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نگاهی به شعار سال های گذشته نشان می دهد که در 
یک دهه گذشته، تحول در اقتصاد کشور مهمترین 
دغدغه رهبر معظم انقالب بود و انتخاب شعار امسال با 
عنوان »تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین« تجلی توجه 

به تولید با محوریت و اولویت دانش بنیان است.
انتخاب حکیمانه شعار سال از سوی مقام معظم رهبری 
ضرورت توجه به دانش بنیان ها برای نقش آفرینی در 
عرصه تولید و اشتغال زایی را می رساند.لذاسیاست 
گذاری، برنامه ریزی عملیاتی و تالش جهادی الزمه 
دانش بنیان،  »تولید؛  بر  مبنی  سال  شعار  تحقق 

اشتغال آفرین« است.
بیکاری منشاء بسیاری از مشکالت و مفاسد اجتماعی و 
فرهنگی است که کار جهادی برای تحقق شعار امسال و 
تالش برای اشتغالزایی حل مشکالت را به دنبال خواهد 
داشت.ومشکالت جامعه امروز بیکاری دانش آموختگان 
است که توجه به دانش بنیان ها می تواند در حل 
مشکل بیکاری گره گشا باشد و همچنین خودکفایی 
و اقتدار کشور را تقویت کند.ودانش بنیان ها با تمرکز 
بر صادرات محصوالت خود می توانند در ارزآوری برای 

کشور و رشد اقتصادی کمک کنند.
لذاتالش مسئولین برای تحقق شعار سال مبنی بر 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نقشی مهم در 
کاهش تورم، اشتغالزایی، بهبود معیشت و حل مشکالت 
اقتصادی دارد که انتظار می رود مسووالن برای تحقق 

شعار سال بیش از پیش تالش کنند.
ازسویی سرمایه گذاران و بانک ها نقش کلیدی در 
پشتیبانی و کمک به شکوفایی تولید و تحقق منویات 
تحقق  دارند.و  انقالب در سال ۱۴۰۱  رهبر معظم 
شعار فقط با تسهیل گری و حمایت مسئوالن و تالش 
جهادگونه مردم به خصوص جوانان انجام خواهد شد. 
واصل توجه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را باید 
پذیرفت و در حوزه دانش بنیان نیز اشاعه داد وضمن 
توجه  دولت به ارائه تسهیالت وحمایت وپشتیبانی و 
زدودن موانع و قوانین دست وپا گیر وموازی کاری ،باید 
توجه ویژه ای به  بخش سرمایه اصلی مردمی و بخش 
خصوصی شود. اگر توان و ظرفیت بخش خصوصی در 

این طرح نادیده گرفته شود             ادامه صفحه 3

پیامبراعظــم صلــى اهلل علیــه و آلــه فرمودند: مــاه رمضان، مــاه خداســت و آن ماهى 
اســت كــه خداونــد در آن حســنات را مى افزایــد و گناهــان را پــاك مى كنــد و آن 

مــاه بركــت اســت.                                                                                                 )بحاراألنــوار، ج 96، ص 3۴۰، ح 5(

حمایت فرمانداری بردسیر از توسعه 
شرکت های دانش بنیان

     در این  صفحه

دانش هسته ای ایران غیرقابل 
بازگشت است/ 9 دستاورد 

جدید رونمایی شد

فرمانــدار بردســیر در دیــدار رؤســای دانشــگاه ها و مراکــز 
آمــوزش عالــی ایــن شهرســتان از توســعه شــرکت های 

دانش بنیــان حمایــت  کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان های خبرگــزاری آنــا 
از بردســیر، حمــزه وفایــی در دیــدار رئیــس دانشــگاه  آزاد 
اســالمی بردســیر و ســایر مراکــز آمــوزش عالــی در ایــن 
شهرســتان از حمایت هــای فرمانداری نســبت به توســعه 

ــر داد. ــان خب ــرکت های دانش بنی ش
وی بــا گرامیداشــت ســال جدید که از ســوی مقام معظم 
ــان اشــتغال آفرین«  ــد دانش بنی ــام »تولی ــه ن ــری ب رهب
مزیــن شــده اســت، بیــان کــرد: شهرســتان بردســیر از 
قابلیت هــای طبیعــی، صنایــع و نیــروی انســانی توانمند 
بهره منــد اســت و بــا بــه کارگیــری تمامــی ظرفیت هــا 
می تــوان گامــی مهــم در توســعه شهرســتان برداشــت.

