح های گازرسانی و پتروشیمی 4۰ هزار میلیاردی با دستور رئیسی
مراســم افتتــاح و آغــاز عملیــات اجرایی طرح هــای گازرســانی و پتروشــیمی در 
مناطــق مختلــف کشــور بــا اعتبــار ۴0 هــزار میلیــارد تومــان بــا حضــور رئیس 

جمهــور برگزار شــد.
بــه گــزارش حــوزه دولــت خبرگــزاری تســنیم، آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی 
رئیس جمهــور بــا حضــور در شــرکت ملــی گاز ایــران، طرح هــای گازرســانی و 
پتروشــیمی را در اســتان های خراســان جنوبی، خوزســتان، کرمانشــاه، فــارس و 

سیســتان و بلوچســتان افتتــاح کرد.
در ایــن مراســم، گازرســانی بــه 1۴ شــهر، هــزار و ۴59 روســتا و ۴ هــزار و 10۴ 
واحــد صنعتــی و نیــز طرح پتروکیمیــای ابن ســینا و 11 طرح انتقــال گاز افتتاح 

و بــه بهره بــرداری رســید.
ــه 10  رئیس جمهــور همچنیــن دســتور آغــاز عملیــات اجرایــی گازرســانی ب
شــهر، 1٢٣9 روســتا و 1٣51 واحــد صنعتــی بــا محوریــت مناطق کم برخــوردار 

و همچنیــن 8 طــرح انتقــال گاز را صــادر کــرد.
رئیســی در ایــن مراســم در ارتبــاط تصویــری با محــل افتتــاح پروژه ها در شــهر 
ماهشــهر اســتان خوزســتان، شــهر نوســود اســتان کرمانشــاه و شــهر ارسنجان 
اســتان فــارس در جریــان پروژه هــای انجــام شــده در ایــن مناطــق قــرار گرفــت.
وی همچنیــن بــا حضــور در مرکــز مدیریت کنترل و نظــارت بر تولیــد، انتقال و 
مصــرف گاز )دیســپاچینگ( بــا ارائــه گــزارش وزیر نفــت و مســئولین این مرکز 

در جریــان وضعیــت تولیــد و مصرف گاز در سراســر کشــور قــرار گرفت.

براســاس ایــن گــزارش، بــا اقدامــات جهادی کــه در حــوزه نفــت و گاز انجام شــده، 
از ابتــدای ســال، بــه رغــم ســرمای هــوا و رکوردزنی مصــرف گاز خانگــی، هیچ گونه 

قطعــی و افــت در بخــش گاز خانگی وجود نداشــته اســت.
همچنیــن علی رغــم افزایــش مصــرف گاز در بخــش صنعتــی، میــزان قطعــی آن 

نســبت بــه ســال قبــل کاهــش یافتــه  اســت

5۷ پــروژه عمــران روســتایی و شــهری، بهداشــتی، کشــاورزی، آموزشــی 
و ارتباطــی بــا حضــور سرپرســت معاونــت سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
ــه  ــیر ب ــتان بردس ــی در شهرس ــئوالن محل ــان و مس ــتانداری کرم اس

ــید. ــرداری رس بهره ب
بــه گــزارش ایرنــا؛ همزمــان بــا دهــه مبــارك فجــر و چهــل و ســومین 
ســالگرد پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی، بــا حضــور سرپرســت 
معاونــت سیاســی، امنیتی و اجتماعــی اســتانداری، فرمانــدار، امام جمعه 
و جمعــی از مســئوالن محلــی بردســیر بیــش از 5۷ طــرح عمرانــی بــا 
اعتبــاری بالــغ بــر 180 میلیــارد تومان در محــل آمفی تئاتر روباز شــهید 

خســروی ایــن شهرســتان افتتــاح شــد.
طــرح هــای افتتــاح شــده در بردســیر شــامل ٢ پــروژه آب و فاضــاب 
شــهری بــه ارزش 90 هــزار میلیــون ریــال، یــک پــروژه منابــع طبیعــی 
پنــج هــزار و 500 میلیــون ریــال، ٢ طــرح بهداشــتی بــه ارزش ٢5 هــزار 
میلیــون ریــال، ســه طرح امــور عشــایری بــه ارزش ۶ هزار میلیــون ریال، 
ســه طــرح جهاد کشــاورزی با اعتبــار ٢۴0 هــزار میلیــون ریــال، ٢ پروژه 
راهــداری بــه ارزش یــک میلیــارد و 1۴0 هــزار میلیــون ریــال، ۶پــروژه 
مخابراتــی بــه ارزش 1۴0 هــزار میلیــون ریــال ٢ پــروژه حــوزه آمــوزش و 

پــرورش بــه ارزش 10 هــزار میلیــون ریــال، یــک پــروژه صنعــت و معــدن بــا اعتبــار 50 هــزار 
میلیــون ریــال و ٣5 طــرح عمرانی و شهرســازی متعلق به مجموع شــهرداری ها و بخشــداری 

هــای شهرســتان بردســیر بــا اعتبــاری بالــغ بــر 100 هــزار میلیون ریــال افتتاح شــد.

فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر: 

اســفنجی مجتمــع بردســیر، پــارت اول  بتــن ریزی 
فونداســیون ریفرمــر مــگا مــدول  احیــاء مســتقیم 

ــد. ــاز گردی آغ
ــه احیــاء مســتقیم مجتمــع  پــروژه جدیــد کارخان
بردســیر بــا ظرفیــت یــک و نیــم میلیــون تــن آهن 
اســفنجی در ســال  از شــهریور مــاه ســال جــاری 
شــروع  شــده و تــا دو ســال آینــده بــه بهره بــرداری 
ــا افزایــش تولیــد فــوالد گامــی  خواهــد رســید و ب
ــی و  ــادی، اجتماع ــعه اقتص ــت توس ــر در جه موث

فرهنگــی کشــور ایــران برداشــته مــی شــود.

مدیر ستاد اقامه مناز استان کرمان:

نمازخانه در تمامی اماکن تاریخی و  گردشگری استان کرمان ایجاد شود
مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز اســتان کرمــان بــا اشــاره 
ــوروز 1۴01 در  ــام ن ــه حضــور گردشــگران در ای ب
ایــن اســتان گفــت: نمازخانــه در تمامــی اماکــن 
تاریخــی و  گردشــگری اســتان کرمان ایجاد شــود.
حجت االســام مهــدی عربپــور مدیــر ســتاد اقامه 
ــرکل  ــا مدی ــت ب ــان در نشس ــتان کرم ــاز اس نم
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی ایــن 
اســتان ضمــن تبریک ایــام اهلل دهــه فجر و ســالروز 
پیــروزی شــکوهمند ملــت ایــران گفــت: ادارات و 
دســتگاه های دولتــی یکســری وظایــف خصوصی 
ــرای  ــه ب ــردن زمین ــم ک ــد و فراه ــی دارن و عموم
انجــام فرایــض الهــی جــزو وظایــف عمومــی آنهــا 
بــه شــمار مــی رود کــه بایــد گــزارش عملکــرد آن 
بــه صــورت ماهانــه از طریــق ســامانه ســجاده بــه 

دســتگاه مرتبــط اطاع رســانی شــود.
او اظهــار کــرد: برای بازگزاری گزارشــات در ســامانه 
ســجاده مــدت زمان کوتاهــی در نظر گرفته شــده 
بــود کــه خوشــبختانه در حــال حاضر این ســامانه 
ــار دســتگاه ها و  ــه صــورت شــبانه روزی در اختی ب

نهادهــای دولتــی قــرار گرفته اســت.
حجت االســام عربپــور بــه بیانــات امــام علی)علیه 

الســام( در خصــوص نمــاز اشــاره کــرد و گفت:» 
ایشــان می فرماینــد "نمــاز بایــد پیشــانی کار تــو 
باشــد" کــه بایــد ایــن فرمایــش در اولویــت کار 

کارکنــان هر دســتگاه قــرار گیــرد.«
او بیــان کــرد: واقــع شــدن نمازخانــه در محلــی 
مناســب، تعطیلــی در مواقــع برپایــی نمــاز، قرار 
ــزاری  ــاز، برگ ــران در صــف اول نم ــن مدی گرفت
ــی از  ــای آموزش ــی و کاس ه ــابقات مذهب مس
ــت  ــر اس ــه بهت ــت ک ــی اس ــه فعالیت های جمل

اجرایــی شــود.
ــه  ــان ب ــتان کرم ــاز اس ــه نم ــتاد اقام ــر س مدی
تعطیــات ایــام نــوروز و حضــور گردشــگران در 
ــا توجــه  اســتان کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: ب
بــه اینکــه مراکــز تاریخــی و گردشــگری در ایــن 
مــدت بیشــترین مراجعــه کننــده را دارنــد بایــد 
نمازخانه هــا در حاشــیه آنهــا پیش بینــی شــود.
او ادامــه داد: خوشــبختانه اداره کل میراث فرهنگی 
فعالیت هــای خوبــی در زمینه مرمت و بازســازی 
مســاجد تاریخــی انجــام داده اســت کــه بهتــر 
اســت در ایــام نــوروز بــرای حضــور گردشــگران 

ــند. فعال باش

مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز اســتان کرمــان بــه نظــارت از 
تاسیســات گردشگری ســطح اســتان کرمان در خصوص 
برپایــی محلــی مناســبی بــرای نمازخانــه اشــاره کــرد و 
گفــت: برپایی نمازخانه ها به شــکلی مناســب و شایســته 

می توانــد جاذبــه ای بــرای گردشــگران نیــز باشــد.
حجت االســام عربپــور خاطرنشــان کــرد: مســابقه هایی 
مذهبــی بــا حضــور خانــواده کارکنان و همچنین جشــن 
ــا در محــل اداره کل اجــرا شــود و  ــدان آنه ــف فرزن تکلی

هدیــه نیــز در ایــن خصــوص در نظــر گرفتــه شــود.

عرضه بنزین مخلوط با گازوییل در یک جایگاه بردسیر/پرونده تخلف در حال بررسی است
شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه کرمــان بــا تاییــد وقــوع 
ــگاه ســوخت  ــا گازوییــل در یــک جای تخلــف در عرضــه بنزیــن مخلــوط ب
ــن  ــده ای ــه پرون ــرد ک ــام ک ــر اع ــای اخی ــی روزه ــیر ط ــتان بردس شهرس

ــف در حــال بررســی اســت. تخل
ــزاری  ــگار خبرگ ــا خبرن شــماری از شــهروندان در بردســیر طــی تمــاس ب
جمهــوری اســامی )ایرنــا( مســتقر در ایــن شهرســتان اعــام کردنــد کــه در 
یکــی از جایــگاه هــای ســوخت شــاهد عرضــه بنزیــن ناخالــص بوده انــد کــه 

ســبب بــروز خســارت بــه برخــی خودروهــا نیــز شــده اســت.
ایــن افــراد گفتنــد کــه تعــدادی از شــهروندان بردســیری از جایــگاه ســوخت 
مذکــور ســوخت گیری کــرده انــد امــا بــه دنبــال آن خــودرو دچــار نقــص 
فنــی و خامــوش شــده اســت بــه طــوری کــه مجبــور بــوده انــد بــا یــدك 

کــش خــودرو را بــه تعمیــرگاه منتقــل کننــد.
ــرد  ــی ک ــروی معرف ــای خس ــود را آق ــه خ ــهروندان ک ــن ش ــی از ای یک

اظهارداشــت: جمعــه شــب بــه دنبــال ســوخت گیــری از پمــپ بنزیــن، خــودرو 
دچــار نقــص فنــی شــد و بعــد متوجــه شــدیم کــه علــت، ســوخت ناخالــص 

ــم. ــه تعمیــرگاه منتقــل کردی ــذا خــودرو را ب ــوده اســت ل ب
یکــی از تعمیــرکاران در بردســیر نیــز ضمــن تاییــد ایــن مســاله بــه خبرنــگار 
ــا همیــن مشــکل  ــا گفــت: طــی دو ســه روز گذشــته تعــدادی از مــردم ب ایرن

ــد. ــه کرده ان مراجع
 محمدباقــر نورالدینــی افــزود: بــر ایــن اســاس جایــگاه عرضــه فــرآورده نفتــی 
ــه مصــرف  ــن و گازوییــل را ب ــرآورده بنزی ــوالد بردســیر ترکیــب ف مجتمــع ف
کننــدگان عرضــه می کــرده کــه ســبب خســارت بــه برخــی خودروهــا شــده 

اســت.
وی بیــان کــرد: پرونــده ایــن تخلــف در کمیتــه تخلفــات شــرکت ملــی پخــش 
فــرآورده هــای نفتــی منطقــه کرمــان رســیدگی و با احضــار متخلــف رای صادر 

ــود. می ش

کشف ۱2 دستگاه ماینر 
قاچاق در کارگاه کشاورزی

آگاهــی  پلیــس  ایســنا،رئیس  گــزارش  بــه 
ــتخراج ارز  ــتگاه اس ــف 1٢ دس ــنجان از کش رفس
ــون  ــارد و ۶00 میلی ــه ارزش ٣ میلی ــال ب دیجیت
ریــال در یــک کارگاه ماشــین آالت کشــاورزی 

خبــر داد. 
تشــریح  در  هلیــرودی  محمدعلــی  ســرگرد 
جزئیــات خبــر بیــان کــرد: مامــوران پلیــس 
بــرق  اداره  کارشناســان  همــراه  بــه  آگاهــی 
ــی از وجــود  شهرســتان، بــا انجــام کار اطاعات
کارگاه  یــک  در  مجــاز  غیــر  ماینــر  تعــدادی 
ــتاهای  ــی از روس ــاورزی در یک ــین آالت کش ماش

شهرســتان مطلــع شــدند.
وی افــزود: در ایــن رابطــه مامــوران بــا هماهنگــی 
ــزام و  ــر اع ــورد نظ ــل م ــه مح ــی ب ــام قضائ مق
ــر  ــتگاه ماین ــل 1٢ دس ــن مح ــی از ای در بازرس

ــد. ــف کردن ــاز کش غیرمج
رئیــس پلیــس آگاهــی رفســنجان بــا بیــان اینکــه 
ــا را  ــتگاه ه ــن دس ــی ای ــان ارزش تقریب کارشناس
ــد،  ــام کردن ــال اع ــون ری ــارد و ۶00 میلی ٣ میلی
گفــت: در ایــن رابطــه ٢ متهــم دســتگیر و پــس 
ــف  ــای کش ــراه کااله ــه هم ــده ب ــکیل پرون از تش

ــرات حکومتــی شــدند ــل اداره تعزی شــده تحوی
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره جاثیه، آیه ۱۴
»قل للذین امنوا یغفروا للذین ال یرجون ایام اهلل«

به مومنان بگو، کسانی را که امید به ایام اهلل )روز رستاخیز( 
ندارند مورد عفو قرار دهند. قرآن در این آیه به ذکر یک 
دستور اخالقی در برخورد با کفار می پردازد تا بحثهای 
منطقی سابق بر این آیه را بدین وسیله تکمیل کند. روی 
سخن با پیامبر است: به مومنان بگو کسانی را که امید به 
ایام اهلل ندارند مورد عفو قرار دهند ونسبت به آنها سخت 
نگیرند. ممکن است آنها بر اثر دور بودن از مبادی ایمان 
وتربیت الهی برخوردهای خشن ونامطلوب وتعبیرات زشت 
وزننده ای داشته باشند، شما باید با بزرگواری وسعه ی 
صدر با اینگونه اشخاص برخورد کنید. مبادا بر لجاجت خود 
بیفزایند وفاصله ی آنها از حق بیشتر شود، این حسن خلق 
وگذشت وسعه ی صدر هم از فشار آنها می کاهد وهم 
ممکن است عاملی برای جذب آنها به ایمان الهی گردد. 
نظیر این دستور کرارا در آیات قرآن آمده است، مانند: 
»فاصفح عنهم وقل سالم. فسوف یعلمون؛ از آنها صرف نظر 
کن وبگو سالم بر شما، اما به زودی نتیجه ی کار خود 
را خواهند دانست«.اصوال در برخورد با افراد نادان، سخت 
گیری واصرار در مجازات غالبا نتیجه ی مطلوبی ندارد وبی 
اعتنایی وبزرگواری در برابر آنها وسیله ای برای بیدار ساختن 
وعاملی برای هدایت است. البته این یک قاعده کلی نیست، 
زیرا انکار نمی توان کرد که مواردی نیز پیش می آید که 
چاره ای جز خشونت ومجازات نمی باشد ولی این در اقلیت 
است. نکته ی دیگر اینکه همه روزها، روزهای خداست 
ولی در عین حال )ایام اهلل( به ایام مخصوصی اطالق شده 
است چرا که نشانه اهمیت وعظمت آن است. این تعبیر 
در دو مورد از قرآن مجید آمده، یکی در آیه مورد بحث 
ودیگر در آیه ای از سوره ی ابراهیم که در آنجا معنای 
وسیعتر وگسترده ای دارد. در احادیث اسالمی )ایام اهلل( به 
روزهای مختلفی تفسیر شده است. به روایتی در این مورد 
عنایت فرمایید. روی عن ابی عبداهلل )علیه السالم( قال: ایام 
المرجوة ثالثة. یوم قیام القائم )علیه السالم( ویوم الکرة ویوم 
القیامة. از امام صادق )علیه السالم( روایت شده است که 
فرمود: روزهایی که مورد امید وآرزو هستند سه روز می 
باشند ۱- روز قیام حضرت قائم )علیه السالم(. ۲- وروز 

رجعت )مرگ(. ۳- وروز قیامت.

 آیه 3 سوره  نساء :
و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید هرچه 
از زنان )دیگر( که شما را پسند افتاد دو دو، سه سه، چهار 
چهار به زنی گیرید پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار 
نکنید به یک )زن آزاد( یا به آنچه )از کنیزان( مالک شده 
اید )اکتفا کنید( این )خودداری( نزدیکتر است تا به ستم 

گرایید )و بیهوده عیال وار گردید(.
1 - شأن نزول آیه شریفه چیست؟

برای این آیه شأن نزول خاصی نقل شده و آن اینکه قبل 
از اسالم معمول بود که بسیاری از مردم حجاز، دختران 
یتیم را به عنوان تکفل و سرپرستی به خانه خود می بردند 
و بعد با آنها  ازدواج کرده و اموال آنها را تملک می کردند. 
چون همه کار دست آنها بود، حتی مهریه آنها را کمتر از 
معمول قرار می دادند و هنگامی که کمترین ناراحتی از 
آنها پیدا می کردند به آسانی آنها را رها می ساختند. در 
حقیقت حاضر نبودند حتی به شکل یک همسر معمولی 

با آنها رفتار نمایند.
در این هنگام آیه فوق نازل شد و به سرپرستان ایتام 
دستور داد در صورتی با دختران یتیم ازدواج کنند که 
عدالت را به طور کامل درباره آنها رعایت نمایند در غیر 
این صورت از آنها چشم پوشی کرده و همسران خود را از 

زنان دیگر انتخاب نمایند.
یا  2- آیا مخاطب آیه شریفه یتیمان هستند 

سرپرستان ایتام؟
خطاب در آیه متوجه سرپرستان ایتام است که در آیه 
قبل برای حفظ اموال یتیمان دستورهای مختلفی به آنها 
داده شده بود. در این آیه درباره ازدواج با یتیمان سخن 
می گوید که همان گونه که باید مراعات را درباره اموال 
آنها بنمایید در مورد ازدواج با دختران یتیم نیز با نهایت 
دقت رعایت مصلحت آنها را بکنید، در غیر این صورت از 

ازدواج با آنها چشم بپوشید و زنان دیگری انتخاب کنید.
از جمله شواهدی که تفسیر فوق را درباره آیه روشن 
می سازد، آیه ۱۲7 همین سوره مبارکه است که در آن 
صریحا مسأله رعایت عدالت را درباره ازدواج با دختران 

یتیم ذکر کرده است.
3- منظور از  »مثنی«،  »ثالث« و  »رباع« در آیه 
شریفه چیست؟ »مثنی« در لغت به معنی  »دوتا دوتا« 
و  »ثالث« به معنی  »سه تا سه تا« و  »رباع« به معنی  
»چهار تا چهار تا« می باشد. از آنجا که روی سخن در آیه 
به همه مسلمانان است، معنی آیه چنین می شود که شما 
برای دوری از ستم کردن در حق دختران یتیم می توانید 
از ازدواج آنها خودداری کنید و با زنانی ازدواج نمایید که 
موقعیت اجتماعی و فامیلی آنها به شما اجازه ستم کردن 
را نمی دهد و می توانید از آنها دو نفر یا سه نفر یا چهار 
نفر به همسری خود انتخاب کنید ولی چون مخاطب، 
همه مسلمانان بوده است تعبیر به دوتا دوتا و مانند آن 
شده است و گرنه جای تردید نیست که حداکثر تعدد 
زوجات )آن هم با فراهم شدن شرایط خاصش( بیش از 

چهار نفر نیست.
4- براساس آیه شریفه شرط تعدد زوجات چیست؟

سپس بالفاصله می گوید : این در صورت حفظ عدالت 
کامل است،  »فإن خفتم اال تعدلوا فواحده« اما اگر نمی 
توانید عدالت را رعایت کنید به همان یک همسر اکتفا 

نمایید، تا از ظلم و ستم بر دیگران بر کنار باشید.
5- پیشنهاد آیه شریفه به جای همسر دوم چیست؟

 »او ما ملکت ایمانکم« و یا به جای انتخاب همسر دوم، از 
کنیزی که مال شما است استفاده کنید. زیرا شرایط آنها 
سبک تر است. )اگر چه آنها نیز باید از حقوق حقه خود 

برخوردار باشند.(
6- براساس آیه شریفه بهترین راه چیست؟

 »ذلک ادنی اال تعدلوا« این کار )انتخاب همسر و یا 
انتخاب کنیز( از ظلم و ستم و انحراف از عدالت، بهتر 

جلوگیری می کند.
7- منظور از عدالت که جزء شرایط تعدد همسر 
ذکر شده چیست؟برخی می پرسند، آیا این عدالت 
مربوط به امور زندگی از قبیل هم خوابگی و وسایل زندگی 
و رفاه و آسایش است، یا منظور در حریم قلب و عواطف 
انسانی نیز هست؟شک نیست که  »عدالت« در محبت 
های قلبی، خارج از قدرت انسان است. چه کسی می 
تواند محبت خود را که عواملش در بیرون وجود اوست، از 
هر نظر تحت کنترل در آورد؟ به همین دلیل رعایت این 
نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و در آیه ۱۲9 سوره 
نساء می فرماید : »ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو 
حرصتم، شما هر قدر کوشش کنید، نمی توانید در میان 
همسران خود )از نظر تمایالت قلبی( عدالت و مساوات 
برقرار سازید.«بنابراین محبت های درونی مادامی که 
موجب ترجیح بعضی از همسران بر بعضی دیگر از جنبه 
های عملی نشود، ممنوع نیست. آنچه مرد موظف به آن 
است، رعایت عدالت در جنبه های عملی و خارجی است.
8- چرا برخی بر خالف آیات شریفه تعدد زوجات 
در اسالم را ممنوع می دانند؟کسانی که خواسته اند 
از ضمیمه کردن آیه فوق  »فإن خفتم اال تعدلوا فواحده« 
به آیه ۱۲9 نساء  »ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو 
حرصتم« چنین نتیجه بگیرید و تعدد زوجات در اسالم 
مطلقا ممنوع است، زیرا در آیه نخست آن را مشروط به 
عدالت کرده و در آیه دوم عدالت را برای مردان در این 
مورد امری محال دانسته است، سخت در اشتباه هستند.