ــی از فعالیت هــای علمــی،  ــا قدردان ــدار بردســیر ب فرمان
ــگاه های  ــی و دانش ــز آموزش ــی مراک ــی، پژوهش فرهنگ
شهرســتان گفت: خوشــبختانه میان دانشــگاه ها و مراکز 
ــی،  ــی شهرســتان بردســیر، روحیــه همدل آمــوزش عال
ــر  ــه ب ــا تکی ــود دارد و ب ــه وج ــدت روی ــکاری و وح هم
ــوان رشــد و توســعه  وجــود اتحــاد مراکــز علمــی می ت

ــم زد. شهرســتان را رق
ــد  ــورد تولی ــری درم ــام معظــم رهب ــد مق ــی تأکی وفای
مبتنــی بــر دانش بنیــان را یــادآور شــد و افــزود: نقــش 
دانشــگاهیان در تحقــق ایــن امــر بســیار مهــم اســت.

وی از رؤســای دانشــگاه های شهرســتان خواســت 
ــی  ــده و اســتفاده از تمام ــق آین ــه اف ــگاه ب ــا ن ب
ظرفیت هــای اســتادان و دانشــجویان، ایده هــای 
توســعه  بــرای سیاســت گذاری در  را  خــود 

شهرســتان بــه فرمانــداری ارائــه کننــد.
در ادامــه ایــن جلســه آمنــه فیروزآبــادی رئیــس 
دانشــگاه آزاد اســالمی بردســیر، مهــدی نقــی زاده 
عالــی کشــاورزی  آمــوزش  مرکــز  رئیــس 
بردســیر و شــریفه رضــا قلــی رئیــس دانشــگاه 
پیــام نــور شهرســتان گزارشــی از فعالیــت هــای 

ــد. ــه کردن ــود را ارائ ــگاه های خ دانش

اقتصاد دانش بنیان  بازوی 
قدرتمند تحوالت و در 
خط مقدم توسعه است

معارفه مهندس مصطفی فخرابادی 
مدیرعامل مجتمع فناوران صنعت بردسیر

  بــه گــزارش روابط عمومــی مجتمــع فنــاوران صنعــت بردســیر)کارخانه الســتیک 
( ،مهنــدس مصطفــی فخرابــادی بــه ســمت مدیرعامــل مجتمــع فنــاوران صنعــت 

بردســیرمعرفی گردیــد 
ایــن معارفــه  بــا حضــور مهنــدس دهــگان معاونــت اقتصــاد و ســرمایه شــرکت کانی 
مــس و مهنــدس صفــی نژاد ریاســت هیئــت مدیره مجتمــع و مهندس امیــری عضو 

هیئت مدیــره مجتمع برگزارشــد
   در ایــن مراســم مهنــدس دهــگان از زحمــات و خدمــات آقــای دکتــر توحیــدی پور 
در مــدت زمــان مدیریــت مجتمــع فنــاوران صنعت بردســیر تشــکر و قدردانــی وبرای 

ایشــان آرزوي توفیــق در آینده داشــت.                                                      
مهنــدس صفــي نــژاد رئیــس هیئــت مدیــره خطــاب بــه فخرابادی گفــت: اکنــون که 
بــرگ دیگــری در کارنامــه شــما ورق  خــورده اســت  از حضرتعالــی تشــکر میکنــم 
انتصــاب شایســته شــما را بــه عنــوان مدیــر عامــل مجتمع تبریــک عــرض می نمایم. 
  مهنــدس مصطفــی فخرابــادی مدیــر عامــل مجتمع فنــاوران نیــز ضمن آشــنایی با 
همــکاران و کارشناســان کارخانــه از تالش هــای آقــای توحیــدی پورمدیرعامل ســابق  

ــکر کرد.                                                                         تش

وفایی فرماندار بردسیر در دیداربا  دانشگاهیان بردسیر ؛:

بــه گــزارش روابــط عمومی شــهرداری بردســیر دکتــر وحید خطیبی شــهردار 
این شــهر روز پنجشــنبه از ســمت خود اســتعفا کرد.

خطیبــی علــت اســتعفایش را مشــکالت شــخصی اعــالم کــرد.وی کــه در 
مــدت ۴ســال و 5مــاه ســکانداری شــهرداری بردســیررابرعهده داشــت  در ایــن 
مــدت کارنامــه مطلــوب ودرخشــانی از خــود باقــی گذاشــته اســت و تغییرات 
وتحــوالت درشــهر مــورد توجه مهمانان و کســانی که گذری درشــهر داشــتند 
چشــمگیربود .الزم بذکراســت کــه وی از دوره پنجــم شــورای اســالمی شــهر 
بردســیر بــه عنــوان شــهردار انتخاب شــده بــود و در دوره ششــم نیز مجــددا با 
اکثریــت آرا بــه عنــوان شــهردار انتخــاب شــد. خطیبی پیــش از ایــن مدیریت 

دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بردســیر را بــر عهده داشــت.

دانش هسته ای ایران غیرقابل بازگشت است/ دکتر وحید خطیبی شهرداربردسیر از سمت خود کناره گیری کرد
9 دستاورد جدید رونمایی شد

ــور در  ــا حض ــته ای، ب ــاوری هس ــی فن ــور در روز مل رئیس جمه
نمایشــگاه ســازمان ملــی انــرژی اتمــی و بازدیــد از دســتاوردهای 
ــز  ــای صلح آمی ــوزه فعالیت ه ــی در ح ــمندان ایران ــد دانش جدی

ــرد. ــی ک ــد رونمای ــتاورد جدی ــته ای، از 9 دس هس
بــه گــزارش حــوزه دولــت ایرنــا، آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی ، با 
حضــور در نمایشــگاه دســتاوردهای هســته ای کــه در محل ســالن 
اجــالس ســران برگــزار شــد، از 9 دســتاورد جدید هســته ای کشــور 
و نیــز ســایر دســتاوردهای علمــی و صلح آمیز کشــور در ســال های 
گذشــته، از جملــه نســل های مختلــف ســانتریفیوژهای ســاخت 

ایــران بازدیــد کــرد.
ــی از  ــراز بالندگ ــن اب ــد ضم ــن بازدی ــان ای ــور در جری رئیس جمه
پیشــرفت های جوانــان و دانشــمندان ایرانــی در حــوزه هســته ای، 
ــل  ــوان داخ ــه ت ــکا ب ــاوری و ات ــاد خودب ــرفت ها را نم ــن پیش ای
توصیــف کــرد و خواســتار تســری یافتــن ایــن روحیــه بــه ســایر 

ــد. ــور ش ــردی در کش ــای راهب ــع و حوزه ه صنای
ــرژی  ــتفاده از ان ــق اس ــه ح ــح ب ــن تصری ــی ضم ــت اهلل رئیس آی
صلح آمیــز هســته ای، گفــت: دانــش و فنــاوری کشــورمان در حــوزه 
هســته ای را غیرقابل بازگشــت اســت، اتکا بــه جوانان و دانشــمندان 
ایرانــی و کار جهــادی، مدلــی اســت کــه همیشــه جــواب می دهد و 