زیرا همان طور که اشاره شد، عدالتی که مراعات آن از 
قدرت انسان بیرون است، عدالت در تمایالت قلبی است 
و این از شرایط تعدد زوجات نیست. آنچه شرط است، 

عدالت در جنبه های عملی است.
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رییــس مرکــز طبــی کــودکان بــا اشــاره 
بــه عالئــم خطــر کرونــا در کــودکان، بــا 
بیــان اینکــه در ســویه اُمیکــرون اطفــال 
ــتر  ــی بیش ــای قبل ــه پیک ه ــبت ب نس
گرفتــار بیمــاری شــدند، گفــت: توصیــه 
می کنیــم خانــواده هــا حتمــا بــرای 
کــودکان تزریــق واکســن را انجــام دهند.

دکتــر رضــا شــروین بــدو در گفت وگــو با 
ایســنا، دربــاره وضعیــت ابتالی کــودکان 
بــه کرونــای اُمیکــرون، گفــت: همانطــور 
کــه پیش بینــی می شــد، در ســویه 
اُمیکــرون اطفــال نســبت بــه پیک هــای 
ــار بیمــاری شــدند.  ــی بیشــتر گرفت قبل
ــه طــوری کــه عمــال در مرکــز طبــی  ب
ــات  ــزان مراجع ــم می ــز ه ــودکان نی ک
ســرپایی افزایــش پیدا کــرده و هــم تعداد 
بســتری کــودکان مبتــال بــه کرونــا بــاال 

رفتــه اســت.
وی افــزود: در حــال حاضــر در مرکــز 
ــه  ــک بخــش جداگان ــودکان ی ــی ک طب
بــرای کــودکان مبتــال بــه کوویــد در نظر 

گرفته ایــم. در عیــن حــال یــک آی ســی 
یــو جداگانــه هــم در نظــر گرفتیــم کــه 
فعــال در هــر دو ایــن بخش هــا کــودکان 

مبتــال بــه کرونــا بســتری هســتند.
ــنین  ــه س ــه در هم ــان اینک ــا بی وی ب
ــنین  ــا س ــه ت ــوزاد گرفت ــودکان از ن ک
کرونایــی  مراجعــات  بلــوغ  نزدیــک 
داشــته ایم، گفــت: البتــه در ســنین زیــر 
ــات   ــداد مراجع ــترین تع ــال بیش ۱۲ س
کرونایــی را داریــم کــه بــه دلیــل افزایــش 
بیمــاری در ایــن ســنین در جامعــه 
اســت. بنابرایــن کل ســنین مربــوط بــه 
ــه  ــال ب ــر ابت ــک و خط ــی در ریس کودک
ســویه اُمیکــرون قــرار دارنــد. هرچنــد که 
اکثریــت آنهــا نیــاز بــه بســتری ندارنــد و 
ــا اقداماتــی ماننــد مصــرف مایعــات در  ب
ــوند.  ــداوا می ش ــتامینوفن م ــزل و اس من
اگــر عالئــم کــودکان ماننــد عالئم ســاده 
ــود، مصــرف مایعــات و  ســرماخوردگی ب
ــد  ــودکان مانن ــاز در ک ــکن های مج مس
اســتامینوفن موثر اســت تا بیمــاری دوره 

خــودش را طــی کنــد و بهبــودی حاصل 
شــود. منتهــا بایــد مراقــب باشــند. زیــرا 
ســرایت ســویه اُمیکــرون از ســویه های 

قبلــی بیشــتر اســت.
عالئم خطر کرونا در کودکان

وی دربــاره عالئــم کرونــای اُمیکــرون در 
کودکان، گفــت: عالئم کرونــای اُمیکرون 
ــب،  ــورت ت ــه ص ــتر ب ــودکان بیش در ک
گلودرد، عالئم دســتگاه تنفســی فوقانی، 
خروســک و همچنیــن ســرفه و عطســه 
اســت و برخــی کــودکان مبتــال هــم بــا 

ــد. ــم گوارشــی مراجعــه می کنن عالئ
بــدو بــا اشــاره بــه عالئم خطــر کرونــا در 
کــودکان نیــز گفــت: اگــر والدیــن دیدند 
ــه  ــده ک ــی ش ــار تب ــودک دچ ــه ک ک
چندیــن روز ادامه دارد و قطع نمی شــود، 
ــردردهای  ــا س ــاد ی ــی زی ــر بی حال اگ
شــدیدی در کــودک دیدنــد، یــا عالئــم 
اختاللی در ســطح هوشــیاری کــودک یا 
تپــش قلــب زیاد، بهتر اســت حتمــا و در 
اســرع وقــت بــه مراکــز پزشــکی مراجعه 

گرفتاری باالی اُمیکرون در سنین زیر ۱۲ سال / زودتر کودکان را واکسینه کنید

کننــد.وی بــا بیان اینکــه اوج عالئــم در کودکان 
زیــر یک هفته اســت، گفــت: البته طــول مدت 
بیمــاری از کودکــی بــه کــودک دیگــر متفاوت 
اســت. حــال عمومــی کــودکان بســتری مبتال 
بــه کرونــا هــم متفــاوت اســت. غالــب کــودکان 
مبتــال بــه کرونایــی کــه بــه بســتری نیــاز پیدا 
می کننــد، معمــوال بــا مایع درمانــی و دریافــت 
اکســیژن و داروهایــی کــه در بیمارســتان 
ــد.  ــود می یابن ــود، بهب ــز می ش برایشــان تجوی

درصــد اندکــی از کــودکان بدحــال هســتند؛

10000100005588

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 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002038 - 1400/10/13 هیــات اول موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بال معــارض متقاضــی آقای امین قلنــدری پامــزاری فرزند علی  بشــماره 
کدملــی 3170085360  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه  بــه مســاحت 222/18 مترمربــع پــالک 24 
فرعــی از 685  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمان خریداری از مالك رســمی آقای حســین گرکانی 
نــژاد مشــیزی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي 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 تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11 -تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25

                                                                      حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/72 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 نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002069 - 1400/10/20 هیــات اول موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بال معــارض متقاضی آقــای محمدرضــا امیرپورســعید فرزنــد غالمرضا  
بشــماره کدملــی 3179828072  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه  بــه مســاحت 274/92  مترمربــع 
پــالک 8 فرعــی از 724 اصلــی واقــع در بردســیر  بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقایــان 
احمــد رنجبرکریــم ابــادی و امیــر گرکانــی نــژاد مشــیزی محــرز گردیــده اســت.  لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صورتي که اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهــي به مــدت دو ماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکــور وعدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25                   حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/73 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 نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002027 - 1400/10/13 هیــات اول موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای علــی جاللــی فرزنــد محمــد  بشــماره 
شناســنامه 3170064690  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 309/32 مترمربــع پــالک 
2  فرعــی از 800  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای علــی 
عشــقی محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي 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.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/11/11- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25
                                                                              حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/71 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 نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی  برابــر رای شــماره 140060319011002068 - 1400/10/20 هیــات اول موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض متقاضــی آقای نــادر صباحی فرزند حســن  بشــماره کدملی 
3170057006 صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه  بــه مســاحت  326/59 مترمربع پــالک 338 فرعی از 
534  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالك رســمی آقــای بهرام جاللــی گوهری 
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می شــود 
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپس از اخذ رســید،ظرف 
مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیم نمایند.بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبت اول :1400/11/11 -تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/11/25
                                                               حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/74 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 نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 
140060319011002070 - 1400/10/20 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای محمدعلــی خالوئی فرزند حســین بشــماره 
شناســنامه 3130038779  صــادره از بافــت در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 359/26 مترمربــع  پــالک 6 فرعــی از 801 اصلــی واقــع در بردســیر 
بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقایــان محمــد نجفــی احمــد ابــادی و علــی فخرابادی محــرز گردیده اســت لــذا به منظــور اطالع 
عمــوم 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 اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مدت 
یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکــور وعدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25

                                                                                            حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/76 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 نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 
140060319011002075 - 1400/10/20 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی خانــم فاطمه خضری پــور قرائــی فرزند علی  بشــماره 
کدملــی 3179696001  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 245/6  مترمربــع پــالک 11  فرعــی از 346  اصلــی واقــع در بردســیر  
بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای خــداداد خســروی مشــیزی قهــرا از نبــات خدادادپــور مشــیزی محــرز گردیــده اســت لــذا به 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صورتي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه این اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف 
مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور 

وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25

                                                                               حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/79 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 نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 
140060319011002071 - 1400/10/20 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســیر تصرفــات مالکانه بال معــارض متقاضــی آقای علیرضا عباســزاده مشــیزی فرزند غالمحســین 
بشــماره کدملــی 3179750332  صــادره از بردســیر در یــك بــاب مغــازه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 240 مترمربــع پــالک 8  فرعی 
از 789  اصلــی واقــع در بردســیر  بخــش 20 کرمــان خریــداری  از مالــك رســمی آقــای حمیــد ســعید محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطالع 
عمــوم 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 اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مدت 
یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکــور وعدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25

                                                                                   حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/82 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 نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 
140060319011001830 - 1400/9/15 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بال معــارض متقاضــی آقــای محمدرضا کردســتانی فرزند عیســی  بشــماره کدملی 
3179488859 صــادره از بردســیر در یــك بــاب ســاختمان تجــاری مشــتمل بــر محوطــه بــه مســاحت 364/79 مترمربــع پــالک 1887  فرعی از 
834  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای نصرالــه فــالح محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم 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 اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مدت 
یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکــور وعدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25

                                                                                        حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/85 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 نامــه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 
140060319011002150 - 1400/10/28 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســیر تصرفــات مالکانه بال معــارض متقاضــی آقای وحیــد برزگر فرزند شــیرعلی  بشــماره کدملی 
3170044877  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 102/65 مترمربــع  پــالک 174 فرعــی از 395 اصلی واقع در بردســیر  بخش 
21 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقایــان منوچهــر و رســتم هــر دو کیانیــان محــرز گردیــده اســت. لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 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 به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف مدت یــك مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25

                                                                                        حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/86 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 نامــه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 
140060319011002155 - 1400/10/29 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــی خانــم پروانــه بنــی اســد ازاد فرزند علی  بشــماره 
کدملــی 3179041846  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه به مســاحت 344/143 مترمربــع پالک 29 فرعــی از 3388  اصلی واقع در بردســیر 
بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای ذبیــح الــه ابراهیــم نــژاد محــرز گردیــده اســت لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی 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 مدت یــك مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25

                                                                                           حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/83 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 نامــه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 
140060319011002074 - 1400/10/20 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــی آقای جــواد خســروی مشــیزی فرزنــد یارمحمد 
بشــماره کدملــی 3170017780 صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 327/57 مترمربع پــالک 14  فرعــی از 548  اصلــی واقع در 
بردســیر بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی شــرکت تعاونــی فرهنگیــان محرز گردیده اســت لــذا به منظور اطــالع عمــوم مراتب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 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 مدت یــك مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25

                                                                                             حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/80 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 نامــه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 
140060319011002140 - 1400/10/28 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بال معــارض متقاضــی آقــای یداله نیــك ورز فرزنــد علی بشــماره کدملی 
3179387173  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 191/62 مترمربــع پــالک 1717  فرعــی مجــزی شــده از 22 فرعــی از 
4265  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای داریــوش بهــادر بردســیری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهــي به مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای 
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ــز  ــاب مرک ــی و انق ــتان عموم دادس
ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــان ب اســتان کرم
قدرتمندانــه از نیــروی انتظامــی در 
مقابــل قانــون شــکنان و متعدیــان بــه 
ــت:  ــم، گف ــی کنی ــت م ــون حمای قان
دفــاع از نیــروی انتظامــی در حقیقــت 
دفــاع از امنیــت عمومــی، قانــون و 

ــت. ــی اس ــت اجتماع امنی
بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از روابــط 
اســتان  کل  دادگســتری  عمومــی 
کرمــان، دادخــدا ســاالری در نشســت 
ــهروندان و  ــت ش ــا امنی ــه ارتق کمیت
برخــورد بــا اراذل و اوبــاش افــزود: بایــد 
ــروی  ــف نی ــه تضعی توجــه داشــت ک
انتظامــی، بــه معنــای تضعیــف، قانون 
اســت زیــرا دســتورات مقامــات قضایی 
ــی اجــرا  ــروی انتظام ــد توســط نی بای
شــود و اگــر دســت نیــروی انتظامی در 
برخــورد بــا اراذل و اوبــاش بلــرزد، آنچه 
ــت  ــن نظــم و امنی ــا تامی ــه ب در رابط
انتظــار داریــم، بــه طــور کامــل محقق 

نخواهــد شــد.
وی  بــا اشــاره بــه اجرایــی شــدن طرح 
حفاظــت و صیانــت از امنیــت مــردم، 
تصریــح کــرد: رکــن رکیــن حمایــت 
ــت از مــردم، نیــروی انتظامــی  و صیان
اســت و تعــرض بــه نیــروی پلیــس و 
ــرادی  ــوان اف ــه عن ــروی انتظامــی ب نی
ــت و  ــت اس ــم و امنی ــظ نظ ــه حاف ک
افتخــار دانســتن ایــن تعــرض هــا، بــه 

هیــچ عنــوان قابــل قبــول نیســت.
ــز  ــاب مرک ــی و انق ــتان عموم دادس
ــن  ــر ای ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتان کرم اس
مطلــب کــه نیــروی انتظامــی تامیــن 
اســت،  امنیــت  و  نظــم  کننــده 
ــرار  ــی از اش ــی یک ــت: حت اظهارداش
منطقــه در ســال ۷۲ نیز به تنفگــداران 
ــود کــه چــون نیــروی  خــود گفتــه ب
انتظامــی تامیــن کننده نظــم و امنیت 
خانــواده های شماســت، ســعی کنید با 
نیروهــا درگیــر نشــوید و ایــن در حالی 

اســت امــروز مــی بینیــم یــک فــرد 
ــه  تحصیــل کــرده از تعــرض خــود ب
نیــروی انتظامــی بــه عنــوان نیرویــی 
کــه امنیت خــود و خانــواده او را تامین 
کــرده و مــی کنــد، فیلــم گرفتــه و در 
فضــای مجــازی انتشــار مــی دهــد.

بــه  تعــرض  داد:  ادامــه  ســاالری 
نیــروی انتظامــی و افتخــار کــردن بــه 
ــدام ناهنجــار، نشــان دهنــده  ــن اق ای
خاهــای فرهنگــی اســت و رســانه ها 
بایــد در ایــن زمینــه روشــنگری کرده 
ــه  ــه جامع ــای الزم را ب ــوزش ه و آم

ــه دهنــد. ارائ
وی تاکیــد کــرد: مطبوعــات و رســانه 
ــه  ــرض ب ــه تع ــه هرگون ــد ب ــا بای ه
ــرا  ــد زی پلیــس واکنــش نشــان دهن
تعــرض بــه نیــروی انتظامــی، تعــرض 

ــی اســت. ــون و ارکان امنیت ــه قان ب
ــز  ــاب مرک ــی و انق ــتان عموم دادس
ــه  ــان اظهارداشــت: اینک ــتان کرم اس
نیــروی انتظامــی هــم در دشــت 
سمســور و هــم در خیابانــی در شــیراز 
شــهید مــی دهــد، نشــان دهنــده آن 
ــرو در  ــن نی ــدان ای ــه مجاه ــت ک اس
تمامــی صحنــه هــای تامیــن امنیــت 

ــد. ــه حضــور دارن جامع
ســاالری بــا تاکیــد بــر اینکــه تمامــی 
ــظ  ــای حف ــر مبن ــد ب ــات بای اقدام
امنیــت و ارتقــای احســاس امنیــت در 
ــن  ــد کــرد: تامی ــه باشــد، تاکی جامع
نظــم و امنیــت جامعــه حاصــل 
جراحــت هــا، جانبــازی هــا و تــاش 
هــای شــبانه روزی نیــروی انتظامــی 
اســت و چــرا نبایــد مجلــس شــورای 
اســامی نســبت به خاها و نارســایی 
ــروی  ــت از نی ــتای حمای ــا در راس ه
ــه  ــی ک ــوان نیروی ــه عن ــی ب انتظام
ــی  ــت و در تمام ــه اس ــف جامع در ک
صحنــه هــای تامیــن امنیــت حضــور 

دارد، ورود کنــد.
وی متناســب ســازی قوانیــن و تدوین 

بســته های حمایتی از نیــروی انتظامی 
را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت: نیروی 
انتظامــی از همــه ارکانی کــه در حمایت 
و پشــتیبانی از این نیرو دخیل هســتند 
و نقــش دارنــد، انتظــار دارد کــه حمایت 
هــای الزم را انجــام دهنــد تــا هیچکس 
قــدرت تعــرض بــه نیــروی انتظامــی را 

ــته باشد. نداش
ــان از  ــتان کرم ــوم در اس ــی العم مدع
تــاش هــای شــبانه روزی و مجاهدانــه 
ــان  ــتان کرم ــی در اس ــروی انتظام نی
ادامــه داد: حقــوق  تقدیــر کــرد و 
پرداختــی بــه نیروهــای انتظامــی نیــز 
ــرو در  ــن نی ــه ای ــت ک ــانگر آن اس نش
ــاش  ــال ت ــه در ح ــت مجاهدان حقیق

ــت. اس
ــب  ــن مطل ــر ای ــد ب ــا تاکی ــاالری ب س
کــه متناســب بــا گســترش شــهر بایــد 
ــای  ــانی و فضاه ــروی انس ــات، نی امکان
فیزیکــی نیــروی انتظامــی نیــز افزایش 
یابــد، تصریــح کــرد: گســترش هــا باید 
ضابطــه منــد و هدفمنــد و بــه صــورت 
یــک بســته و پکیــج کامــل دیده شــود 
ــروی  ــه از نی ــه همانگون ــن رابط و در ای
انتظامی مســئولیت مــی خواهیــم باید 
ــن  ــه ای ــد ک ــات را دارن ــم امکان ببینی
انتظــارات را اجرایــی کننــد یــا خیــر؟

وی تصریــح کــرد: رســانه هــا بایــد بــه 
ــد  تنگناهــای نیــروی انتظامــی بپردازن
ــه  ــه ب ــوارد را در ســطح جامع ــن م و ای
نحــوی انعــکاس دهنــد کــه راهکارهای 
رفــع آنهــا از ســوی مســووالن مربوطــه 

اندیشــیده شــود.
ــز  ــاب مرک ــی و انق ــتان عموم دادس
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
مطلــب کــه بــه نحــوی کار مــی کنیــم 
کــه دســت و دل نیــروی انتظامــی 
ــرزد،  ــاش نل ــا اراذل و اوب ــورد ب در برخ
تصریــح کــرد: هرگونــه قــدرت نمایی با 
ســاح ســرد و گــرم از مصادیــق محاربه 
و فســاد فــی االرض اســت زیــرا به قصد 

ــزار و  ــمال و ه ــاز در ش ــر غیرمج ــزار و ۳۰۰ ماین ه
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــاز در جن ــزارز غیرمج ۲۶۳ رم
ــی  ــی معرف ــع قضای ــه مراج ــان ب ــف و متخلف کش

ــدند. ش
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، نشســت 
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــران عام ــری مدی خب
بــه  بــرق شــمال و جنــوب اســتان کرمــان  و 
ــا  ــاب اســامی ب ــه فجــر انق ــام اهلل ده مناســبت ای
حضــور حمیدرضــا حبیبــی مدیرعامــل شــرکت 
ــرق منطقــه ای اســتان کرمــان، محمــد ســلیمانی  ب
ــرق شــمال و  ــروی ب ــع نی ــل شــرکت توزی مدیرعام
ــع  ــا مدیرعامــل شــرکت توزی ــد مهدوی نی عبدالوحی

ــد. ــزار ش ــوب برگ ــرق جن ــروی ب نی
بــرق  شــرکت  مدیرعامــل  حبیبــی  حمیدرضــا 
ــری  ــت خب ــن نشس ــز در ای ــان نی ــه ای کرم منطق
ــه ای  ــرق منطق ــهامی ب ــرکت س ــت: ش ــار داش اظه
اســتان کرمــان متولــی تامیــن بــرق اســتان اســت.
وی بــا عنــوان اینکــه 8 هــزار و 8۶۰ کیلومتــر خــط 
ــرق  ــع ب ــت توزی ــع و 1۳۷ پس ــوق توزی ــال ف انتق
در اســتان کرمــان وجــود دارد گفــت: ۲4 هــزار 
مشــترک بــرق صنعتــی در اســتان داریــم و 1۶ 

ــت. ــتان اس ــرق اس ــد ب ــگاوات تولی ــون م میلی
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان بــا بیان 
اینکــه ســه پــروژه بــا اعتبــار 188 میلیون تومــان در 
ایــام اهلل دهــه فجــر انقــاب اســامی در حــوزه تامین 
بــرق اســتان کرمــان بــه بهره بــرداری می رســد 
ــت  ــا ظرفی ــگان ب ــزود: در ســال 14۰۰ پســت ری اف

1۰۰ مــگاوات بــه مــدار وارد شــد.
ــه  ــز ب ــد نی ــروگاه زرن ــه نی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــال 14۰۰ در تامی ــت: س ــت گف ــده اس ــدار آم م
بــار بــه دلیــل ناتــرازی در تولیــد و توزیــع مشــکاتی 
در کشــور داشــتیم کــه بــه تبــع آن در اســتان نیــز 

ــم. شــاهد آن بودی
ــبکه  ــاخت های ش ــه زیرس ــان اینک ــا بی ــی ب حبیب
ــی در  ــکل خاص ــت و مش ــاده اس ــتان آم ــرق اس ب
ــه داد:  ــم ادام ــان نداری ــرق در اســتان کرم ــن ب تامی
۳ هــزار و 85۰ مــگاوات ظرفیــت اســمی نیروگاهــی 
اســتان و ۲ هــزار و 91۰ مــگاوات مصــرف بــرق 
اســتان بــوده کــه تــراز انــرژی اســتان مثبــت اســت.
ــروگاه در اســتان در  ــه دو نی ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــا در  ــد و بوتی ــروگاه زرن ــم و نی ــداث داری ــال اح ح
ــتند  ــاخت هس ــال س ــان در ح ــتان کرم ــمال اس ش
ــیدی در  ــرژی خورش ــد ان ــگاوات تولی ــزود: ۶۰ م اف
اســتان بــوده کــه بــا تفاهــم انجــام شــده تولیــد برق 
ــال  ــتان در ح ــیدی در اس ــرژی خورش ــق ان از طری

ارتقــا اســت.
ــا  ــان ب ــه ای کرم ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــرق در اســتان در  ــت مصــرف ب ــه مدیری ــان اینک بی
ــه  هــر شــرایطی الزم اســت گفــت: اســتفاده بی روی
ــکات  ــایر مش ــن و س ــی زمی ــث گرم ــرژی باع از ان
ایجــاد شــده در کــره زمیــن خواهــد شــد کــه حتمــاً 

ــد مراقبــت کــرد. بای
ــزار  ــداث 1۰ ه ــان : اح ــرو در کرم ــر نی ــاون وزی مع
مــگاوات انــرژی تجدیدپذیــر در برنامــه دولــت 

ــت ــیزدهم اس س
محمــد ســلیمانی مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروی 
ــا  ــت ب ــن نشس ــان در ای ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ب
ــرق پشــت  بیــان اینکــه ســال ســختی در تامیــن ب
ســر گذاشــتیم اظهــار داشــت: شــرکت توزیــع 
ــدود 1۲  ــان ح ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــروی ب نی
هــزار کیلومتــر طــول شــبکه فشــار قــوی در شــمال 
اســتان اســت.وی بــا عنــوان اینکــه از ســال قبــل دو 
ــان  ــتان کرم ــاز در اس ــزارز غیرمج ــزار و 5۰۰ رم ه
جمــع آوری شــده اســت افــزود: امســال هــزار و ۳۰۰ 
ــان  ــر غیرمجــاز در ســطح شــمال اســتان کرم ماین
ــی  ــده قضای ــراد پرون ــن اف ــرای ای ــع آوری و ب جم

تشــکیل شــده اســت.
ــمال  ــرق ش ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
اســتان کرمــان ادامــه داد: در 1۰ ماهــه امســال 
ــرای صنایــع اســتان به خوبــی انجــام  تامیــن بــرق ب

ــتیم. ــد داش ــد رش ــده و 14 درص ش
ــع  ــا مدیرعامــل شــرکت توزی ــد مهدوی نی عبدالوحی
ــن  ــز در ای ــان نی ــوب اســتان کرم ــرق جن ــروی ب نی
نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه هــزار و ۲۶۳ رمــزارز در 
جنــوب اســتان کرمــان کشــف و بــه مراجــع قضایــی 
معرفــی شــدند اظهــار داشــت: کشــف دســتگاه های 
رمــزارز کار ســختی نیســت و بافاصلــه مــا متوجــه 

ــنگینی دارد. ــه س ــویم و جریم می ش

بیش از ۲۵۰۰ رمزارز 
غیرمجاز در استان 

کرمان کشف شد

فلسفه  نماز وسّر آفرینش 
چیست؟

4

ریشه های عبادت 
ــدا  ــد مب ــون خداون ــد : چ ــت خداون 1 - عظم
شــناخت  و  جالهاســت  و  عظمتهــا  همــه 
خــدا توســط انســان باعــث ناتوانــی و حقــارت 
ــی  ــر او م ــم در براب ــم و تکری ــاس تعظی واحس
گــردد و هــر چــه شــناخت و معرفــت بــه خــدا 
عمیــق باشــد احســاس نیــاز و کرنــش بیشــتر 

ــود .  ــد ب خواه
ــان  ــی انس ــش : وقت ــاز و کرن ــاس نی ۲ - احس
عجــز و ناتوانایــی و نیــاز خــود را بــه خالــق پــی 
بــرد و او را در اوج بــی نیــازی و غنــای مطلــق 
دیــد احســاس فقــر بــه خــدا مــی نمایــد وقتــی 
ــر و  ــه دســت خــدا تقدی بنــده تمــام امــور را ب
ــا و  ــه نیازه ــه هم ــد ک ــت و فهمی ــر دانس تدبی
خواســته هــا را اوســت کــه مرتفــع مــی نمایــد 
تنهــا دســت نیــاز بــه ســوی آن بــی نیــاز مطلق 
دراز مــی کنــد و بــا عبــادت و توســل بــه درگاه 
ــش را  ــا و نیازهای ــته ه ــن خواس ــم تامی وی ه
ــی  ــت م ــن باورعینی ــه ای ــم ب ــد و ه ــی طلب م
ــم  ــد خت ــه خداون ــور ب ــه ام ــه هم ــد ک بخش
مــی شــود و تنهــا اوســت کــه بــه تدبیــر عالــم 
ــمواِت َو  ــُب السَّ ــردازد . َو هلِلِّ َغی ــی پ هســتی م
ــدُه َو َوَکل  ــُه َفاعُب ــُع االَمِرُکلِّ ــِه یَرِج االَرِض َو اِلَی
ــا تَعَمُلــوَن ) هــود  ِِّــَک بِغافِــٍل َعمَّ َعلَیــِه َو مــا َرب
1۲۳ (نهــان آســمانها و زمیــن از آن خداســت و 
تمــام کارهــا بــه او بازگردانــده مــی شــود پــس 
او را پرســتش کــن و بــر اوتــوکل داشــته بــاش 
ــد  ــی دهی ــام م ــه انج ــو از آنچ ــروردگار ت و پ

غافــل نیســت . 
ــاد دارد همــه کارهــا در  پــس کســی کــه اعتق
اختیــار معبــود حقیقــی اســت و خداونــد اســت 
ــر  ــد اگ ــی کن ــا  را برطــرف م ــه نیازه ــه هم ک
گرســنه اســت از خداونــد غــذا طلــب مــی کنــد 
و اگــر بــه خانــه نیــاز دارد از خــدا مــی خواهــد 
ــان  ــر خواه ــد و اگ ــرف کن ــازش را برط ــه نی ک
عــزت و احتــرام و قــدرت اســت از خــدا آنهــا را 
طلــب مــی کنــد و بــرای تامیــن هــر خواســته 
ــط او را  ــی رود و فق ــه خــدا م ــا در خان ای تنه
قــادر بــر تامیــن آنهــا مــی دانــد از ایــن رو بــا 
همــه وجــود بــه عبــادت او مــی پــردازد . َواذُکِر 
َّــَک َوتََبتَّــل اِلَیه تَبِتیــًا ، َربُّ الَمشــِرِق َو  اســَم َرب
الَمغــِرِب ال اِلـَـه ااِّل ُهــو َفاتَِّخــذُه َوکیــًا ) مزمــل 
8 و 9 ( نــام پــروردگارت را یــاد کــن و از همــه 
بریــده شــو و یکســره روی دل بــه او آر خداونــد 
ــت  ــزاو نیس ــی ج ــچ خدای ــر هی ــاور و باخت خ

پــس او را وکیــل و کارســاز خویــش گیــر . 
۳- ســپاس نعمــت : از ویژگیهــای فطــری آدمی 
ــی  ــان م ــه او احس ــه ب ــی ک ــه از کس ــت ک اس
کنــد سپاســگزاری کنــد . پــس آدمــی در مــی 
ــق نعمتهــا را سپاســگزاری  ــد خال ــد کــه بای یاب
ــاُس اَنُتــُم الُفُقــراِء اِلـَـی اهللِ َو  کنــد . یــا ایَُّهــا النَّ
ــردم  ــر 15 ( ای م ــُد . ) فاط ــیُّ الَحمی اهلُل الَغن
ــاز و  ــی نی ــد و او ب ــد محتاجی ــه خداون ــما ب ش

پــس ندیــده اســت.
4 - فطــرت خــدا آشــنا : روح عبــادت و بندگــی 
ــر درســت  ــه اســت اگ در فطــرت انســان نهفت
رهبــری نشــود بــه عبــادت بــت و طاغــوت روی 
ــاِس  ــَر الن ــی َفَط ــرَت اهللِ الَت ــی آورد . » َفَط م
َعلیهــا ال تَبدیــَل لَِخلــِق اهللِ ذلــِک الدیــُن القیِّــم 
ــاز  ــه نم ــر ب ــادت منحص ــا عب « ) روم ۳۰ ( آی
ــه  ــه ب ــته ای ک ــر کار شایس ــر ، ه ــت ؟ خی اس
قصــد و بــرای جلــب رضــای خــدا انجــام پذیــرد 
عبــادت اســت و کســی مــی توانــد ادعــا کنــد 
ــم  ــی کن ــادت م ــن همیشــه خــدا را عب ــه م ک
ــا  ــق ب ــاری او مطاب ــای اختی ــه رفتاره ــه هم ک
ــت و  ــزه اطاع ــه انگی ــد و ب ــدا باش ــتور خ دس

ــد انجــام دهــد .  ــه خداون تقــرب ب
ــاز و  ــت انســان در نم ــادت : نی اخــاص در عب
ــط  ــادی ( فق ــا عب ــایر کاره ــاز ) در س ــر نم غی
ــت  ــدا نی ــرب خ ــز ق ــد و ج ــدا باش ــرای  خ ب
ــل  ــادت کام ــد و عب ــته باش ــزه ای نداش و انگی
انســان  توجــه  آن  در  کــه  اســت  عبادتــی 
منحصــر بــه خــدا باشــد و در هیــچ ســطحی و 
شــأنی بــرای خــود و غیــر خــدا اســتقالی قائــل 
ــمول اراده و  ــود را مش ــه خ ــر لحظ ــود و ه نش

ــد .  ــم بدان ــروردگار عال ــر پ تدبی
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ارسار مناز 

ترســاندن مــردم انجــام مــی شــود و در 
ایــن رابطــه نبایــد عناوین مجرمانــه را در 
برخــورد بــا اراذل و اوبــاش مــورد اغماض 

قــرار دهیــم.
ــد  ــی مانن ســاالری تاکیــد کــرد: حوادث
فــارس نبایــد تکــرار شــود و نبایــد اجازه 
داد افســری کــه بــرای امنیــت به صحنه 
مــی آیــد، مــورد تعــرض قــرار گیــرد و 
گلــوی او بریده شــود و مجمــوع اقدامات 
ــه نحــوی  ــد ب ــون بای ــا در حــدود قان م
اعمــال قانــون شــود کــه بازدارنده بــوده و 
از ارتــکاب جــرم توســط ســایر افــراد نیز 

ــری کند. جلوگی
وی ضمــن اشــاره  بــه ایــن مطلــب کــه 
امنیــت، مهمتریــن خواســته مــردم در 
تمامــی وجــوه زندگی فــردی و اجتماعی 
ــه  ــه داد: اگــر در زمین شــان اســت، ادام
برخــورد بــا اراذل و اوبــاش کوتاهــی 
ــد  ــوارد ض ــاهد م ــم، ش ــاض کنی و اغم
امنیتــی در درون شــهرها خواهیــم بــود 
که بــه هیــچ عنــوان قابل قبول نیســت.
ــرای  ــه دادس ــد: مجموع ــادآور ش وی ی
ــای  ــر مبن ــد ب ــدار جدی ــر م ــان ب کرم
حمایــت قاطعانــه و  صیانــت از نظــم و 
امنیــت کــه بخشــی از آن پشــتیبانی از 
نیــروی انتظامــی و خدمــات ایــن نیــرو 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــت، حرک اس

*

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ دکاکیــن مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی نیــم ملــک پــاک 15 فرعــی ۲۰۶   اصلــی واقــع در  بخــش ۲۰ کرمــان مــورد تقاضای ســجاد نژاد بیگلــری فرزند عرب حســین 
طبــق رای شــماره 14۰۰۶۰۳19۰11۰۰1۶۶5 مــورخ 14۰۰/۰8/۳۰ در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده ۳  قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی  و مــاده 1۳ آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانون 
ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا  حســب تقاضــای  شــماره 14۰۰/11۰18/۶181 /و   مــورخ 14۰۰/11/18 مالک بدینوســیله آگهــی تحدید حدود اختصاصی آن باســتناد  تبصــره ذیل ماده 
1۳ قانــون مذکــور و مــاده 1۳ آئیــن نامــه آن منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز یکشــنبه 14۰۰/1۲/15     محــل شــروع و بعمــل خواهد آمد لذا بــه مالک )مالکین( 
و صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعــد مقــرر در ایــن اعــان در محــل وقــوع ملک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعه مجاوریــن عملیات تحدیــدی با معرفی 
مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و ۷۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتراض اشــخاص بر حــدود و حقــوق ارتفاقی برابــر مــواد ۲۰ قانــون و ۷4 آئین 
نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت ۳۰ روز پذیرفتــه شــده و معترض بایــد ظرف مــدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت به مرجــع ذیصاح 

قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلت یــک ماهه و عدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات اقــدام خواهد شــد.تاریخ انتشــار : دوشــنبه 14۰۰/11/۲5
                                                                                                                                               حسین تقی زاده -   رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بردسیر /م الف 9۶

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان :

دستارودهای انقالب اسالمی درحوزه آموزش و ارتقا ء سطح آگاهی و علمی آحاد جامعه :
 کشــوری کــه رهــرش باالتریــن افتخــار ملــی آن را در برپایی جشــنهای دو هزار پانصد 
ساله و تحمیل هزینه سنگین و ابلهانه به کشورش جهت تهیه وسایل خوش گذرانی 
رهــران دنیــا میدیــد در عیــن آنکــه ۶۷% مردمــش بیســواد و محــروم از نعمت بــرق و 
جــاده و کمرتیــن امکانــات بهداشــتی درمانی بودند اینــک ضمن قریــب به100درصد 
کاهــش بیســوادی ، در تولیــد علــم نانــو رتبــه چهــارم در جهــان  و تحقیقات پزشــکی 
رتبــه  شــانزدهم و تدویــن و ارائــه مقاالت علمــی رتبه پانزدهم در کل دنیا میباشــد. و 
تعدادی ازدانشــگاههای ایرانی جزرتبه های برتر دانشــگاههای دنیا محسوب میشوند 
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 فــاز دوم کارخانــه آب معدنــی 
ــه  ــی مزرع ــرورش ماه ــرح پ و ط
انجمــن  بــه  مربــوط  بعثــت 
حمایــت زندانیــان کرمــان در 
شهرســتان بردســیر افتتــاح شــد.
پــروژه  ایرنــا، ۲  گــزارش  بــه 
حمایــت  انجمــن  اقتصــادی 
ــا  ــان در بردســیر ب ــان کرم زندانی
ــتری  ــس کل دادگس ــور رئی حض
ــتان  ــای اس ــدان ه ــرکل زن مدی
کرمــان، امــام جمعــه بردســیر، و 
مقامــات اســتانی و شهرســتانی در 

ــد. ــاح ش ــیر افتت بردس
تامیــن  بــرای  ابــزاری  زنــدان 

اســت جامعــه  امنیــت 
ــتان  ــتری اس ــس کل دادگس ریی
کرمــان در ایــن آییــن ضمــن 
گرامیداشــت ایــام اهلل دهــه فجــر 
انقــاب اســامی گفت: دشــمنان 
ــد از  ــوان داشــته ان هــر چــه در ت
ســازوکارهای نظامــی، کودتــا، 
تحریــم  تــا   طلبــی  تجزیــه 
اقتصــادی و ... را بــرای زمیــن گیر 
ــه  ــن انقــاب و نظــام ب کــردن ای
کار بــرده انــد، امــا بــا اراده حضرت 
حــق تمامــی ایــن توطئــه هــا بــه 

شکســت منجــر شــده اســت.
یداهلل موحــد افزود: دســتاوردهای 
ــه  ــت و البت ــمار اس ــاب بیش انق
دشــواری هــای ایــن مســیر نیــز 
کــم نیســتند و ملــت دارد بــا آنهــا 
دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد و 
مســیر تعالــی و رشــد خــود ادامــه 

مــی دهــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه 
تامیــن  بــرای  ابــزاری  زنــدان 
امنیــت جامعــه و مقابلــه بــا 
ناهنجــاری هــای  و  بزهــکاری 
ــرد:  ــد ک ــت، تاکی ــی اس اجتماع
ایــن ابــزار بایــد به شــکل مناســب 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، زیــرا 

زنــدان یــک دارو اســت کــه عــوارض 
دارد و اگــر مــردم، جامعه و حاکمیت 
از عــوارض آن مراقبــت نکننــد و آن 
را کاهــش ندهنــد، تبدیــل به ســمی 
مهلــک مــی شــود و نــه تنهــا امنیت 
آور نخواهــد بــود بلکــه تولیــد ناامنی 

نیــز مــی کنــد.
نماینــده عالــی قــوه قضاییــه در 
ــی  ــرد: وقت ــان ک ــان بی اســتان کرم
فــردی بــه لحــاظ ارتــکاب جــرم در 
ــرد  ــی گی ــرار م ــی ق ــرض اتهام مع
ــدان  ــی وارد زن ــکال قانون ــه اش و ب
ــو  ــوان مددج ــه عن ــود و ب ــی ش م
ــدان هــا مــی شــود یکــی از  وارد زن
ــا وی؛  ــه ب ــدی در رابط ــائل ج مس
اصــاح و بازپــروری فــرد بــه جامعــه 
اســت و در ایــن رابطــه بایــد حــس 
مســئولیت پذیــری وی را ارتقا دهیم 
تــا دچــار یــاس و ناامیــدی نشــود و 
بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم نیــز 
بایــد برنامــه هــای آموزشــی، حرفــه 
ــود. ــی ش ــی اجرای ــوزی و فرهنگ آم
ــب  ــن مطل ــه ای ــا اشــاره ب موحــد ب
کــه ۷۲ درصــد زندانیــان مــا متاهــل 
هســتند، اظهارداشــت: تعــداد قابــل 
ــی  ــا ب ــواده ه ــن خان ــی از ای توجه
بضاعت هســتند و با ورود سرپرســت 
ــکات  ــا مش ــدان، ب ــه زن ــواده ب خان

ــی شــوند. ــرو م ــی روب مضاعف
وی بیــان کــرد: ســتاد دیــه و انجمن 
ــه  ــان ب ــواده زندانی ــت از خان حمای
ــای  ــواده ه ــه خان ــک ب ــور کم منظ
ــن در  ــال هســتند و ای ــان فع زندانی
ــاد،  ــن دو نه ــه ای ــت ک ــی اس حال
و  ندارنــد  دولتــی  اعتبــار  هیــچ 
همــواره بایــد بــا اقدامــات اقتصــادی 
ــار  ــرده و در اختی ــد حاصــل ک درآم
ــد.  ــرار دهن ــراد تحــت پوشــش ق اف
اســتان  رییــس کل دادگســتری 
ــر ایــن مطلــب  ــا تاکیــد ب کرمــان ب
ــز  ــره نی ــات مدی ــای هی ــه اعض ک

افتخــاری تــاش مــی کننــد، 
ادامــه داد: همــه ایــن خانــواده هــا 
ــا  ــی م ــرادران دین ــران و ب خواه
هســتند کــه اگــر بــرای کمــک به 
ــان و ...  ــل، درم ــت، تحصی معیش
آنهــا از ظرفیــت هــای موجــود بــه 
نحــو احســن بهره بــرداری نشــود، 
مســئول هســتیم و باید پاســخگو 

باشــیم.
وی تصریــح کــرد: همــواره تاکیــد 
داریــم کــه خانــواده زندانیــان کــه 
مرتکــب جــرم نشــده انــد و لــزوم 
حمایــت از آنهــا اصلــی پذیرفتــه 

شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد: خیرانی هســتند 
کــه قطعــا خداوند عنایــت خاصی 
ــد  ــا بتوانن ــته ت ــا را داش ــه آنه ب
ــای  ــواده ه ــتغال خان ــه اش زمین
ــم  ــت را فراه ــی بضاع ــی ب زندان
کننــد و مایــه امیــد ایــن خانــواده 

هــا مــی شــوند.
ــدازی  ــه راه ان وی ضمــن اشــاره ب
فــاز دوم کارخانــه آب معدنــی 
مزرعــه  افتتــاح  بــه  بردســیر، 
پــرورش ماهــی نیــز اشــاره و بیان 
کــرد: در ایــن مزرعــه طــی ۶ مــاه 
ــد و  ــی تولی ــن ماه ــده ۵۰ ت آین
درآمــد آن در بیــن خانــواده هــای 

ــد. ــد ش ــع خواه ــد توزی نیازمن

۲ پروژه اقتصادی انجمن حمایت زندانیان کرمان در بردسیر افتتاح شد

رســول گرامــی )صلــی اهلل علیــه و آلــه( فرمــود 
ــار از  ــزار ب ــد او را ه ــد زن را آفری ــون خداون : چ
حورالعیــن بــه جمــال زیباتر خلــق کرده اســت. 