بایــد در عرصه هــای دیگــر نیــز بــه ایــن ســمت برویــم.
رئیــس دولــت ســیزدهم بــا بیــان اینکــه ایــران پژوهــش و تحقیق 
ــا  ــت ی ــه خواس ــوط ب ــته ای را من ــز هس ــای صلح آمی در حوزه ه
نظــر دیگــران نخواهــد کــرد، اذعــان داشــت: خوشــبختانه کارهــای 
ــز  ــتفاده های صلح آمی ــمندان در اس ــی دانش ــی و تحقیقات پژوهش
از انــرژی هســته ای شــتاب خوبــی گرفتــه و دولــت از ایــن رونــد 

حمایــت خواهــد کــرد.
در جریــان ایــن بازدیــد محمــد اســالمی رئیــس ســازمان انــرژی اتمی و 
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور، دســتاوردهای 
ــور  ــرای رئیس جمه ــه کشــور در حــوزه هســته ای را ب علمــی و فناوران

ــف کردند. توصی
ــما و ۴  ــوزه پالس ــتاورد در ح ــو دارو، ۲ دس ــوزه رادی ــتاورد در ح 3 دس
دســتاورد حوزه های صنعتی، لیزر، سیســتم های کنترلی و عکســبرداری 

دســتاوردهای رونمایــی شــده در ایــن نمایشــگاه اســت.
ســازمان انــرژی اتمــی همچنیــن در جریــان ایــن نمایشــگاه از 3 برنامــه 
راهبــردی خــود بــرای تولیــد ۱۰ هــزار مــگاوات بــرق هســته ای، توســعه 
کاربــرد پرتوهــا و ســاخت نیــروگاه تمــام بومــی 36۰ هــزار مگاواتــی در 

دارخویــن خبــر داده اســت.

رئیس جمهور در نمایشگاه دستاوردهای هسته ای:

اطالعیه تکمیل واکسیناسیون سرخک 
واكسیناسیون تمام كودكان زیر 5 سال علیه سرخک ضرورت ندارد. 

والدین كودكانى كه واكسینه نشده اند در اسرع وقت به مراكز بهداشتى مراجعه كنند .
افــرادی كــه فرزنــد زیــر 5 ســال دارنــد و بــه هــر دلیلــى واكســن ســرخک فرزندشــان را 
انجــام نــداده انــد، بــه تاخیــر انداختــه انــد یا مطمئــن نیســتند كــه انجــام داده اند یــا نه، 
بــه مراكــز بهداشــتى، درمانــى مراجعــه كننــد و از ایــن كــه فرزندشــان نیــاز بــه واكســن 

دارد یــا خیــر مطمئــن شــوند.                  روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان بردســیر

آگهی مزایده عمومی فروش زمین ) مرحله اول نوبت دوم(
شهرداری بردسیر در نظر دارد تعدادی از زمین های  با کاربری مسکونی در نقاط مختلف  خود را طبق مجوز ۲/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/6/6شورای اسالمی 

  www.setadiran.ir شهر بردسیر از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
به صورت الکترونیکی به فروش برساند .

تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران: سه شنبه ۱۴۰۱/۱/۲3 ساعت8 صبح
مهلت ارسال پیشنهاد تا تاریخ یکشنبه  ۱۴۰۱/۲/۴  ساعت ۱۴

تاریخ اعالم به برنده: سه شنبه ۱۴۰۱/۲/6
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

.۱ برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند
مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین
شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران

محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
.۲ کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی

سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد
3 الزم است متقاضی یک فقره چک  بانکی به مبلغ ده درصدقیمت پایه را  به همراه فرم امضا شده شرایط عمومی مزایده در پاکت در بسته تحویل 

حراست شهرداری نماید . 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
آدرس: بردسیر ابتدای بلوار شهید خسروی    تلفن: ۰3۴335۲۰۱5۰                                                                       صفحه 5هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
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در ۸ ماهه گذشته در مجلس از پروژه  وزارت صمت حمایت کردیم   