              اصالت زن در نظام آفرینش 
پیامبــر گرامــی )ص( در تمــام طول عمر شریفشــان همــواره با 
افعــال و رفتــار خویــش بــه حقــوق زنــان توجه خاصــی نموده 
و آنهــا را مــورد تکریــم و احتــرام قرار مــی داد و در پاســخ فردی 
کــه ســؤال کــرد زن چــه حقــی بــر مــرد دارد فرمــود: بــرادرم 
جبرئیــل چنــان ســفارش زنهــا را نمــود که خیــال کــردم مرد 
حــق نــدارد )کوچکتریــن کلمــه توهیــن آمیز مثــل اف( بــه او 
بگویــد و فرمودنــد :دربــاره زنهــا از خــدا بترســید چــون که آنها 
رنــج و زحمــت و مشــکات و گرفتــاری های زندگــی را تحمل 
مــی کننــد. البتــه تنها حقــوق مــادی زنها مــورد نظر نیســت 
بلکــه نظــر اســام بیشــتر متوجــه حقــوق انســانی و معنــوی 
اوســت تــا صفــت انســانیت متجلــی گــردد. زمانی که پســران 
پیامبــر )ص( بــدرود حیــات گفتند عــده ای به تصــور غلط که 
اصالــت از مــردان اســت بــه پیامبــر زخــم زبــان مــی زدنــد که 
چــون پســری از او باقــی نمــی ماند نســل او منقطع مــی گردد 
ولــی مــی بینیــم کــه خداونــد متعــال فاطمه زهــرا ســام اهلل 
علیهــا را بــه وی عطــا مــی نمایــد کــه یــازده ســاله پــاک و 
ســتاره های درخشــان هدایــت بشــری در طول تمامــی دوران 
زندگــی عالــم از نســل اوســت کــه ایــن خــود شــاهد گویایــی 
بــر اصالــت داشــتن زن اســت. و ایــن شــجره طیبــه تــا قیامت 
بــر سراســر گیتــی ســایه مــی افکنــد و نــور وجــود فرزنــدان 
فاطمــه باعــث تــداوم و بقــای جهــان و برکــت و رزق و روزی 
ــا ایــن عمــل خداونــد متعــال خــط  ــر عالمیــان اســت. و ب ب
بطــان بــر افــکار جاهلیــت مــی کشــد. اصالــت زن در نظــام 
آفرینــش بــه خصــوص در بزرگداشــت بعضــی از آنهــا در قرآن 
کریــم بیــان گردیــده اســت آنچــه را کــه دربــاره زن عمــران و 
بزرگداشــت فرزنــدش مریــم )س( بیــان فرمــوده اســت بیانگر 
ایــن حقیقــت اســت : فلمــا وضعتهــا قالــت رب انــی وضعتهــا 
انثــی و اهلل اعلــم بمــا وضعــت و لیــس الذکــر کاالنثــی و انــی 
ســمیتها مریــم و انــی اعیذهــا بــک و ذریتهــا مــن الشــیطان 
الرجیــم فتقبلهــا ربهــا بقبــول حســن و انبتهــا نباتــا حســنا و 
کفلهــا زکریــا کلمــا دخل علیهــا زکریا المحــراب وجــد عندها 
رزقــا فــال یــا مریــم انــی لــک هــذا قالــت هــو مــن عنــداهلل 
ــران 3۵، 3۶ و 3۷(  ــر حســاب )آل عم ــن یشــا، بغی ــرزق م ی
یعنــی هنگامــی کــه زن عمــران گفــت پــروردگارا نــذر کــردم 
آنچــه در شــکم مــن اســت بــه خاطــر تــو از شــغل دنیــا آزاد 
نمایــم ایــن نــذر را از مــن قبــول فرمــا که تــو شــنوا و آگاهی و 
چــون وضع حمل نمــود گفــت :پــروردگارا من دختــری آوردم 
و تــو داناتــری بــه آنچه نهــادم و زن ماننــد مرد نیســت و من او 
را مریــم نامیــدم و او و فرزنــدش را از شــر شــیطان رجیــم به تو 
مــی ســپارم پــس پــروردگار به احســن وجــه از او قبــول فرمود 
و آن دختــر را بــه وجــه نیــک پــرورش داد و زکریــا را کفیل آن 
دختــر نمــود و هــرگاه زکریــا وارد بــر او مــی شــد و بــه محــل 
عبــادت مریــم مــی آمــد غذاهــای رنگارنگــی مــی دیــد و مــی 
گفــت :ای مریــم! ایــن غذاهــا از کجاســت؟ مریــم مــی گفــت 
آنهــا از جانــب خداونــد اســت بــه درســتی کــه خداونــد هر که 

را بخواهــد روزی بیشــمار عنایــت مــی فرماید.
زن پایــگاه پیدایــش انســان : قــرآن کریــم مــی فرمایــد خلــق 
لکــم مــن انفســکم ازواجا لتســکنوا الیهــا و جعل بینکــم موده 
و رحمــه، آیــه ۲1 ســوره روم، ترجمــه : برای شــما همســری از 
خودتــان آفریدیــم تــا در کنار یکدیگــر آرام گیرید و میان شــما 

دوســتی و محبــت و مهربانی برقــرار کردیم.
گرایــش زن بــه مــرد یــک محبــت الهــی اســت که ابتــدا پس 
از خلقــت آدم و حــوا بوجــود آمــد و خداونــد زن را مظهر تولید 
و تکثیــر نســل قــرار داد و در آفرینــش او طــوری موقعیت های 
جســمی و روانیــش را طراحــی نمود کــه بتواند باعــث افزایش 
جمعیــت شــود و نقــش عمــده و اساســی را در ایــن ماموریــت 
مهــم بــه عهــده وی گذاشــت. امــام صــادق علیــه الســام می 
فرمایــد : اکثــر الخیــر فی النســاء بیشــتر خوبیهــا و خیــرات از 
زنــان اســت. )مــن الیحضــره الفقیــه ج 3 ص ۲84( چــون کــه 
پایــگاه تکثیــر و افزایــش جمعیــت انســان اســت وجــود زن و 
عمــل او کــه کار آفرینندگــی انسانهاســت مهمتریــن موهبتی 
اســت کــه خداونــد بــه آنهــا بخشــیده اســت. و چــه صنعتــی 
ظریــف تــر و دقیــق تــر از ســاختن تــار و پــود وجــود اطفــال 
ــن مســئولیت حســاس  در دســتگاه آفرینــش اســت کــه ای
افتخــارش نصیــب و بهــره زنــان اســت. پــس احترامــی کــه 
بــه مــادران در قــرآن و احادیــث ذکــر گردیــده و بــه جهــت 
ــت  ــیرخوارگی و تربی ــم و ش ــال در دوران رح ــازندگی اطف س
آنهاســت پــس گرامــی داشــتن زنــان و عنایــت بــه عظمــت و 
احتــرام آنهــا در پایــگاه پیدایــش انسانهاســت. رســول گرامــی 
ــان شــما کســی اســت کــه  )ص( مــی فرمایــد : بهتریــن زن

بیشــتر بچــه آورد. )کافــی ج ۵ ص 3۶۵(

زیباتر از حورالعین)4(

۲. پراکندن محّبت
ــر آن سرشــار از محبــت،  ــه اي کــه جــّو حاکــم ب خان
عاطفــه، تفاهــم، آرامــش و احترام باشــد، افــراد متعادل 
و بــا شــخصیت رشــد یافتــه اي ، ســر بــر مــي آورنــد. 
امــا خانــه اي کــه روح فرزنــدان خــود را از کینــه توزي، 
ــرس و خشــم  ــا ت ــه اســاس آنه ــد ک ــي کن ــه م تغذی
اســت. چنیــن خانــواده اي کاروانهایــي از افــرد منحرف 

و جنایتــکار بــه ســوي جامعــه ســرازیر مــي کنــد.
اگــر نیــک بنگریــم خواهیــم دید کــه آن خانــه ي گلي 
و خشــتي کــه علــي و فاطمــه )صلــوات ا... علیهــم( در 
آن زیســته انــد و فرزندانــي چــون جوانان اهل بهشــت ، 
امــام حســن و امام حســین )علیهــم الســام( را تربیت 
نمــوده انــد، در ســایه ي محبــت الهــي و عطــر الفــت 
و پاکدامنــي بــوده کــه بــوي آن هنــوز هــم انســانها را 
شــیفته ي خــود مــي ســازد. پــس محبــت ماننــد آبي 
اســت کــه بــه گیــاه مــي رســد، اگــر نباشــد گیــاه مــي 
خشــکد و اگــر بیــش از حــّد شــود ریشــة گیــاه مــي 

گنــدد و خــراب مــي شــود و گیــاه مــي خشــکد
ــن  ــر را ای ــه یکدیگ ــبت ب ــت نس ــم محّب ــرآن کری ق
گونــه ســفارش مــي نمایــد: » إِنَّ الَّذیــَن آَمُنــوا وَ َعِمُلــوا 
ا« ، »آنــان کــه  الِحــاِت َســَیْجَعُل لَُهــُم الرَّْحمــُن ُودًّ الصَّ
ایمــان آورده انــد و شایســته هــا انجــام داده انــد خداوند 
بخشایشــگر برایشــان دوســتي قــرار مــي دهــد. و یــا 
در آیــه اي دیگــر بــه محبــت و عاقــه بیــن همســران 
تاکیــد شــده اســت. »وَ َجَعــَل بَْیَنُکــْم َمــَودَّةً وَ رَْحَمة «؛ 
»در میــان شــما با همســرانتان دوســتي قــرار داد و مهر 

افکنــد«. و بــه قــول موالنــا جــال الدیــن رومــي؛
 از محبــت تلخهــا شــیرین شــود ازمحبت ِمســها زریّن 

. شود
3.ابراز و اظهار عالقه در خانواده

ــر  ــه ب ــق و عاق ــت عش ــه حاکمی ــی ب ــای زندگ صف
ــتی  ــر دوس ــت و اگ ــرت اس ــی و معاش ــط زندگ محی
ــه نباشــد، زندگــی جهنمــی ســوزان و فضایــی  وعاق
ــراز عشــق ومحّبــت  ــی روح خواهــد شــد. اب ســرد و ب
ــبت  ــز نس ــرد و نی ــان زن و م ــواده می ــط خان در محی
بــه فرزندانشــان خانــه را بــه بهشــت تبدیــل مــی کند.
چــه دوزخ هــای ســوزانی کــه کمبــود محبــت و عاطفه 
فرزنــدان از جانــب والدیــن اســت و حســرت شــنیدن 
عزیــزم، دلبنــدم، تــو را دوســت دارم و... ســالها بــر دل 
کــودکان مــی مانــد و گرفتــار عقــده کمبــود محّبــت 
مــی شــوند. اگــر اظهــار عاقــه در خانــواده بنــا بــه هــر 
دلیــل و توجیهــی تــرک شود،بایســتی خــود را آمــاده 
روئیــدن علــف هــای هــرز در کنــار گل زندگــی نمــود. 

پــس ســخنان زشــت و
نیــش دار، عیــب جویــی هــا و ظــن و گمــان های نــاروا 

در مــورد یکدیگــر بــازارش گــرم خواهد شــد.
مــا در ســیره و رفتــار خانواده امــام علی))علیه الســام(
طبــق آنچــه از تاریــخ و روایــات در دســت داریــم حتــی 
یــک مــورد هم ســراغ نداریــم کــه رفتارهــا و برخوردها 
ــی  ــه مرض ــزی ک ــه و آن چی ــت و عاق ــدار محب از م
ــد اســت، خــارج شــده باشــد. وجــود حضــرت  خداون
ــه  ــی )علی ــرت عل ــرای حض ــدری ب ــه ق ــرا )س( ب زه
الســام ( مایــه آرامــش و خشــنودی بــود که امــام علی 
))علیــه الســام( در ایــن بــاره مــی فرماینــد :» وَ لََقــْد 
ُکْنــُت أَنُْظُر إِلَْیَها َفَتْنَکِشــُف َعنِّــي الُْهُموُم وَ الْْحــَزان «؛ 
» مــن کــه بــه چهــره زهــرا نــگاه مــی کــردم، همیــن 
نــگاه هــر گونــه غــم و انــدوه رااز مــن بــر طــرف مــی 

نمــود «.
4.دینــداری و پایبنــدی بــه تعهــدات 

اخالقــی و اعتقــادی
بــراي یــک زندگــي ســالم و بــا آرامــش رعایت تناســب 
از نظــر ارزش هــاي اخاقــي و اعتقــادی امــري مســلّم 
اســت. چنانکــه تقریبــا اکثــر افــراد بــا انتخــاب لبــاس 
ــْم  خــاص بــا توجــه بــه آیــه» ُهــنَّ لِبــاٌس لَُکــْم وَ أَنُْت
لِبــاٌس لَُهــن« در واقــع نــوع بینــش و طــرز تفکــر خود 
را بــروز و آشــکار مــي ســازند و در صــورت عدم تناســب 
ــا  باعــث احســاس نامطلــوب و مشــکات فراوانــی را ب
خــود بــه همــراه خواهــد داشــت. مــوال علــي ))علیــه 
ــْم  ــد: ِ» َعلَْیُک ــي فرماین ــه م ــن زمین الســام( در همی
ــه  ــُه رَقَّ ِدیُن ــْن رَقَّ ثَْوبُ َّــُه َم ــاِب َفإِن ــَن الثَِّی ِفیــِق ِم بِالصَّ
«، »برشــما بــاد پوشــیدن لبــاس هــاي ضخیــم، زیــرا 
ــازک  ــش ن ــد، دین ــازک باش ــه اش ن ــه جام کســي ک
شــود.« از ایــن رو عــدم تناســب بیــن فــرد و همســر 
او کــه همچــون لبــاس دائمــی اســت مشــکات روانــی 
و نیــز زمینــه انحــراف فکــری و اعتقــادی را بــه دنبــال 
خواهــد داشــت.بنابراین پیشــوایان دینــی بحث کفویت 

زن و مــرد را مطــرح کــرده انــد.

خانواده در نهج البالغه
)بخش دوم(

جایگاه زن دراسالم

وی بیــان کــرد: زمینــه اشــتغال 
تعــدادی از خانواده هــای مددجویان 
زنــدان هــا نیــز در کارخانــه آب 

ــت. ــده اس ــم ش ــی فراه معدن
مدیــرکل زنــدان هــا و اقدامــات 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــی و تربیت تامین
نیــز گفــت: خانــواده هــای زندانیــان 
در نبــود سرپرســت خانــواده بــا 
روبــرو  فراوانــی  هــای  چالــش 
هســتند و امیدواریــم بتوایــم از محل 
ــه  ــادی ب ــای اقتص ــت ه ــن فعالی ای

ــم.  ــک کنی ــا کم آنه
ــا اشــاره  ســید مجتبــی حســینی ب
بــه اینکــه ۷۲ درصــد زندانیــان 
ــن  ــل و از ای ــان متاه ــتان کرم اس
ــواده هــای  تعــداد 8۵ درصــد از خان
آنهــا در شــرایط دشــوار زندگــی 
هســتند، گفــت: 11 دفتــر انجمــن 
در شهرســتان هــای اســتان کرمــان 
فعــال اســت و تــاش مــی شــود که 
ایــن تعــداد تــا پایــان ســال جــاری 

ــد. ــش یاب ــز افزای ــه 13 مرک ب
از  کــرد: 4۶ درصــد  عنــوان  وی 
ــد  ــان نیازمن ــای زندانی ــواده ه خان
تحــت پوشــش انجمــن حمایــت از 
زندانیــان قــرار گرفتــه انــد امیدواریم 
تــا پایــان ســال بــه ۷۵ درصــد 

ــد. ــش یاب افزای

10000100005588

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 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002073- 1400/10/20 هیــات اول موضــوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای مرادعلــی سیســتانی بدوئــی فرزند ســیاه 
بشــماره کدملــی 3178966285  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 347 مترمربــع پاک 
125 فرعــی مجــزی شــده از 43 فرعــی از 3596  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان خریــداری از 
مالــك رســمی آقــای حســن رنجبــر شــورابادی محرز گردیــده اســت. لذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25                    حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/87 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 نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011001831 - 1400/9/15  هیــات اول موضــوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه با معــارض متقاضی آقــای محمدجــواد رضــازاده مشــیزی فرزند مجید 
بشــماره شناســنامه 3179913029 صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 313/53 مترمربــع 
پــاک 19 فرعــی  از 3354  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقای 
ایــرج سروشــیان محــرز گردیــده اســت لــذا به منظور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي 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 تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25

                                                                         حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/88 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 نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011001864 - 1400/9/23 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه با معــارض متقاضی خانــم مریم محمد نصیــری فرزند محمد بشــماره 
کدملــی 0076474275  صــادره از تهــران در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 246/94  مترمربــع پــاک 7  
فرعــی از 786  اصلــی واقــع در بردســیر  بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقای محمد نجفی 
احمدابــادی 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 مالکیــت متقاضــی اعتراضي 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 تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25

                                                                       حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/89 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 نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011001904 - 1400/9/30 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای حمید احمــد نظــری فرزند اصغر بشــماره 
کدملــی 3179808152 صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 287/85 مترمربــع پــاک 333  
فرعــی از 534  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقای بهــرام جالی 
گوهــری 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 مالکیــت متقاضــی اعتراضي 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 تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25

                                                                        حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/90 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 نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011001940 - 1400/10/5 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه 
ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی خانــم معصومه خســروی مشــیزی فرزند 
غامرضــا بشــماره کدملــی 3178792775 صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه  بــه مســاحت 221/24 
مترمربــع پــاک 87  فرعــی از 3576  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك 
رســمی مهــوش بهــادر بردســیری  محــرز 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 به 
ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعدم وصــول اعتراض 

طبــق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25                    حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/91 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 نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر ارای شــماره 140060319011002066 - 1400/10/20 هیــات اول موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای عباســعلی میــر گنجانــی فرزنــد ابراهیم  
بشــماره کدملــی 5839707686 صــادره از رابــر در یــك بــاب کارخانــه بــه مســاحت 51471/06 مترمربــع  
پــاک 556 فرعــی از 852 اصلــی واقــع در بردســیر  بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای 
شــهریار برنــا 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 مالکیــت متقاضــی اعتراضي 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 تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11 -تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25

                                                                     حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/92 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 نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011001835 - 1400/9/15 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای محمدرضــا امیــر اســماعیلی فرزنــد علی 
بشــماره شناســنامه 3179264632  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 1413/51 مترمربع 
پــاک 8 فرعــی از 5163  اصلــی واقــع در بردســیر  بخــش 20 کرمــان  خریــداری از مالــك رســمی آقــای 
اکبــر نصیــری پورمحــرز گردیــده اســت. لذا به منظــور اطاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي 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 تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11 -تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25

                                                                       حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/93 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 نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002142 - 1400/10/28  هیــات اول موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای مصطفــی کمالــی فرزنــد مجید بشــماره 
کدملــی 2993777890 صــادره از کرمــان در یــك قطعــه زمیــن مزروعی مشــتمل بر دامداری به مســاحت 
66241/84  مترمربــع پــاک 14 فرعــی از 3943  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان از محــل 
مالکیــت آقــای اکبــر کهنوجــی و کل مالکیــت مشــاعی متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي به 
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 قضایي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای 

مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25

                                                                            حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/94 م الف
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حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای با تأکید بر اینکه جبهه 
دشمن امروز دست به تهاجم ترکیبی علیه مردم ایران زده 
است، به جنبه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانه ای و 

دیپلماسی این تهاجم، اشاره کردند.
خبرگزاری فارس؛ یادداشت- عباس حاجی نجاری: حضرت 
آیت اهلل العظمی امام خامنه ای در بیانات روز گذشته خود 
در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی 
ارتش با اشاره به موفقیت های مردم ایران در مقابله با تهدیدات 
پیچیده و گسترده دشمنان نظام اسالمی علیه ملت ایران در 
طول چهل وسه سال گذشته با تأکید بر اینکه جبهه دشمن 
امروز دست به تهاجم ترکیبی علیه مردم ایران زده است، به 
جنبه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانه ای و دیپلماسی 
این تهاجم، اشاره کردند و یادآور شدند »در مقابل این تهاجم 
ترکیبی و دسته جمعی، نمی توانیم همیشه در موضع دفاعی 
بمانیم و ما نیز باید در زمینه های مختلف ازجمله رسانه ای، 
امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم که در این زمینه اهل 
فکر و اقدام به خصوص مسئوالن، موظف به تالش هستند.«

جنگ ترکیبی، به راهبرد پیچیده ای اطالق می شود که 
ترکیبی از نبرد های متعارف، نامتعارف، سایبری، روانی و 
اطالعاتی را در خود جای می دهد و متناسب با آن طیف 
گسترده ای از ابزار ها را به شیوه متقارن یا نامتقارن درنبردی 
غیرخطی مورداستفاده قرار می دهد. ابعاد و مؤلفه های این 
به آن جنگ هیبریدی می گویند،  جنگ که اصطالحاً 
فعالیت های نظامی متعارف و غیرمتعارف، جنگ تبلیغاتی و 
رسانه ای، جنگ اقتصادی و انواع تحریم ها جنگ سایبری، 
دیپلماسی و مذاکره، جنگ روانی و اطالعاتی، تروریسم، 
شورش و ناآرامی اجتماعی را شامل می شود. با توجه به تنوع 
ابعاد و مؤلفه های جنگ ترکیبی این جنگ ها از چند ویژگی 

مهم برخوردارند:
۱-هم افزایی:اگرچه هریک از ابعاد این جنگ کارکرد خاص 
خود را دارد، اما بهره گیری هم زمان سبب می شود که فشاری 
به مراتب بیشتر از تأثیر تک تک مؤلفه ها بر جامعه هدف وارد 
شود. در این وضعیت است که جامعه هدف دچار سردرگمی 
و بحران شناختی شده و به ناچار با تصمیم گیری های عجوالنه 

و بعضاً نامناسب موفقیت دشمن را بیشتر می کند.
۲-قابلیت تسری از ویژگی های دیگر جنگ ترکیبی است 
به گونه ای که هرکدام از مؤلفه های جنگ ترکیبی می تواند 
مکمل و پیش برنده اهداف مؤلفه های دیگر باشد، مثالً آنگاه که 
دشمن تحریم فلج کننده اقتصادی علیه مردم ایران را اعمال 
می کند، هدفش ایجاد نارضایتی اجتماعی است و بنا دارد از 
این نارضایتی برای ایجاد شورش اجتماعی استفاده کند؛ و یا 
هنگامی که در جنگ سایبری سیستم سوخت ایران را هدف 

قرار می دهد، تکرار غائله آبان ۹۸ را در نظر دارد.
۳-پیچیدگی و ابهام ویژگی دیگر جنگ ترکیبی است، 
دشمن در این جنگ بنا دارد که با اعمال فشار حداکثری 
بتواند جامعه هدف را دچار سردرگمی کرده و ضمن برهم 
زدن نظام محاسباتی مسئولین تصمیم گیر، مردم را نیز بدون 
شناخت درست از منشأ کاستی ها، در برابر مسئولین قرار 

دهد.
با توجه به این ویژگی ها و ویژگی های دیگری که مجال 
پرداخت به آن در این مقال نیست، جنگ ترکیبی از این 
منظر اهمیت پیدا می کند که جامعه هدف به دلیل رویارویی 
و مواجه شدن با انبوهی از مشکالت دچار بحران تصمیم گیری 
شده و آنگاه زمینه پذیرش شکست و تسلیم او فراهم می شود، 
نظیر آنچه در ایران دولت گذشته دچار آن شده بود که تنها 
راه حل مشکالت را تمکین در برابر »کدخدا« می دید، نکته ای 
که اتفاقاً پمپئو وزیر خارجه دولت ترامپ هم بر آن تأکید کرده 
بود که دولت ایران اگر می خواهد که مشکالتش حل شود، 

باید به حرف امریکا گوش کند.
از سوی دیگر در این جنگ ترکیبی دشمنان بنا دارند از برخی 
از زمینه های موجود نظیر تغییرات نسلی و به میدان آمدن 
نسل های جدید، آثار برجای مانده از کاربرد جنگ های گذشته 
نظیر مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم، واگرایی های ناشی 
از تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمنان نسبت به ارزش های 
دینی و انقالبی، پیامد های ناشی از ضعف ها و ناکارآمدی 
دولت های گذشته، گستردگی و نفوذ شبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی و... برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.

اما ازآنجایی که دشمنان مردم ایران در طول ۴۳ سال گذشته 
همه این ابعاد را یک به یک تجربه کرده و در نقطه مقابل مردم 
ایران توانسته اند هم در مقابله با تهدیدات نظامی و جنگ 
تحمیلی وهم جنگ نرم و براندازی از درون وهم تحریم ها 
فلج کننده اقتصادی، به رغم آسیب ها و فشار هایی که متحمل 
شده اند پیروز و سربلند از این میدان ها بیرون بیایند و دشمنان 
را وادار به اعتراف به شکست کنند که اعتراف اخیر مقام های 
امریکایی مصداق بارز آن است، با شناخت دقیق نسبت و ابعاد 
این جنگ ترکیبی و اتخاذ راهبرد مقابل نیز قادر خواهند بود 
که دشمنان را همچون گذشته ناکام گذاشته و کماکان پیروز 

این میدان باشند.

عناویــن و جزئیــات ۴۸ پــروژه 
بزرگتریــن ســرمایه گذاری صنعتی 

ــالم شــد ــخ کشــور اع تاری
دبیــر کارگروه پیشــرانان پیشــرفت 
ایران فهرســت و جزئیــات ۴۸ پروژه 
ــداد ســرمایه گذاری  بزرگتریــن روی
صنعتی کشــور در دولت ســیزدهم 

را اعــالم کــرد.
 ســید مهــدی ســدیدی دبیــر 
پیشــرفت  پیشــرانان  کارگــروه 
ــا در  ــا ایرن ــو ب ــت وگ ــران در گف ای
خصــوص ایــن پروژه هــا اظهــار 
داشــت کــه بــا توجــه بــه بورســی 
بــودن شــرکت های عضــو کارگــروه 
ــتورالعمل  ــت دس ــرورت رعای و ض
افشــای اطالعــات، شــرکت های 
مزبــور در هفتــه جــاری همگــی به 
صــورت رســمی در ســامانه کــدال 
اطالعــات پروژه هــای خــود را افشــا 
نمودند و این مســئله نشــان دهنده 
دقــت بــاالی فرآینــد طی شــده در 
ــات  ــی اطالع ــت یعن ــروه اس کارگ
ــمی و  ــات رس ــا اطالع ــش ب همای
قانونــی منطبــق بــوده و ایــن اتفاق 
فــارغ از هرگونــه تبلیــغ انجــام 

گرفتــه اســت.
خصــوص  در  ســدیدی 
شــرکت های  ســرمایه گذاری 
ــن  ــت ای ــت نف ــوالدی در صنع ف
ــت و  ــی دانس ــوع را غیرواقع موض
ــمی  ــه رس ــت اطالعی ــار داش اظه
شــرکت فــوالد مبارکــه در ســایت 
ــئولیت  ــن مس ــه متضم ــدال ک ک
حقوقــی اســت نیز هیــچ اشــاره ای 
بــه موضــوع نداشــته و در کارگــروه 
نیــز ایــن ســرمایه گذاری در جریان 

ــت. ــوده اس نب
ــی گاز در  ــه قطع ــه ب ــا توج وی ب
ماه هــای ســرد ســال و آســیب 
صنایــع بــزرگ از ایــن اتفــاق اعالم 
کــرد کــه گروه پیشــرانان بــه دولت 
ــرمایه گذاری در توسعه  پیشنهاد س
میادیــن گازی به شــرط اســتفاده از 
گاز اســتخراج شــده بــدون قطعــی 
را اعــالم داشــته اســت و در صــورت 
دریافــت تعهــد دولــت امــکان ایــن 

ــود دارد. ــرمایه گذاری وج س
ســدیدی در خصــوص منابــع انجام 
ایــن پــروژه گفــت هیــچ تغییــری 
در نظــام تقســیم ســود شــرکت ها 
اتفــاق نخواهــد افتــاد و بــا توجه به 
ــن ۷ شــرکت،  ــد ســودآوری ای رون
صرفــاً بــا ۲۰ درصــد ســود ســاالنه 
و ترکیبــی از انتشــار اوراق و ســایر 
ــه ســرانجام  ــزار بدهــی امــکان ب اب
رســاندن ایــن پروژه هــا وجــود دارد 
و ایــن موارد در ســاختار حاکمیتی 
شــرکت ها و کارگــروه بررســی 

شــده اســت.
دبیــر کارگروه پیشــرانان پیشــرفت 
ایــران فهرســت ایــن ۴۸ پــروژه بــه 
ــن شــرح  تفکیــک شــرکت را بدی

اعــالم کــرد:
فوالد مبارکه ۵ پروژه

ملی صنایع مس ایران ۷ پروژه
صنعتــی معدنــی چادرملــو ۱۰ 

پــروژه
صنعتی معدنی گل گهر ۱۳ پروژه

هلدینگ خلیج فارس ۴ پروژه
ــیان ۲  ــت وگاز پارس ــگ نف هلدین

ــروژه پ
ــادن و  ــعه مع ــرمایه گذاری توس س

ــروژه ــزات ۷ پ فل
فوالد مبارکه اصفهان:

ــوالد  ــرم ۲ ف ــورد گ ــداث ن ۱. اح
مبارکــه؛ ۴.۲ میلیــون تــن کالف و 

ــرم ورق گ
ــی  ــای نیروگاه ــداث واحده ۲. اح

ــگاوات ــه؛ ۹۱۴ م ــوالد مبارک ف
۳. احــداث واحــد تولیــد آهــن 
اســفنجی فــوالد هرمــزگان؛ ۲ 

ــفنجی ــن اس ــن آه ــون ت میلی
ــویی  ــوط اسیدش ــداث خط ۴. اح
و نــورد ســرد فــوالد امیرکبیــر 
کالف  هزارتــن   ۸۰۰ کاشــان؛ 

اسیدشــویی و خــام
ــبکه  ــرداری ش ــل و بهره ب ۵. تکمی
فاضــالب ۶ شــهر مجــاور مبارکه؛ ۳ 

میلیــون مترمکعب پســاب
 ملی صنایع مس ایران:

۱. تولیــد مــس کاتــدی ســونگون؛ 
۱۰۰ هــزار تــن مــس کاتــدی

۲. فــاز ۳ تغلیــظ سرچشــمه؛ ۳۰۰ 
هــزار تــن کنســتانتره مــس

ــونگون؛ ۱۵۰  ــظ س ــاز ۳ تغلی ۳. ف
هــزار تــن کنســتانتره مــس

ــدوک؛ ۱۸۰  ــظ می ــاز ۲ تغلی ۴. ف
ــن کنســتانتره مــس ــزار ت ه

۵. تولیــد اســید ســولفوریک؛ ۳۶۰ 
هــزار تــن اسیدســولفوریک

ــیون  ــه فلوتاس ــداث کارخان ۶. اح
ســرباره خاتــون آبــاد؛ ۷۰ هــزار تن 

کنســتانتره مــس
۷. احــداث کارخانــه آهــک خاتــون 
آبــاد؛ ۱۷۵ هــزار تــن آهــک کلوخه 

هیدراته و 
صنعتی معدنی چادرملو:

۱. بهره بــرداری از معــدن D۱۹؛ ۷ 
میلیون تــن ســنگ آهن

 ۵ ۲؛  شــماره  گندله ســازی   .۲
گندله ســازی میلیون تــن 

۳. کنســانتره سنگ آهن؛ ۴ میلیون 
تن کنســتانتره سنگ آهن

۴. کارخانــه فروســیلیکومنگنز؛ ۲۰ 
هزارتــن فروســیلیکو منگنــز

۵. فرومنگنــز بــا کربــن بیــش 

از ۲ درصــد وزنــی؛ ۱۵ هزارتــن 
ــز فرومنگن

۶. فروســیلس بــا ســیلیکون بیــش 
ــن  ــی؛ ۱۵ هزارت ــد وزن از ۵۵ درص

فروسیلیس
ــوه؛  ــرمد ابرک ــه ذوب س ۷. کارخان

ــمش ــن ش ۶۰۰ هزارت
۸. احــداث نیروگاه ســیکل ترکیبی؛ 

۵۴۶ مگاوات
۹. احــداث نیروگاه ســیکل ترکیبی؛ 

۵۴۶ مگاوات
۱۰. باطله چهاربوق )پرعیارســازی(؛ 
کنســتانتره  تــن  میلیــون   ۲.۵

ســنگ آهن
 معدنی صنعتی گل گهر:

ــی  ــی جوی ــات پ ــروع عملی ۱. ش
و اکتشــافات تکمیلــی در ســیاه 
ــتان؛  ــتان و بلوچس ــگل سیس جن

ــر ــا ۲۰ هزارمت ــاری ت حف
۲. آماده ســازی ذخیــره عمقــی 
معــدن شــماره یــک گل گهــر؛ ۲۰۰ 

نیلیــون تــن باطلــه بــرداری
۳. احــداث نیروگاه ســیکل ترکیبی 
شــماره ۲؛ ۵۰۰  مگاواتــی   ۵۰۰

ــرق ــگاوات ب م
۴. احــداث نیروگاه ســیکل ترکیبی 
شــماره ۳؛ ۵۰۰  مگاواتــی   ۵۰۰

ــرق ــگاوات ب م
۵. بهبــود کیفــی کارخانه هــای 
و ۲؛ ۴  شــماره ۱  گندله ســازی 

میلیون تــن گندلــه
۶. خــط دوم انتقــال گاز بــه منطقه 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر؛ ۲۰۰ 

هــزار مترمکعــب گاز در ســاعت
شــهرک  اجرایــی  عملیــات   .۷
ــار  ــر؛ ۳۰۰ هکت ــی گل گه صنعت

زمیــن و زیرســاخت
اول  بخــش  از  بهره بــرداری   .۸
ماشــین آالت معدنــی؛ ۶۶ دســتگاه 

ــدزر ــراک و بول دامت
۹. آغــاز عملیــات نصــب تجهیــزات 
ــان  ــفنجی جه ــن اس ــد ۲ آه واح
ــن  ــون ت ــیرجان؛ ۱ میلی ــوالد س ف

آهــن اســفنجی
ــافی  ــات اکتش ــعه عملی ۱۰. توس
در ۱۰ منطقــه ایــران و خریــد 

عناوین و جزئیات ۴۸ پروژه بزرگترین سرمایه گذاری صنعتی تاریخ کشور اعالم شد

تجهیــزات حفــاری
ــزات  ــات نصــب تجهی ــاز عملی ۱۱. آغ
ــرکت  ــفنجی ش ــن اس ــدول آه مگام
جهــان فــوالد ســیرجان، ۱.۷ میلیــون 

ــن آهــن اســفنجی ت
ــداث  ــی اح ــات اجرای ــاز عملی ۱۲. آغ
ــوالد  ــان ف ــیر جه ــط کالف بردس خ
میلگــرد  هزارتــن  ســیرجان، ۳۰۰ 

ــی صنعت
ــاژی  ــوالد آلی ــه ف ــداث کارخان ۱۳. اح
بردســیر جهــان فــوالد ســیرجان، ۵۰۰ 

هزارتــن اســلب آلیــاژی
 هلدینگ خلیج فارس:

المــاس  پتروشــیمی  شــرکت   .۱
ماهشــهر؛ ۴.۲ میلیــون تــن محصوالت 

ــری ــی و پلیم الفین
هرمــز  پتروشــیمی  شــرکت   .۲
میلیون تــن   ۶.۴ خلیج فــارس؛ 
پلیمــری و  الفینــی  محصــوالت 
ــن  ــی پروپیل ــن و پل ــرح پروپیل ۳. ط
پتروشــیمی پــارس؛ ۱.۱ میلیــون تــن 

پروپیلــن و پلی پروپیلــن
بهبهــان؛ ۴۵۰  پروپیلــن  ۴. طــرح 

هزارتــن پروپیلــن
هلدینگ نفت و گاز پارسیان:

ــت؛ ۱.۱  ــیمی هم ــرکت پتروش ۱. ش
ــن اوره ــون ت میلی

ــیان؛ ۱.۱  ــتاره پارس ــیمی س ۲. پتروش
ــن،  ــن، پلی پروپیل ــن پروپیل میلیون ت

ــن lpg، بنزی
 ســرمایه گذاری توســعه معــادن  و 

ــزات فل
 ۱.۶ بیجــار؛  اســفنجی  آهــن   .۱

اســفنجی آهــن  میلیون تــن 
۲. فــوالد ســازی قــروه؛ ۱ میلیــون تــن 

فــوالد و نــورد
۳. گندله ســازی صبــا امیــد کردســتان؛ 

۱ میلیون تــن گندلــه
۴. گندله ســازی صبانــور همــدان؛ ۱ 

میلیــون تــن کنســتانتره
۵. نیــروگاه پویــا انــرژی ســمنان؛ ۳۶۰ 

مــگاوات بــرق
۶. فــوالد اقلیــد؛ ۱.۱ میلیون تــن آهــن 

سفنجی ا
ــن  ــون ت ــل؛ ۱.۱ میلی ــوالد اردبی ۷. ف

آهن اســفنجی

شــما اولیــن وتاثیرگذارتریــن معلــم کــودک خود هســتید و 
هــر روز دائمــا بــه کــودک بــرای یادگیــری اطالعــات جدید، 
مهارت هــا و شــیوه های رفتــاری کمــک می کنیــد. آمــوزش 
مهارت هــای زندگــی بــه کــودکان می توانــد قــدم مهمــی در 

مدیریــت رفتــار آنها باشــد.
مهارتهای زندگی برای کودکان؛

مدیریت پول
ــی  ــای مال ــد تصمیم ه ــازه بدهی ــان اج ــه فرزندان ت ب
بگیرنــد. آنهــا بــا اشــتباه های کوچــک در موقعیت های 
کنترل شــده، چیزهــای زیــادی یــاد می گیرنــد. 
فرزنــدان مــا بایــد بدانند چــه وقــت و چگونه پول شــان 
را خــرج کننــد. شــرایط و قوانیــن را برای آنها مشــخص 
ــوِل توجیبــی هفتگــی  ــه آنهــا پ ــد. مثــال اگــر ب کنی
می دهیــم، بایــد بداننــد ایــن پــول بــرای تمــام هفتــه 
اســت و تــا هفتــه ی آینــده پرداخــت دیگــری وجــود 
نخواهــد داشــت، حتــی اگــر پول شــان زودتــر از موعــد 

تمــام شــود.
ــدت  ــای بلندم ــرای هدف ه ــداز ب ــه پس ان ــا را ب آنه
ماننــد هزینــه ی اردوی پایــان مدرســه یــا هدف هــای 
ــه  ــورِد  عالق ــباب بازی م ــد اس ــل خری ــدت مث کوتاه م

تشــویق کنیــد.
ــرای  ــان را ب ــای دریافتی ش ــد پول ه ــا بیاموزی ــه آنه ب
هزینــه در مــوارد گوناگــون تقســیم بندی کننــد؛ مثــال 
۳۰ درصــد بــرای پس اندازهــای بلندمــدت، ۳۰ درصــد 
ــرای  ــد ب ــدت، ۳۰ درص ــای کوتاه م ــرای پس اندازه ب
تفریــح و ۱۰ درصــد بــرای باقــی هزینه هــا. بــا ایــن کار 
کــودک متوجــه بیشــتر شــدن هــر روزه ی پولــش )یــا 

ــود. ــدن آن( می ش ــم ش ک
نظم و ترتیب

ــود  ــی وج ــه معن ــه ای ب ــر خان ــا در ه ــود بچه ه وج
ــدر و  ــا و پ ــه اســت. بچه ه ــز در آن خان ــوه خرده ری انب
مادرهــا بایــد بســیار حواس جمــع باشــند تــا وســایل و 

ــود! ــم نش ــان گ لوازم ش
بــرای اجتنــاب از شــلوغی، مرتــب و دســته بندی کردن 
اســباب و لــوازم  بچه هــا را بــه خودشــان بســپارید و آنها 
را تشــویق کنیــد اســباب بازی های قدیمی شــان را بــه 
دیگــران ببخشــند. بــرای نگــه  داشــتن یــا دور انداختن 
لــوازم گوناگــون بــا هــم تصمیــم بگیریــد. بــرای هــر 
یــک از فرزندان تــان جعبــه یــا صندوقچــه ای مخصوص 
بــرای کارهــای دســتی و هنــری اش در نظــر بگیریــد. 
ــر  ــای دیگ ــا یادگاری ه ــا ی ــا، نامه ه ــد کارت ه می توانی

را هــم در ایــن جعبــه نگهــداری کنیــد.
تعمیر و نگهداری

پــس از اینکــه فرزندتان نشــان داد از عهــده ی مراقبت از 
اســباب و لوازمــش برمی آیــد، نوبــت بــه کمــک کــردن 
در مراقــب و نگهــداری از چیزهــای بزرگ تــر و مهم تــر 
می رســد کــه بــه رســیدگی منظــم نیــاز دارنــد. بچه ها 
بــا انجــام کارهــای خانــه و بــه عهده گرفتن مســئولیت 
ــکای  ــا، ات ــه برخــی ماشــین آالت و ابزاره رســیدگی ب

بیشــتری بــه خــود پیــدا می کننــد.
بچه هــا از همراهــی پدرشــان در فروشــگاه ابزارفروشــی 
لــذت می برنــد؛ بنابرایــن بهتــر اســت چنــد نکتــه را در 

خانــه داری بــه یاد بســپارید:
ســخت نگیرید. اشــیاء می شــکنند یا خراب می شــوند. 
شــاید تمیــز کــردن آشــپزخانه ی آب گرفته تــان بــرای 
شــما کار خوشــایندی نباشــد، اما فرصت مناسبی برای 

آمــوزش کار تیمــی بــه کودکان اســت.
ــی کــودکان اشــتیاق  ــری باشــید. وقت مشــتاق یادگی
شــما را بــرای آزمــودن و انجــام کارهــای جدیــد مثــل 
بتونــه کاری و نقاشــی دیــوار ورآمــده ی آشــپزخانه 
ــای  ــد مهارت ه ــه می توانن ــد ک ــد، درمی یابن می بینن
جدیــدی فرابگیرنــد، حتــی اگــر آن مهارت هــا فراتــر از 

دامنــه ی دانــش و توانایــی آنهــا باشــد.

مهارت هایی که باید در زندگی 
به کودکان آمورش دهیم)2(

کودک ونوجوان

تهاجم ترکیبی و الزامات 
موفقیت در برابر آن)1(

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 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002146 - 1400/10/28 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 محمــد رســول کاظمی نــژاد فرزنــد قنبر به 
شــماره کدملــی 3179881720 صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 256/78 مترمربــع پاک 
47 فرعــی از 3433  اصلــی واقــع در بردســیر  بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای محمــد 
یارمــرادی گرکانــی 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 مالکیت متقاضــی اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپس 
از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود رابــه مراجــع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11-تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25
                                                            حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/78 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 نامــه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002072 - 1400/10/20 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای رضــا خســروی مشــیزی فرزنــد حســین  
بشــماره کدملــی 3179629381  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 442/38 مترمربع پاک 
25  فرعــی از 3427  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای ذبیــح اله 
ابراهیــم نــژاد مشــیزی محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپس 
از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25
                                                            حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/81 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 نامــه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002151 - 1400/10/28 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بــا معارض متقاضــی آقای نصــرت اله ابراهیمی شــاه قلی فرزنــد خانجان  
بشــماره کدملــی 3179098929 صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 224/67 مترمربع پاک 
176  فرعــی از 395  اصلــی واقــع در بردســیر  بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقایان منوچهر 
و رســتم هــر دو کیانیــان محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم 
وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25
                                              حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/84 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 نامــه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002067 - 1400/10/20 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 محمدســعید  فرزند جــواد  بشــماره کدملی 
3179394064  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 109/63  مترمربــع پــاک 1  فرعــی  از 
603  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای جــواد ســعید 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 مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه این اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف 
مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود رابــه مراجع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25
                                                                         حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/75 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 نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی   برابــر رای 
شــماره 140060319011002141 - 1400/10/28  هیــات اول موضــوع 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد  قان
سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــك بردســیر تصرفات 
ــه بردســیر  ــور خیری ــاف و ام ــارض متقاضــی اداره اوق ــا مع ــه ب مالکان
بشــماره شناســه ملــی 14002967233 در ششــدانگ مســجد ابوالفضــل 
ــاک 105  ــع پ ــاحت 1732/24 مترمرب ــه مس ــده ب ــتای دهک )ع( روس
فرعــی از 5682  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان خریــداری 
از مالــك رســمی آقایــان اصغــر میرمحمــدی و اصغــر عبداللهــی 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 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 تاریخ تســلیم 
اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25
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ــان از  ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
دســتگیری مفســد بــزرگ اقتصــادی، 
به جــرم تحصیــل ۵۹۶میلیــارد تومــان 
مــال نامشــروع هنگامــی که قصــد فرار 

ــر داد. از کشــور را داشــت، خب
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــان، ب کرم
ــان  ــتان کرم ــی اس ــی انتظام فرمانده
ســردار عبدالرضــا ناظــری از شناســایی 
و دســتگیری مفســد بــزرگ اقتصــادی 
به جــرم تحصیــل ۵۹۶ میلیــارد تومــان 
مــال نامشــروع، هنــگام فروش بخشــی 
از ایــن امــوال در کرمــان و اقــدام 
ــار  ــر داد و اظه ــور خب ــرار از کش ــه ف ب
داشــت: در پــی ارجــاع نیابــت قضائــی 
از دادســرای عمومــی و انقــاب تهــران 
ــه پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان  ب
ــک  ــور ی ــا حض ــاط ب ــان در ارتب کرم
محکــوم فــراری در اســتان کرمــان کــه 
از ســال 13۹۶ به دلیــل تخلفــات و 
جرائــم مکــرر اقتصــادی در اســتان های 
مختلــف کشــور تحــت تعقیــب بــوده 
اســت، موضــوع به صــورت ویــژه در 

ــت. ــرار گرف ــس ق ــتور کار پلی دس
ــن  ــای ای ــی از پرونده ه ــزود: یک وی اف
ــزرگ اقتصــادی، شــرکت در  مفســد ب
اخــال در نظــام اقتصــادی و نظــام 
پولــی کشــور از طریــق تحصیــل مــال 
به مبلــغ ۵۹۶  نامشــروع  طریــق  از 
میلیــارد تومــان به روش هــای ثبــت 
ــناد  ــل اس ــوری، جع ــرکت های ص ش
بانکــی  ضمانت نامه هــای  جعــل  و 
اســت کــه از ســوی دادســرای عمومــی 
و انقــاب تهــران بــه تحمــل 20 ســال 
حبــس تعزیــری، ضبــط کلیــه اموالــی 
کــه از طریــق خــاف قانــون بــه دســت 
آمــده اســت و 74 ضربه شــاق محکوم 
شــده اســت کــه متهــم در حالــی کــه 
بــا قــرار وثیقــه آزاد بــوده اســت پــس از 
اطــاع از جزئیــات حکــم، تصمیــم بــه 
فــروش امــوال ضبط شــده و فــرار از 

ــرد. ــور می گی کش
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان 
و  دیگــر جرائــم  از  کــرد:  تصریــح 
محکومیت هــای وی، معاونــت در جعل 
ــغ 30۶  ــای بانکــی به مبل ضمانت نامه ه

ــال  ــازات دو س ــان و مج ــارد توم میلی
حبــس، پرداخــت رشــوه به مبلــغ 
ــان و  ــون توم ــارد و ۵00 میلی 8 میلی
مجــازات ســه ســال حبــس تعزیــری 
به عــاوه ضبــط مــال ناشــی از ارتشــاء، 
اســتفاده از ســند مجعــول و مجــازات 
ــت  ــری و معاون ــس تعزی ــال حب ده س
در ارتــکاب بــزه دخالــت در امــوال 
توقیف شــده از طریــق آزادســازی ملک 

در یافت آبــاد تهــران اســت.
ــا  ــاط و ب ــن ارتب ــرد: در ای ــان ک وی بی
توجــه به حساســیت موضــوع و رویکرد 
پلیــس بــرای برخــورد جــدی بــا جرائم 
اقتصــادی و بــا همــکاری بســیار خوب 
دســتگاه قضائــی، مأمــوران واحــد 
ــات پلیــس امنیــت  ــات و عملی اطاع
ــام  ــا انج ــان ب ــتان کرم ــادی اس اقتص
اقدامــات اطاعاتــی، آخریــن مخفیگاه 
ایــن فــرد را در یکــی از محله هــای 
شــهر کرمــان شناســایی و وی را طــی 
یــک عملیــات ضربتــی در زمانــی 
کــه قصــد فــروش قســمتی از امــوال 
ضبط شــده را داشــت، دســتگیر کردند.

دروغگویی  میمون
ســال هــا پیــش چنــد دریانــورد بــا هــم ســوار یــک 
کشــتی شــدند تــا بــه ســفر دریایــی برونــد. یکــی از 
دریانوردهــا میمونــش را بــا خــود آورده بــود تــا در ایــن 
ســفر طوالنــی حوصلــه اش ســر نــرود. چنــد روزی بود 

کــه آن هــا در مســافرت بودنــد.
ناگهــان طوفــان وحشــتناکی آمــد و کشــتی آن هــا را 
واژگــون کــرد. همــه در دریــا افتادنــد و میمــون نیز که 
در آب افتــاده بــود اطمینــان داشــت که بــه زودی غرق 
مــی شــود. میمــون کــه از نجاتــش ناامیــد شــده بــود 
ناگهــان دلفینــی را دیــد کــه بــه ســمت او مــی آیــد. 

بســیار خوشــحال شــد و پشــت دلفیــن ســوار شــد.
زمانــی کــه آن هــا بــه یــک جزیــره رســیدند میمــون 
دلفیــن را پیــاده کــرد. دلفیــن از میمون پرســید:» قبًا 
بــه ایــن جزیــره آمــده ای، اینجــا را مــی شناســی؟« 
ــتش  ــم. راس ــی شناس ــه. م ــواب داد:» بل ــون ج میم
پادشــاه ایــن جزیــره بهتریــن رفیــق مــن اســت. آیا تو 

مــی دانســتی مــن جانشــین پادشــاه هســتم؟«
دلفیــن کــه مــی دانســت هیــچ کــس در ایــن جزیــره 
ــما  ــس ش ــب، پ ــت:» خ ــد، گف ــی کن ــی نم زندگ
جانشــین پادشــاه هســتی! بنابرایــن خوشــحال بــاش، 
چــون تــو از ایــن بــه بعــد مــی توانــی خــود پادشــاه 
باشــی!« میمــون از دلفین پرســید:» چگونــه؟« دلفین 
کــه داشــت از ســاحل دور مــی شــد پاســخ داد:» کار 
ــط  ــره فق ــن جزی ــو در ای ــون ت ــت. چ ــواری نیس دش
هســتی و کســی غیــر تــو اینجــا زندگــی نمــی کنــد، 

بنابرایــن تــو پادشــاه هســتی!« 

چوپان و مار
چوپانی هر روز کاسه شیری جلوی سوراخی می گذاشــت. 
ماری بیرون می آمــد، شیر را می خــورد و ســکه ای دــر 
آن می انداخــت.چوپان مریض شد. به پسرش گفت همان 
کار را بکند. پسر وسوسه شد و خواست مار را بکشد و تمام 
سکهها را بردــارد.همین کار را کرد.ولی مار زخمی شد و 
پسر را نیش زد و پسر مرد. چوپان مدتی بعد بیپول شد و 
به رسم قدیم، دــوباره کاسه شیری جلوی سوراخ گذاشت.
مار شیر را خورد و سکهای به او دــاد و گفت: »دیگــر 
برایــم شیر نیاور، چون نه تو مرگ پسرت را فرامــوش 
می کنــی و نه من دــم بریدهــام را.«گاهی باید دــل کند 

تا زخم کهنه فراموش شود.

داستان  مالنصرالدین
یــک روز مــا نصــر الدین بــرای تعمیــر بام خانــه خود 
وادــار شــد، مصالح ســاختمانی را بر پشــت االغ بگذارد 
و بــه بــاالی پشــتبام ببــرد. االغ هــم بــه ســختی از پله 
هــا بــاال رفــت .ما مصالــح ســاختمانی را از دــوش االغ 
برداشــت و ســپس االغ را بــه طرف پاییــن هدایت کرد.
مــا نمی دانســت کــه خــر از پلــه بــاال مــی رود، ولی به 
هیــچ عنــوان از پلــه پاییــن نمی آیــد. هــر کاری کــرد 
االغ از پلــه پاییــن نیآمــد. مــا االغ را رهــا کــرد و بــه 
خانــه آمــد کــه اســتراحت کنــد. در همیــن موقع دید 
االغ دــارد روی پشــتبام بــاال و پاییــن مــی پــرد. وقتــی 
کــه دوبــاره بــه پشــتبام رفــت، میخواســت االغ را آرام 
کنــد کــه دیــد االغ بــه هیــچ عنــوان آرام نمی شــود. 
برگشــت.بعد از مدتــی متوجــه شــد کــه ســقف اتــاق 
ــزان  ــی آوی خــراب شــده و پاهــای االغ از ســقف چوب
شــده، و ســرانجام االغ از ســقف بــه زمیــن افتــاد و مرد!
مــا نصــر الدیــن بــا خــود گفــت نفریــن بــر مــن کــه 
نمیدانســتم اگــر خــر به جایــگاه رفیــع و باالیی برســد 
هــم آنجــا را خــراب میکنــد و هــم خودــش را از بیــن 

می بــرد.
+ مراقــب باشــید بــه هــر االغــی جایگاهــی باالتــر از 

ــد ! ــأن او ندهی ش

داستان جالب   مرگ
می گوینــد کــه دــو برادــر بودنــد پــس از مــرگ پدــر 
یکــی جــای پدــر بــه زرگــری نشســته دیگــری تــا از 
وسوســه نفــس شــیطانی به دــور مانــد از مردــم کناره 

گرفتــه و غــار نشــین گردیــد.
روزی قافلــه ای از جلــو غــار گذشــته و چــون بــه شــهر 
برادــر میرفتند، برادر غارنشــین غربالی پــر از آب کرده 
بــه قافلــه ســاالر میدهــد تــا دــر شــهر بــه برادــرش 

برساند.
منظــورش ایــن بــود کــه از ریاضــت و دــوری از خایق 
بــه ایــن مقام رســیده کــه غربــال ســوراخ ســوراخ را پر 

از آب مــی توانــد کــرد بــی آنکــه بریزد.
چــون قافلــه ســاالر به شــهر و بــازار محل کســب برادر 
مــی رســد و امانتی را میدهــد، برادر ان را نخ بســته و از 
ســقف دکان آویــزان میکند ودر عوض گلوله آتشــی از 
کــوره دــر آورده میــان پنبه گذاشــته و به قافله ســاالر 

میدهــد تــا ان را در جــواب به برادــرش بدهد.
چــون برادــر غــار نشــین برادر کاســب خودرا کمتــر از 
خــود نمیبینــد عزم دیدــارش کرده و به شــهر و دکان 

میرود. وی 
دــر گوشــه دــکان چشــم بــه برادــر داشــت و دید که 
برادــر زرگــرش بازوبندــی از طــا را روی بــازوی برهنــه 
زنــی امتحــان میکنــد،  دیدــن ایــن منظــره همــان و 
دگرگــون شــدن حالــت نفســانی همــان ودــر همیــن 
لحظــه آبــی کــه دــر غربــال بــود از ســوراخ غربــال رد 

شــده و از ســقف دــکان بــه زمیــن میریــزد.
چــون زرگــر ایــن را می بینــد مــی گویــد:ای برادــر اگر 
به دکان نشســتی و هنــگام کســب و کار و دیدن زنان 
و لمــس آنــان آب از غربالــت نریخــت زاهــد میباشــی، 
وگرنــه دــور از اجتمــاع و عدــم معــرض همــه ی زاهــد 

هستند

داستانهای آموزنده بازداشت مفسد بزرگ اقتصادی ایران/  متهم قصد داشت  از مرزهای شرقی  کشور فرار کند 

ــا  ــان ب ــتان کرم ــی اس ــه انتظام فرماند
اشــاره بــه اینکــه ایــن فــرد قصــد داشــت 
ــه  ــی ک ــروش اموال ــس از ف ــه پ بافاصل
ــد و  ــده بودن ــط ش ــت ضب ــع دول به نف
ــرقی از  ــای ش ــا از مرزه ــن آنه ــد کرد نق
کشــور خــارج شــود، تصریــح کــرد: ایــن 
محکــوم فــراری به ســبب حجــم ســنگین 
پرونده هایــی کــه در ارتبــاط با اخــال در 
امنیت اقتصادی کشــور داشــت، بافاصله 
پــس از دســتگیری به دلیل قطعــی بودن 

محکومیــت، بــه زندــان منتقــل شــد.

ــار و  ــای پرطرفد ــانه ه ــه ای از رس ــای رایان ــازی ه ب
جــذاب بــه شــمار مــی آیــد. دــر ایــن گــزارش بــه ارائه 
راهکارهایــی بــرای غلبــه بــر تهدیدــات ایــن نــوع بازی 

هــا مــی پردازیــم.
ــی  ــنیم»پرونده حکمران ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
فضــای مجــازی«؛ امــروزه بدــون تردیــد رســانه هــا در 
امنیــت اقتصادــی، فرهنگــی و سیاســی کشــورها ایفــا 
مــی کننــد و دــر میان رســانه هــا به جــرأت مــی توان 
گفــت رســانه نوظهــور بازی هــای رایانــه ای بــا قابلیت 
هــا و ویژگــی هــای خاص خــود، ضریــب تأثیرگــذاری 
و نفــوذ خــود را حتــی نســبت بــه رســانه هایــی چــون 
ســینما و تلویزیــون افزایــش دادــه اســت و بــه خاطــر 
ســهولت و جذابیــت، بــه عنــوان یــک رســانه محبــوب 
و پرطرفدــار توانســته اســت از نظــر جــذب مخاطبــان 
جــوان و پرانــرژی بــه طــور جدــی بــا هالیــوود رقابــت 
کردــه و جوانــان و نوجوانــان را بــه عنــوان جامعه هدف 

خــود انتخــاب نماید.
جذابیــت و پرطرفدار بودــن بازی های رســانه ای باعث 
شــده، نظام ســلطه از این رســانه اســتفاده کردــه و آن 
را دــر راســتای نیــل بــه اهدــاف غیــر انســانی و پلیــد 
خودشــان قــرار بدهنــد؛ دــر ایــن بــاره مقــام معظــم 

رهبــری مــی فرمایــد:
ــازی  ــای مج ــوالیه ه ــه ش ــه ای ب ــای رایان ــازی ه »ب
قدرتمنــد و جــذاب ناتــوی فرهنگــی و جنــگ صلیبی 
غــرب تبدیــل شــده اند کــه در حــال تخریــب و تغییر 
تدریجــی ارزش هــا و هنجارهــای انقــاب اســامی و 
جهان اســام هســتند. این شــوالیه هــای رایانــه ای در 
جنــگ هــای صلیبــی قــرن جدیــد بدــون هیــچ گونه 
حساســیتی تــا عمــق خانه هایمــان نفــوذ کردــه اند و 
مــا دــر بــی خبــری بــا آغوشــی بــاز بــه اســتقبال آنها 
رفتــه ایــم و حتــی دــر حــال پرداخــت هزینــه مالــی 

حضورشــان نیز هســتیم.«
بــا عنایــت بــه فرمایش مقــام معظــم رهبری مــی توان 
گفــت دــر واقــع این بــازی هــا دیگر ابــزاری تنهــا برای 
ســرگرمی نبودــه و بــه ابزار تبلیغاتی مهمی در دســت 
نظــام هــای سیاســی تبدیــل شــده انــد کــه دــر بطن 
خــود، هدــف و بیانی سیاســی، فرهنگــی و اجتماعی را 
دنبــال می کننــد. امــروزه عدــه زیادــی اوقــات فراغت 
خــود را بــا ایــن بــازی هــا مــی گذارننــد. صنعت جدید 
و نوپــای بــازی هــای ریانــه ای بــا تبلیــغ انــواع کجروی 
هــای اجتماعــی نظیر خشــونت، قتــل، دین ســتیزی، 
بــی پروایــی جنســی، ترویــج مصــرف مــواد اعتیــاد آور 
ــه صــورت مســتقیم و  ــاف خــود را ب ــه، اهد و ممنوع

غیرمســتقیم القاء مــی کنند.
بــا توجــه بــه تهدیدــات متعدــد بــازی هــای رایانــه ای 
کــه مــی توانــد داشــته باشــد، پیشــنهادات زیــر برای 
مدیریــت و ســازماندهی بــازی هــای رایانــه ای ارائه می 

: شود
1- آمــوزش کاربــران دــر خصــوص خطــرات و آســیب 
هــای جبــران ناپذیــر بــازی هــای رایانــه ای )مثــا دــر 
حواشــی بــازی ها بــه تبلیغات انــواع مواد مخدــر و روان 

گردــان پرداختــه می شــود(
2-ارائــه آمــوزش و هشــدارهای الزمــه دــر جهت عدم 
توجــه بــه تبلیغــات کاالهــای دروغیــن کــه از ســوی 
خاطیــان امــر بــا نــام هــا و کارکردهــای مختلــف بــه 
عناویــن دیگــر دــر بین بــازی ها مــورد تبلیغ قــرار می 

گیرند.
3-تدویــن قوانین ســخت گیرانه بــرای تولیدکنندگان 
ــه و مخــل  ــا محتــوای مجرمان ــازی هــای مرتبــط ب ب

امنیــت و برخــورد شــدید بــا خاطیــان امــر
4-حضــور فعــال پلیــس فتــا و دســتگاه های مبــارز با 
جرائــم مــواد مخدــر و بــازی هــای رایانــه ای غیــر مجاز 
دــر فضــای اینترنتــی و پاک ســازی پایگاه هــای حاوی 

محتــوای مجرمانــه در خصــوص بازی هــای مرتبط
۵-آمــوزش فرهنــگ اســتفاده از فنــاوری هــای 
ارتباطاتــی بــه خصــوص بــازی هــای رایانــه ای در بین 

ردــه هــای مختلــف ســنی افــراد
۶-تأســیس مراکــزی خــاص جهت اجــرای بــازی های 
جــذاب و قــوی و متناســب با فرهنــگ و آداب و رســوم 
اجتماعــی بومــی جهــت رقابت بــا نمونه هــای خارجی

7-برگــزاری کاس هــای آموزشــی دــر جهــت آگاهی 
دادــن بــه اقشــار دــر مــورد مزایــای و معایب فنــاوری 

هــای جدیــد و نحــوه اســتفاده صحیــح از آنهــا
8-طراحــی و تدویــن کتاب های درســی دــر ارتباط با 
آشــنایی بــا فنــاوری های جدیــد، بــازی هــای رایانه ای 

و خطــرات بالقــوه آنها.
۹-اســتفاده از تدابیر نظارتی و ســالب دسترســی برای 
فیلترینــگ نــرم افزارهــای هادــی کاربــران بــه بســتر 

بــازی هــای آنایــن مربوطــه

10000100005588

فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟
۹ راهکار برای مدیریت و ساماندهی 

بازی های رایانه ای

فرمانده انتظامی استان کرمان  :

دبیرستان 6 کالسه دخترانه فاطمیه 
شهرستان بردسیر افتتاح شد

دــر آســتانه چهــل و ســومین ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی و بــا 
حضــور معــاون آمــوزش ابتدایــی آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان دبیرســتان ۶ 
کاســه دخترانــه فاطمیــه دــر شــهر دشــتکار از توابــع شهرســتان بردســیر افتتاح 

شــد.
بــه گــزارش روابط عمومــی آموزش و پرورش شهرســتان بردســیر، دــر آیین افتتاح 
ایــن مدرســه، عبــاس ضیــاء معــاون آمــوزش ابتدایــی آمــوزش و پــرورش اســتان 
کرمــان ضمــن تبریــک ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر و حلــول مــاه مبــارک رجــب، 
مدرســه را کانــون دــرس و تربیــت دانســت و بــا یادــآوری ایــن کــه اصلــی تریــن 
ســرمایه هرکشــور ســرمایه انســانی اســت گفت: تاســیس مدرســه موجــب افزایش 

ســرمایه انســانی دــر کشــور می شــود .
وی افــزود: هیــچ جامعــه ای بدــون توســعه علمی و توســعه پایدــار به اقتدــار و عزت 
و ســربلندی دســت پیدــا نمــی کند و بــرای رســیدن به این توســعه نیازمند اســت 
کــه فرزندــان مــا در محیطــی علمی مناســب و مدارس پیشــرفته رشــد و تحصیل 
کننــد و بــا نگاهــی بــه آیندــه روشــن برای پیشــرفت کشــور در همــه ی حــوزه ها 

ــاش کنند. ت
گفتنــی اســت: دبیرســتان ۶ کاســه دخترانــه فاطمیــه در شــهر دشــتکار از توابع 
شهرســتان بردســیر بــا زیر بنــای 400 مترمربــع در زمینی به مســاحت دو هــزار و 
۵00 مترمربــع و بــا اعتبــاری بالــغ بــر 800 میلیــون تومان از محــل اعتبــارات اداره 

کل نوســازی، توســعه و تجهیــز مدــارس اســتان کرمــان افتتاح شــد.
بــر پایــه ایــن گــزارش: ایــن مراســم بــا حضــور معــاون آمــوزش ابتدایــی آمــوزش و 
پــرورش اســتان کرمــان، امــام جمعــه، فرماندار، مدیــر آمــوزش و پــرورش و جمعی 

از مســئوالن شهرســتان بردســیر برگزار شــد.

تهاجم ترکیبی برای تبیین پیشرفتهای 
نظام اسالمی

ادامه ســرمقاله... در دفــاع ترکیبــی بایــد همــه بخش هــای کلیدی جامعــه در 
مراحــل برنامه ریــزی و اجــرا دــر نظــر گرفتــه شــده و به میدــان بیاینــد و در این میــان البته 
مهم تریــن نقــش را دســتگاه های رســانه ای و تبلیغــی بــه عهده دارنــد چه در حــوزه تبیین 

و چــه در حــوزه آفند.
دــر ابعــاد درونی تقویت افزایــش تاب آوری اجتماعی، کاســتن از اختافات و تقویت انســجام، 
ارتقــای سیســتم های ارتباطــی و محافظــت از زیرســاخت های حیاتــی، مقابلــه بــا اطاعــات 
جعلــی و ارتقــای ســواد رســانه ای، برنامه ریزی عملیاتی و هماهنگ ســازی دریافــت اطاعات 
لحظــه ای و تجزیــه و تحلیــل عالمانــه بــا تقویــت حــوزه اطاعــات به عنــوان محــور اصلــی 
جنــگ ترکیبــی، تقویــت ســایبری و اســتفاده از مکانیزم هــای پاســخگویی مدــاوم و اقنــاع 
افــکار عمومــی، ایجاد سیســتم کنتــرل و فرماندهی نیــرو در میدــان رویارویی و جمــع آوری، 

پردــازش و تحلیــل مدــاوم داده هــای محیطــی باید در دســتور کار دائمی قــرار بگیرد.
همانگونــه کــه رهبر معظم انقاب فرمودنــد: دروهله اول مســئوالن نظام بایــد دراین زمینه 
احســاس مســئولیت کنند و بافراهــم آوردن بســترهای الزم و مدیریت جهادــی دراین برهه 
از زمــان درمقابــل دشــمنان صــف آرایــی نمودــه ویکــی از کارهــای بــزرگ میدانی کــه باید 
انجــام شــودبازگو کردــن پیشــرفتهای نظــام اســامی دــر ایــن چهل ســال گذشــته اســت 
علیرغــم تهاجــم دشــمن درتبلیغات رســانه ای که پیشــرفتهای نظــام اســامی را مخدوش 
و بدنبــال ترویــج ناامیدــی و ناکارامدــی نظــام اســامی اســت ایــن مهــم بایــد بــا فعالیتهای 
انقابــی و جهادــی دــر تمامــی عرصــه ها با تاشــی مضاعف با تهاجــم ترکیبی واســتفاده از 
همــه ظرفیتهــای موجــود امــکان خنثــی کردن جنــگ ترکیبی دشــمنان را فراهــم نمایند 

ــروز عصــر  ــات ام ــح مصوب ــر توضی ــم زارع د ــزارش ایســنا، رحی ــه گ ب
کمیســیون تلفیــق بودجــه 1401 گفــت : کمیســیون تلفیــق تصویــب 
کــرد کــه از محــل بنــد و تبصــره 2 الیحــه بودجــه همســان ســازی 

بازنشســتگان دــر ســال آیندــه انجــام شــود.
وی افــزود: همچنیــن مبلــغ ۵ هــزار میلیــارد تومــان بــرای اجــرای قانون 
تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری و تبدیل کارانه های پرســتاری از ســر 

جمــع مالیــات ســیگار اختصــاص پیدــا کرد.
زارع اضافــه کــرد: دــر ســال 1401 مقــرر شــد مربیــان قرآنــی تبدیــل 
وضعیــت شــده کــه منابــع ایــن کار از ســر جمــع بودجه عمومــی تامین 

مــی شــود.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 1401 گفــت: مبلــغ 200 میلیارد 
تومــان تســهیات قــرض الحســنه بــرای دانشــجویان کمیتــه امدــاد و 

ســازمان بهزیســتی اختصاص داده شــد. 
وی ادامــه دــاد: ۵00 میلیــارد تومــان از محل تســهیات قرض الحســنه 
تبصــره 1۶ بــرای اشــتغال زندانیــان حیــن و بعــد از حبس تصویب شــد.
زارع همچنیــن گفــت: در اجــرای قانون »حمایت از توســعه صنایع پایین 
دســتی نفت خام و میعانات گازی با اســتفاده از ســرمایه گذاری مردمی 
و اصاحــات و الحاقــات بعدــی آن«، هیــات امنــای صندــوق توســعه ملی 
مکلــف شــد تشــریفات قانونــی اعطــای مجــوز تنفس خــوراک بــه طرح 
هــای موضــوع قانون مذکــور که دــارای مجوز احدــاث )موافقــت اصولی( 
از وزارت نفــت هســتند را بــه نحــوی پیگیــری نمایــد کــه مجــوز تنفس 
خــوراک مزبــور حداکثــر تا ابتدای اردیبهشــت مــاه 1401 صادر شــده و 

بــه آنهــا اباغ شــود.
وی ادامــه دــاد: دــر مواردــی کــه صندــوق توســعه ملــی ســهم خــود از 
صادــرات نفــت خــام و میعانــات گازی را به صــورت حوالــه نفتی دریافت 
مــی کنــد، مجــاز اســت حوالــه هــای مزبــور را بــه عنــوان تســهیات، 
صــرف تأمیــن منابــع مــورد نیــاز طــرح هــای تولیدــی بــا اولویــت طــرح 
هــای پتروپاالیشــگاهی نمایــد و بازپرداخــت اصــل و فرع این تســهیات 
بــه صــورت ارزی خواهــد بــود. طــرح هــای موضــوع قانــون مذکــور دــر 
جــز 1، از زمــان شــروع عملیــات اجرایــی طــرح هــای پتروپاالیشــگاهی، 

مشــمول ایــن حکــم مــی شــوند

همسان سازی حقوق 
بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ 

سه نهاد بین المللی: صادرات نفت ایران به 
باالترین رقم سه سال اخیر رسید

Petro- ســه رشکــت بین املللــی رهگیــری جریــان تجــارت نفــت جهــان شــامل
Logistics، SVB International و Vortexa Analytics افزایش چشمگیر صادرات 

نفــت ایــران در ماه هــای اخیــر را تاییــد کردنــد.
بــه گــزارش ایرنا، ماه گذشــته رئیس جمهــور از افزایــش ۴۰ درصدی صــادرات نفت 
ایــران خــر داد کــه بــا واکنــش مســئوالن دولــت قبــل از جملــه عبدالنارص همتی 
مواجــه شــد کــه تــاش کردنــد بــا زیــر ســوال بــردن موفقیت دولــت ســیزدهم در 

افزایــش صــادرات نفــت، کــم کاری خــود را توجیه کنند.
بــا ایــن حــال، ســه رشکــت بین املللــی رهگیــری جریــان تجــارت نفــت جهــان بــه 
خرگــزاری رویــرز اعــام کرده انــد کــه صــادرات نفــت ایــران به باالترین ســطح در 

ســه ســال اخیــر در دولــت جدیــد افزایــش یافته اســت.
خرگــزاری رویــرز نوشــته اســت: بــر اســاس برآوردهــای رشکت هایــی کــه جریــان 
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــران ب ــت ای ــد، صــادرات نف ــال می کنن ــت را دنب تجــارت نف
ســه ســال گذشــته بــه بیــش از یــک میلیــون بشــکه در روز رســیده اســت کــه 

نشــان دهنده افزایــش صــادرات بــه چیــن اســت.
صــادرات نفــت تهــران از زمانــی کــه دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور ســابق آمریکا 
ــا  ــا را ب ــد و تحریم ه ــارج ش ــال ۲۰۱۵ خ ــته ای س ــق هس ــال ۲۰۱۸ از تواف در س
هــدف محــدود کــردن صــادرات نفــت و درآمدهــای مرتبط بــا آن به دولــت ایران 

بازگردانــد، کاهــش یافته اســت.
ایــران برخــی از صــادرات نفــت خــود را با وجود تحریم هــا حفظ کرده اســت زیرا 
واســطه ها راه هایــی بــرای پنهــان کــردن مبــدأ واردات پیــدا می کننــد. رشکت هــای 

ردیابــی نفت کش هــا می گوینــد مقصــد بیشــر ایــن محموله ها چین اســت.
دولــت جــو بایــدن، رئیس جمهــور جــو بایــدن در مــورد واردات نفــت از ایــران بــا 
چیــن گفتگــو کــرده اســت، امــا تحریم هایــی را علیــه افــراد و رشکت هــای چینــی 
اعــال نکــرده اســت. پکــن از ایاالت متحده خواســته اســت که تحریم هــای ایران 

را کــه چیــن بــا آن مخالــف اســت، لغــو کند.
مذاکــرات غیرمســتقیم ایــران و آمریکا برای احیای توافق هســته ای روز سه شــنبه 
از رس گرفتــه شــد. اگــر مذاکــرات موفقیت آمیــز باشــد، ایــران می تواند فــروش آزاد 

نفــت را از رس بگیرد.
بــر اســاس برآوردهــای مشــاوران و تحلیلگران صنعــت نفت، ایــران در ســال ۲۰۲۱ 
بــا وجــود تحریم هــا توانســت صــادرات خــود را افزایــش دهــد. ایــن صــادرات 
بســیار کمــر از ۲.۵ میلیــون بشــکه در روز )بشــکه در روز( ارسال شــده قبــل از 

اعــال مجــدد تحریم هــا باقــی می مانــد.



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                                  

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

ــد :  ــادر: عــزت احمدنظری،متول ــام م ــد ،ن ــدر: حمی ــام پ ــد رشــیدی ن شــهید مجی
46/1۰/۵،تحصیــات: دیپلــم )ادبیات(ومجرد،تاریخ شــهادت: 67/۵/17،محل شــهادت: 

دره شیلِر)کردســتان(ومزار: گلــزار شــهدای بردســیر
زندگینامه:

شــهید مجیــد رشــیدی در شــهر بردســیر بــه دنیــا آمــد. دوران تحصیــل را در همین 
شــهر پشــت ســر گذاشــت تــا اینکــه در رشــته علــوم انســانی دیپلــم گرفــت. پســری 
مهربــان، غیرتمنــد، بســیجی و اهــل مطالعــه بــود و بخاطر توجه و رســیدگی بــه اقوام 
و اطرافیــان، در نــزد دیگــران، دوســت داشــتنی بود.پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در 
باغیــن و جیرفت)ایســتگاه رادیویــی( بــه مناطــق عملیاتی در کردســتان اعزام گشــت. 
بــه خاطــر عاقــه بــه درس و تحصیــل در کنکــور شــرکت نمــود و راهی منطقه شــد. 
امــا قبولــی در دانشــگاه هــای دنیــا بــرای مجید بهــای کمی بــود؛ لــذا خداونــد متعال 
در ســرزمین کردســتان، منطقــه دره شــیلر، مهــر قبولــی بــه کارنامه عمر مجیــد زد و 
بــا مــدال شــهادت بــه ماقــات پــروردگار رســید.رفتار خوبــی داشــت. همــه دوســتش 
داشــتند. خیلــی کــم عصبانــی مــی شــد، بــا مایمــت مــی گفــت: چــرا ایــن حــرف 
رو زدی؟                                                راوی: آقــای حمیــد رشــیدی)پدر شــهید(

مدرســه مــا نزدیــک خونــه بــود. هــر صبــح کیــف بــه دســت با مــا مــی آمد مدرســه. 
نمــی گذاشــتند بیــاد داخــل مدرســه. گریــه مــی کــرد، بــه اجبار بــر می گشــت. قبل 
از 7 ســالگی دوســت داشــت بــره مدرســه.موقع مشــق نوشــتن، زودتــر از مــا دفتــر و 
کتابــش رو پهــن مــی کــرد.                راوی: خانــم گل افــروز رشــیدی)خواهر شــهید(

مــدت 1۲ ســال تحصیلــش، یــک بــار از طــرف مدرســه بعنــوان شــکایت دنبــال مــا 
نفرســتادند. یــک بــار بهــش گفتــم: یــه کار مــی کنــی؟ مــی تونــی آخر ســال تجدید 

بشــی؟ گفــت: مــادر مــا چــه نصیحتــی بــه مــا میکنه!
                                                             راوی: خانم عزت احمدنظری)مادر شهید(

ســه خصوصیــت بــارز مجیــد: 1- مهربونــی بــا همــه اطرافیان۲- مســخره نمــی کرد. 
اگــه کســی حتــی با اشــاره چشــم کســی رو تمســخر مــی کــرد، ناراحت می شــد.۳- 
حساســیت نســبت بــه حجــاب مــادر و خواهرانــش. طــوری کــه بعــد ســال هــا هنوز 
مادرخانمــم رو بــی چــادر ندیــدم.             راوی: آقــای داوود رشــید) پســرعمو شــهید(

کمــک خواهــر بــرادراش بــود. بــه عمــوش تــو ســاختمان ســازی کمــک مــی کــرد. 
خریــد خونــه رو انجــام مــی داد. حتــی اگــه دو قرون)پــول کــم( اضــاف مــی آورد، مــی 
گذاشــت تــو طاقچه.../بهــم مــی گفــت: خونــه فانــی رفتــی؟ مــی گفتــم: نــه. مــی 

گفــت: آدم بایــد بیــا و بــره، رفــت و آمــد داشــته باشــه...
                                                             راوی: خانم عزت احمدنظری)مادر شهید(

بچــه هــا رو مــی بوســید. مــادر مــی گفــت: اینقــد بچــه هــا رو نبــوس. می گفــت: اینا 
تــو قلــب دایــی شــون هســتند. هــر دفعــه هــم کــه مــی آمــد براشــون ســوغاتی مــی 
آورد.                                                راوی: خانــم گل افــروز رشــیدی)خواهر شــهید(

هــر دوتــا بچــه خواهرهاشــو دوســت داشــت. بچــه هــا رو مــی گذاشــت تــو تــرازو 
وزنشــون مــی کــرد. مــی گفــت: ایــن بچــه اینقــد اضافــه شــده، این بچــه رشــد نکرده 
و ...                            راوی: آقــای داوود رشیدی)پســرعمو و همســر خواهــر شــهید(

خواهرهــاش تــو روســتا معلــم بودنــد. مجیــد کمکــم مــی کــرد تــو کارهــای خونــه. 
ظرف می شســت، ســفره مــی انداخــت و ..راوی: خانــم عزت احمدنظری)مادر شــهید(

قــرار بــود بریــم خونــه خالــه. مــا دختــرا گفتیــم: مــا کار داریــم نمیاییــم. گفت: شــما 
برویــد، کاری هــم بــه ایــن کارهــا نداشــته باشــید. وقتــی برگشــتیم، همــه کارهــا رو 
کــرده بــود./ مــی نشســت تــو اتــاق و قــرآن مــی خونــد. وقتــی کســی سراغشــو مــی 
گرفــت، مــی گفتــم: پیرمــرد داره قــرآن مــی خونه..راوی:خانم عــزت احمدنظری)مادر شــهید(

مــادر شــوهرم مریــض بــود و بــرای معالجــه بایــد شــیراز می رفــت. مجید به همســرم 
گفــت: وظیفــه شماســت مادرتــو ببــری دکتــر، نگــران نبــاش، من کنــار خواهــرم می 
مونم                                                  راوی: خانم گل افروز رشــیدی)خواهر شــهید(

بچــه آخــر خونــه بــودم. همــه هوامــو داشــتند، از جملــه مجیــد. خیلــی مهربــون بود. 
یــادم نمیــاد عصبانــی شــده باشــه. هــر جایــی مــی خواســت بــره، مســجد، کتابخونه، 
پایــگاه بســیج و ... منــو بــا خــودش مــی بــرد. هر جــا عکســی داره، منم توش هســتم./ 
هــر دفعــه مــی آمــد، برامــون ســوغاتی مــی آورد؛ لبــاس، شــال گــردن، کتــاب، جوجه 
هــای رنگــی.../ پــدر بــزرگ و مادربــزرگ روســتا بودنــد. مجیــد بــا موتــور مــی بــرد و 
مــی آوردشــون. کارهاشــون رو انجــام مــی داد. زیــر تیــر چــراغ بــرق بــا دوســتش) 
مرحــوم ســعید رنجبــر( درس مــی خوندنــد. بــا هــم رفیــق بودنــد. )خیلی هم شــبیه 
بهــم بودند(/دســت خطــش عالــی بــود. کاس اول بــودم. نوشــتن بعضــی حــروف برام 
ســخت بــود. بــرام نقطــه چیــن مــی گذاشــت، مــی گفــت: پررنــگ کــن. تمریــن کن 
تــا دســت خطتــت خــوب بشــه./ خیلــی زیــاد اهــل مطالعه بــود. عضــو پایگاه بســیج 
مســجد جامــع بــود. بــا دوســتاش می رفتنــد کتابخونــه پایــگاه.)از جمله کتــاب هایی 
کــه شــهید مطالعــه مــی کــرد و بــه یــادگار مونــده: 1- کتــاب توضیــح المســائل امام 
خمینــی؛ ۲و ۳-ابــوذر غفــاری و کمیــل؛ 4- خودســازی انقابــی، ۵- جمال انســانیت، 
تفســیر ســوره یوســف؛ 6- آشــنایی بــا علــوم اســامی، شــهید مطهــری؛ 7- فلســفه 
نیایــش، ۸- ایــن اســت آئیــن مــا...     راوی: آقــای محمــد علی رشــیدی)برادر شــهید(

مــن و همســرم روســتای بیدخــون معلم بودیم. دســت شــوهرم شکســته بــود. مجید 
مــدت یــک هفتــه، مرتــب مــی رفــت ســر کاســش. بــا بچــه هــا دوســت بــود. بــرا 
تدریــس هــم مهــارت داشــت. بچــه هــا پشــت ســرش گریــه مــی کردنــد چــرا آقــا 
رفتــه، دیگــه نمیاد؟تــو خدمــت ســربازی، بــه ســربازهای بیســواد، درس مــی داد./ بــا 
خواهــرا و دوســتان تــو راهپیمائــی علیــه رژیــم شــاه شــرکت مــی کردیــم. بزرگتــر از 
مجیــد بودیــم. مــی گفــت: کجــا رفتیــن؟ مــی گفتیــم: راهپیمائــی. مــی گفــت: بــرا 
چــی؟ دربــاره انقــاب و امــام کنجــکاوی می کــرد... وقتــی امام تشــریف آوردنــد ایران، 
مــی گفــت: آقــا چقــدر زیباســت.      راوی: خانــم گل افــروز رشــیدی)خواهر شــهید(

هرجــا راهپیمائــی بــود، مــی رفــت. هــر جا صحبتــی از انقــاب بود، مــی رفــت. همراه 
هــر کســی نبــود؛ بــا کســانی کــه تــو کار انقــاب و اعامیــه و ... بودنــد، در ارتبــاط بود. 
خانوادگــی از جملــه مجیــد دوســتدار حــاج آقــا طاهری)امــام جمعه ســابق بردســیر، 

عالــم مهــذب( بودیــم.                           راوی: آقــای حمیــد رشــیدی)پدر شــهید(
تــو بســیج ثبــت نــام کــرده بود. شــب هــا با بچــه هــا نفــت، مــواد غذایــی و ... در خونه 

مــردم مــی بردنــد.                      راوی: خانــم گل افــروز رشــیدی)خواهر شــهید(
از شــدت کار و زحمــت، صورتــش ســیاه شــده بــود. گفتــم: چــرا صورتــت ســیاهه؟ 
گفــت: خــب مــن بســیجی هســتم...   راوی: خانــم عــزت احمدنظری)مــادر شــهید(

بــا جبهــه رفتنــش مخالــف بودیــم. مــی گفــت: اگــه مــا نریــم، کــی بــره؟! دشــمن 
بیگانــه ســت، رحــم نداره بــه زن و بچــه...راوی: خانم گل افروز رشــیدی)خواهر شــهید(

گفتــم: بــد موقــع ای داری میــری ســربازی! دارن فــرار مــی کننــد. گفــت: از مــا 4-۵ 
نفــر تــو ایــن خونــه، یکــی بایــد بــره جبهــه. مــن در رفتنی نیســتم، میــرم، پــاش هم 
ایســتادم. اگــه برگشــتم، ســرم بلنــِد کــه از نامــوس و کشــورم دفــاع کردم، اگه شــهید 

هــم بشــم ...              راوی: آقــای داوود رشیدی)پســرعمو و همســرخواهر شــهید(
تــو خدمــت ســربازی بیمــار شــده بــود. تعریــف میکــرد: رفتــم پیــش دکتــر. گفــت: 
فــردا بیــا بــرا دارو و درمــان ...  شــب رفتــم تــو مســجد حضــرت اباالفضــل)ع( خوابیدم. 
بخاطــر تــب شــدید، دوســتم زیــر ســرم، پــول بــرا صدقــه گذاشــته بــود. صبــح وقتی 
دکتــر معاینــه کــرد، گفــت: چــه دارویــی خوردی خــوب شــدی؟ گفتم: هیچــی، فقط 

تــو مســجد حضــرت اباالفضــل)ع( خوابیده بــودم.
 بهش آمپول تقویتی داده بود، آورد بردسیر برا من)باردار بودم( و مادر...

                                                            راوی: خانم گل افروز رشیدی)خواهر شهید(
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اشعار میالد امام علی
 علیه السالم

می رود امشب به بام آسمان نور از حرم
با گل لبخند روید جای گل، حور از حرم

کوه های مکه بگرفتند ذکر »یا علی«
در زمین برخواسته تا آسمان شور از حرم

تا خدا از میهمان خود پذیرایی کند
ای همه اهل حرم دور از حرم دور از حرم
کعبه می گوید که دور کعبه را خلوت کنید
حلقه حلقه با هم از موال علی صحبت کنید

سنگ های مشعر امشب ذکرشان»یا حیدر« است
هم صفا هم مروه امشب سعیشان با حیدر است

چار رکن کعبه افتادند بر پای علی
در درون بیت حتی ذکر بت ها حیدر است
نقش بسته روی هر سنگ حرم با خط نور
میهمان ذات پاک حق تعالی حیدر است
خالق دادار خلوت کرده امشب با علی
یا علی و یا علی و یا علی و یا علـی

کعبه سینه چاک کن تا حیدر آید از حرم
جان ختم المرسلین با مادر آید از حرم
مرتضی از کعبه می آید برون باور کنید
اهل مکه وجه رب العالمین را بنگرید
مؤمنین روی امیرالمؤمنین را بنگرید
عیسی مریم بیا جان پیمبر را ببین

چشم شو سر تا قدم روح مصور را ببین
مریم امشب بوسه بر گیر از جبین فاطمه

عزت اقبال آن فرخنده مادر را ببین
فاطمه بنت اسد امشب شدی ام االسد
برفراز دست، شیر حی داور را ببین

می سزد امشب به کعبه ناز بر مریم کنی
ناز بـر آدم فروشـی، فخـر بـر عالم کنی

یا محّمد یا محّمد! جان جانت آمده
ای سراپا روح، میاد روانت آمده

ذوالفقار نصرتت گردیده بیرون از غاف
همره بنت اسد شیر ژیانت آمده

جانشین و بن عم و فرماندۀ کل قوا
سید و موالی کل خاندانت آمده

اذن ده تا از دهان گوهـر فشانـد در برت
گرچه خود قرآن بَود قرآن بخواند در برت
ای سراپا عضو عضوت آیت محکم علی

مهر تو آب حیات عالم و آدم علی
هم تو خود عبد رسول اهلل خواندی خویش را

هم خداوندیت داده خالق عالم علی
جز تو و احمد که یک جانید با هم در دو تن

انبیا آرند در پیش جالت کم علی
پیشتـر از صبـح خلقت بـا محّمـد زیستی
ای علی گر تو محّمد نیستی، پس کیستی؟
گر نمی دیدم که پیشانی نهادی بر زمین
فاش می گفتم خدایی یا امیرالمؤمنین

هر که هستم هر چه هستم، مهر تو دین من است
دین همین است و همین است و همین است و همین

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ابتــدای ایــن دیــدار 
بــا اشــاره بــه محــدود بــودن تعــداد حضار بــه علت 
شــرایط نامســاعد کرونا گفتنــد: من همــواره مقید 
ــل  ــتی و عم ــیوه نامه های بهداش ــت ش ــه رعای ب
بــه توصیه هــای پزشــکان هســتم و در اســتفاده از 
ماســک اصــرار دارم و چنــد مــاه قبــل نیــز نوبــت 

ســوم واکســن را دریافــت کــردم.
ــر  ــد ه ــه کردن ــردم توصی ــه م ــاب ب ــان خط ایش
آنچــه پزشــکان و متخصصــان در زمینــه رعایــت 
شــیوه نامه ها صــاح می داننــد، عمــل کننــد.

ــاره  ــا اش ــپس ب ــه ای س ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــت  ــی در بیع ــروی هوای ــی نی ــت تاریخ ــه حرک ب
ــل  ــه نس ــد: اگرچ ــان کردن ــام)ره( خاطرنش ــا ام ب
کنونــی نیــروی هوایــی در آن روز حاضــر نبــوده اما 
همــه کســانی کــه در نیــروی هوایــی بــا احســاس 
مســئولیت فعالیت می کننــد، در افتخــار و فضیلت 
آن روز شــریک هســتند، چــرا کــه آن حرکــت در 
ــود  ــا آرمان هــا و جهــاد مقدســی ب واقــع بیعــت ب
کــه امــام)ره( فرمانــده مقتــدر آن بودنــد، بنابرایــن 
آن حرکــت معنــوی ادامــه دارد و همــه کســانی که 
در مســیر آن آرمان هــا قــرار دارنــد، در آن حرکــت 

ــتند. سهیم هس
رهبــر انقــاب اســامی یکــی از ویژگی هــای مهــم 
آن حرکــت بســیار تأثیرگــذار را »تشــخیص نیــاز 
لحظــه« از جانب افســران و همافران نیــروی هوایی 
و انجــام آن اقــدام هوشــمندانه براســاس بصیــرت 
برشــمردند و گفتنــد: این حرکت همچنین نشــان 
داد محاســبات آمریــکا و رژیــم منحــوس پهلــوی، 
غلــط بــود و از جایــی ضربــه خوردنــد کــه تصورش 

ــد. را نمی کردن
ــن  ــان مهم تری ــه ای در بی ــت اهلل خامن حضــرت آی
ــد:  ــی افزودن ــداد تاریخ ــوز آن روی ــه درس آم نکت
ــر  ــام، در ه ــق و اس ــه ح ــای جبه ــر نیروه اگ
میــدان جهــادی اعــم از جهادهــای نظامــی، علمی، 
تحقیقاتــی و ســایر عرصه هــا، حضــور فعــال، مؤثــر 
و امیدوارانــه داشــته باشــند و از جــال و جبــروت 
ظاهــری طرف مقابــل نهراســند، قطعاً محاســبات 
دشــمن غلــط از آب درخواهــد آمــد زیرا ایــن وعده 

ــر الهــی اســت. تخلف ناپذی
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: امــروز نیــز محاســبات 

ــه  ــال ضرب ــده و در ح ــط از آب درآم ــا غل امریکایی ه
ــورش را  ــاً تص ــه قب ــتند ک ــی هس ــوردن از جای خ
ــور  ــای جمه ــرف رؤس ــم از ط ــه آن ه ــد ک نمی کردن
خودشــان اســت یعنــی رئیس جمهــور قبلــی و فعلــی 
آمریــکا بــا اقدامــات خــود عمــاً دســت بــه دســت هم 

داده انــد کــه باقیمانــده آبــروی امریــکا را هــم ببرنــد.
آیــت اهلل خامنــه ای یکــی از دالیــل ایــن عمــق و 
ــاط نزدیــک آن هــا  ــی را ارتب بصیــرت در نیــروی هوای
ــی و  ــاران امریکای ــا مستش ــوت ب ــم طاغ در دوران رژی
مشــاهده دیکتاتــوری، تســلط و فســاد اخاقــی آن هــا 
ارزیابــی و خاطرنشــان کردنــد: حضــور امریکایی هــا در 
ارتــش ایــران داســتان غم انگیــزی اســت کــه احتمــاالً 
نســل جــوان از آن اطاعــی نــدارد امــا یــک نمونــه آن، 
اســتفاده چنــد بــاره امریــکا و انگلیــس از ارتــش ایــران 
بــرای ســرکوب ملت هــای مظلــوم بــود کــه ایــن یکــی 
از خیانت هــای رژیــم پهلــوی بــه ارتــش و ملــت ایــران 
و همچنیــن جنایــت در حــق ملت هــای دیگــر اســت.

رهبــر انقــاب بــا تأکیــد بــر اهمیــت »جهــاد تبیین«، 
ــام  ــا ام ــران ب ــت هماف ــده از بیع ــر ش ــس منتش عک
ــدگار کار تبیینــی  ــر مان ــه ای از اث خمینــی)ره( را نمون
برشــمردند و گفتنــد: عامــل مانــدگاری و اثرگــذاری آن 
حادثــه تاریخ ســاز و تحول آفریــن، همــان قــاب تصویــر 
هنرمندانــه ای بــود کــه بــا امکانــات رســانه اِی محــدود 
آن روز منتشــر شــد و ایــن نشــان دهنده اثــر بی بدیــل 

ــت. ــوادث اس ــت از ح ــرِی درس روایت گ
ــانه ها در  ــواع رس ــترش ان ــه گس ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــانه های  ــی رس ــت قطع ــف، سیاس ــترهای مختل بس
معانــد اســام و ایــران را تحریــف واقعیت هــا بــا بــکار 
بســتن دروغ هــای حرفــه ای دانســتند و افزودنــد: آن هــا 
بــرای اجــرای ایــن سیاســت، بــا بــزک کــردن چهــره 
زشــت و فاســد رژیــم طاغــوت و پوشــاندن خیانت های 
آن هــا، حتــی بــه دنبــال تزییــن و آرایــش تصویر ســراپا 
ــا مخــدوش  ــل، ب ــت ســاواک هســتند و در مقاب جنای
ــوار، پیشــرفت ها،  ــام بزرگ ــاب و ام ــره انق ــردن چه ک
ــاً کتمــان، و  ــت انقــاب را کام ــاط مثب ــق و نق حقای
نقــاط ضعــف را صدهــا برابــر بزرگ نمایــی می کننــد، 
بنابرایــن در مقابــل این تهاجــم رســانه ای، جهاد تبیین 

یــک فریضــه قطعــی و فــوری اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای دیکتاتوری رســانه ای را یکی 
از انــواع دیکتاتــوری قدرت هــای غربــی بــا وجــود ادعای 

آزادی بیــان آنهــا خواندنــد و بــا اشــاره بــه مصادیقــی از 
آن همچــون حــذف نــام و عکــس شــهید ســلیمانی در 
فضــای مجــازی خاطرنشــان کردنــد: آن هــا هــر کلمــه و 
تصویــری را کــه بــا سیاســت های غربــی معــارض باشــد، 
ــا  ــن فض ــل از همی ــد و در مقاب ــار می کنن ممنوع االنتش
ــب اســام و جمهــوری اســامی، اســتفاده  ــرای تخری ب

ــد. ــری می کنن حداکث
ایشــان در مقابــل ایــن واقعیــت تلــخ، وظیفــه همــگان 
ــان  ــی و صاحب ــانه مل ــان رس ــئوالن و متولی ــژه مس بوی
ــح  ــت صحی ــدن و روای ــدان آم ــه می ــواع رســانه  ها را ب ان
پیشــرفت ها و خدمــات بــزرگ انقــاب دانســتند و 
افزودنــد: کارهــای بــزرگ و حماســه آمیزی در طــول ایــن 
چنــد دهــه در عرصه هــای گوناگــون همچون اقتصــادی، 
اجتماعــی، عمرانــی، آموزشــی، بهداشــت و درمــان، 
صنعتی، دینی و فرهنگی، دیپلماســی و سیاســی، دفاعی 
و امنیتــی رقــم خــورده اســت امــا بــه علــت کم کاری هــا 
انعــکاس و خبــر چندانــی از ایــن اقدامــات حیــرت آور در 
مجموعــه رســانه ای کشــور وجــود نــدارد، در حالی که هر 

یــک از آن هــا ســرفصلی بــرای جهــاد تبییــن اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــه ای همچنی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
»تهاجــم ترکیبــی« جبهــه دشــمن علیــه ایــران یعنــی 
تهاجــم اقتصــادی، سیاســی، امنیتــی، رســانه ای و 
دیپلماســی تأکیــد کردنــد: در مقابل ایــن تهاجم ترکیبی 
و دســته جمعی، نمی توانیــم همیشــه در موضــع دفاعــی 
بمانیــم و مــا نیــز بایــد در زمینه هــای مختلــف از جملــه 
رســانه ای، امنیتــی و اقتصــادی تهاجــم ترکیبی کنیم که 
در ایــن زمینــه اهــل فکــر و اقــدام بخصــوص مســئوالن، 

موظــف بــه تــاش هســتند.

*خبر شــفافیت حقــوق کارکنــان شــهرداری کرمان 
نقطــه عطفــی درارائــه خدمــات اقتصادی ودســتمزد 
کارکنــان اســت و ایــن کا درســایر دســتگاهها دولتی 
وغیــر دولتــی ضــرورت دارد وامیدبه اینکه  شــهرداری 
ــود را  ــان خ ــی کارکن ــش حقوق ــم فی ــیر ه بردس
درمعــرض دیــد همگان قــرار دهــد      ۰۵----91۳۲

*دهمیــن جشــنواره فیلــم فجــر انقــاب اســامی 
کــه درحــال اجراســت ضمــن نمایــش فیلــم 
ومصاحبــه خبــری بــا کارگردانــان وبازیگــران ، کاری 
طبیعــی واگــر کمــک بــه اهــدا ف انقــاب اســامی 
دارد مفیدخواهدبودامــا بــا پهــن کــردن فــرش قرمــز 
ــرات و  ــاس و جواه ــای لب ــاهدانواع مدله ــرای ش ب
ــی  ــی وقت ــتیم یعن ــران زن هس ــوی بازیگ و... از س
ایــن فیلمهــا و عکســها منتشــر میشــود کمــک بــه 
گســترش بدحجــاب دارد زیــرا با حضورمســئوالن در 
افتتاحیــه واختتامیه و غیــره تاییدی براوضــاع واحوال 
فعلیســت که مســئولین فرهنگــی باید غربگرایــی را 
ــکوت  ــه باس ــه اینک ــد ن ــران بزداین ــینمای ای از س
ــد     71----91۳۳ ــد کنن ــد و کــف زدن تایی وتایی

*ســام بــا تشــکر از شــهردار فعــال میــدان امامــزاده 
قســمت ورودی از میــدان بــه بلــوار امامــزاده بایــک 
زاویــه 9۰درجــه روبــرو هســتیم و نبــش ایــن 
تقاطــع زمین خالیســت بــا مذاکــره بخشــی اززمین 
خریــداری و ایــن قســمت را از ایــن زاویــه 9۰ درجــه 
ــا مســیرمنحنی شــکل ایجــاد شــود رهــا کنیــد ت
باتشکر                                                64----9۲1۰

*بــا ســام خدمــت اعضــای محتــرم شــورای 
ــاب  ــداث فاض ــرح اح ــف کنیدط ــیر لط شهربردس
شــهری را دردســتور کارتــان بگذاریــد تا ضمــن مانع 
ــاز  ــی از آب موردنی ــن آب ، بخش ــدن از هدررفت ش
ــوالدی را  ــرکتهای ف ــود وش ــن ش ــا را تامی فوالده
درطــرح شــریک کنیــد تــا باســرمایه خودشــان ، آب 
موردنیــاز خــود را تامیــن کننــد مثــل شهرســتان
 زرند                                                  49----99۰6

*بــا تبلیغاتــی کــه اخیــرا درفضــای مجازی میشــود 
وخانــدان پهلــوی را بــزک وتطهیــر مــی کننــد یــک 
بخــش آن برمیگردد به فشــارهای اقتصــادی و گرانی 
ــود  ــکن و س ــت مس ــکن وقیم ــاره مس ــا واج کااله
جویــان وفرصت طلبــان از ایــن موضوع بهره بــرداری 
میکننــد و همزمــان شــبکه هــای معانــد هــم کمک 
مــی کننــد ولــی یــک وجــدان وعقــل ســلیم بــدور 
از مشــکات موجــود اگــر کاهــش را قاضــی کنــد 
مــی فهمــد که چــه پیشــرفتهای چشــمگیری نظام 
اســامی داشــته کــه قابــل انــکار نیســتند کــه حتی 
اردشــیرزاهدی هــم بــه پیشــرفتهای علمــی ودفاعی 
ــرد                      4۰----91۳۲ ــراف ک کشــور اعت

ــان از  ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی کرم
آغــاز واکسیناســیون گــروه ســنی ۵ ســال بــه 
بــاال در اســتان کرمان خبــر داد و گفــت: »گروه 
ســنی ۵ تــا 1۲ ســاله می تواننــد واکســن های 
ســینوفارم و پاســتور را بــه انتخاب خــود تزریق 

کنند«.
بــه گــزارش برنــا؛ ســعید صحبتــی بــا اشــاره 
به آمــار واکسیناســیون در کرمــان، افــزود: »۸6 
درصــد جامعــه ی هــدف، نوبــت اول، 76 درصد 
نوبــت دوم و ۵۳ درصــد نوبــت ســوم را تزریــق 

کرده انــد«.
وی بــا اشــاره بــه تاثیــر واکســن در مقابلــه بــا 
ــان  ــا و شــدت آن، بی ــاری کرون ــه بیم ــا ب ابت
کــرد: »شــانس ابتــای کســانی کــه ســه نوبت 
واکســن را دریافــت کرده انــد، نســبت بــه ســایر 

ــدا می کنــد«. ــراد ۵۰ درصــد کاهــش پی اف
صحبتــی ادامه داد: »شــانس بســتری شــدن این 
ــراد حــدود 9۰ درصــد و احتمــال مرگ ومیــر  اف
ــه  ــبت ب ــد نس ــش از 9۵ درص ــز بی ــا نی آن ه
گروهــی کــه واکســینه نشــده اند، کمتــر اســت«.

بــه گــزارش ایســنا، سرپرســت معاونت سیاســی، 
امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری کرمــان بــا اعام 
ایــن خبــر کــه ۲۰ درصــد مبتایــان را اطفــال 
تشــکیل داده انــد، گفت: مــدارس دوره متوســطه 
اول و دوم بــا تشــخیص دانشــگاه علــوم پزشــکی، 
ــورت  ــه ص ــداری ب ــرورش و فرمان ــوزش و پ آم

اقتضایــی تعطیــل می شــوند.
رضــا رضایی مدیــرکل آمــوزش و پرورش اســتان 
ــتان  ــای اس ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــان در س کرم
کرمــان گفــت: از اول بهمــن مــاه تــا ۲۰ بهمــن 

به کودکان 5 تا 12 سال سینوفارم یا پاستور تزریق می شود/ 20 درصد مبتالیان به اُمیکرون اطفال هستند
ــتان  ــوز در اس ــش آم ــزار و ۲۲۳ دان ــار ه ــاه چه م
ــت شــده اســت و  ــا مثب ــان تســت PCR آنه کرم
همچنیــن هــزار ۸۵4 معلــم نیز تســت تشــخیصی 
ــای آنهــا مثبــت شــده اســت همچنیــن ۲1  کرون
ــا و  ــه کرون ــوز مشــکوک ب ــش آم ــزار و 719 دان ه
همچنیــن ۲ هــزار و 649 نفــر معلــم دارای عایــم 

نیــز داریــم.
مثبت شــدن تســت تشــخیصی کرونــای 6 

هــزار و 77 دانــش آمــوز و معلــم
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان تاکید 
کــرد: تعطیلــی گســترده عمــا کاری را بــرای مــا 
ــوزان در  ــش آم ــوزش دان ــد داد و آم ــام نخواه انج
ــا تراکــم پاییــن بــه صــورت حضــوری  مدارســی ب
ــه  ــوزش ب ــدارس آم ــایر م ــد و در س ــه دار باش ادام

صــورت ترکیبــی انجــام دهیــم.

بهمن تماشایی در بردسیربصورت   راهپیمایی خودرویی
باز جاری ست خیابان به خیابان این شور

هم قدم باز رسیدیم به میدان حضور

زنده تر می شود این شور و نوا نسل به نسل

تازه تر می شود آزادی ما نسل به نسل

زندگان نفس قدسی روح اللهیم

آیه فتح بخوانید که ما در راهیم

بهمن است و دل یک سال به این ماه خوش است

پرچم است و به دلش جلوه  »الله« خوش  است

پرچم عشق که خورشید همه آفاق است

تار و پودش همه از خون رگ عشاق است

حاج قاسم که صدایش، نفس صبحدم است

گفت جمهوری اسالمی ایران، حرم است

باز دلتنگ تو هستیم کجایی ای مرد!

دل به لبخند تو بستیم کجایی ای مرد!

صف اول که به لبخند تو زیبا می شد

شعر هم مثل همه محو متاشا می شد

انتقام تو که کابوس شب آمریکاست

ای یل معرکه! والله که بر ذّمه ماست

این نه عهدی ست که یک آن هم از آن برگردیم

جان سامل بربد قاتل تو، نامردیم

شیرمردا! ز تو این روبهکان می ترسند

آری از اسم تو هم مثل اذان، می ترسند

تو در این ظلمت شب رسخ ترین فریادی

بردن نام تو ممنوع شد ای آزادی!

مرد باید، که به هنگام خطر یل باشد 

روز میدان و شب واقعه اول باشد

گزیده بیانات مقام معظم رهبری دردیدار با همافران نیروی هوایی با امام خمینی)ره( :

امروز جهادتبیین یک فریضه قطعی وفوری است 

بخشی از شعرخوانی مطیعی در 
روز22 بهمن درنمازجمعه تهران

ــه  ــاز جمع ــای من ــش از خطبه ه ــی پی مطیع
در مصلــی تهــران بــه شــعرخوانی پرداخــت و 
رسوده محمدمهــدی ســیار، میــاد عرفــان پور 

ــد. ــؤدب را خوان ــد م و علی محم

همزمــان بــا سراســر ایــران اســامی مــردم والیتمــدار و همیشــه در صحنه شهرســتان بردســیر با حضور با شــکوه 
خــود بهمــن تماشــایی دیگــری را در ســالروز پیــروزی انقاب اســامی رقــم زدند.

مــردم بردســیر مســیر گلــزار شــهدا تا آســتان مقــدس امامزاده ســید محمد علیــه الســام را به صــورت راهپیمایی 
خودرویــی، بــا آرمــان هــای انقــاب اســامی، امــام و شــهدا تجدیــد میثــاق کردنــد و به نــدای مقام معظــم رهبری 

گفتند. لبیک 