ــه  ــام جمع ــی ام ــر کرمان ــی اکب ــام عل ــت االس حج
بردســیر درخطبــه هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه ضمن 
ــور  ــه از حض ــاز جمع ــار  نم ــت و آث ــه اهمی ــاره ب اش
باشــکوه  مــردم  و مســئوالن در نمــاز وحــدت بخــش 

ــی کــرد. جمعــه قدردان
حجــت االســام کرمانــی بــا توجه  بــه روزهــای آغازین 
مــاه مبــارک رمضــان بیــان داشــت : مــاه رمضــان بهــار 
قــران وبهارعبــادت وبهــار تــاوت قــران اســت مابایــد 
درتــات قــران ضمــن توجــه بــه کمیــت بــه کیفیــت 
ــی  ــدن یعن ــت خوان ــا کیفی ــم ب ــه کنی ــران توج ق
خوانــدن بــا تامــل و تدبــر درقــران همــراه باشــد ماباید 

در خوانــدن قــران تدبــر داشــته باشــیم 
متاســفانه قــران زینــت خانــه هاشــده و درمراســمات 
ــران  ــد از ق ــده میشــود بای مثــل عــزاداری بارهــا خوان
درشــادیها یمــان هــم اســتفاده کنیــم وهمــواره باقــران 
مانــوس باشــیم و اگــر مــی خواهیــم زندگــی معنــوی 
وخوبــی داشــته باشــیم بایــد درس زندگــی را از قــران 

آموخــت 
ــک  ــم ی ــی خوانی ــران م ــک جــز ق ــه ی ــرروز ک ــا ه م
ــم  ــر کنی ــم و تدب ــرار کنی ــا شــب تک ــح ت ــه را صب آی
و درزندگیمــان عمــل کنیــم مثــا قــران دربــاره 
نیکــوکاری و نیکــی کــردن بــه دیگــران بسیارســفارش 
کــرده مــا بیاییــم بــه همــه مــردم و بــه نزدیکانمــان 
ــاس  ــان احس ــردن انس ــی ک ــا نیک ــم و ب ــی کنی نیک
ــه  ــم ک ــن بگذاری ــا برای ــد و بن ــی کن ــدا م ــی پی خوب
بــه همــه اقشــار مــردم نیکــی کنیــم وایــن بیشــترین 
خدمــت وآثــار ارزشــمندی بــرای انســان دارد و تاثیــر 

ــی دارد  ــادی درزندگ زی
وی یــاد و خاطــره همــه شــهدا بــه خصــوص  شــهید 
اهــل قلــم مرتضــی  آوینــی، شــهید صیــاد شــیرازی و 
همچنیــن وفــات ام المومنیــن حضــرت خدیجه ســام 
اهلل علیهــا  را گرامــی داشــت و گفــت: اســام مدیــون 
ــا  ایثارگــری هــای حضــرت خدیجــه ســام اهلل علیه

اســت.
حجــت االســام کرمانــی بــه  روز۲۰ فروردیــن ســالروز  
قطــع ارتبــاط سیاســی ایــران بــا آمریــکا اشــاره کــرد و 
افــزود: دشــمن دشــمن اســت و از ســال ۵۹ تــا کنــون 
هــر روز دشــمنی هــای آمریــکا آشــکارتر شــده اســت، 
در همیــن  ده روز اول  ســال جــاری دشــمن توســط 
نیروهــای داخلــی  و خارجــی خــود در فضــای مجــازی 
هــر دو روز یــک عملیــات رســانه ای  علیه مــردم انجام 

داده اســت.
ــوج هجمــه  ــا م ــه ب ــا راه مقابل ــرد: تنه وی تشــریح ک
رســانه ای  دشــمن جهــاد تبییــن اســت و ایــن جهــاد 
ــی،  ــاد فرهنگ ــام ابع ــدن در تم ــوی ش ــتلزم  ق مس
ــوص در  ــه خص ــانه ای ب ــادی و رس ــی، اقتص اجتماع
فضــای مجــازی اســت تــا بتوانیــم جهــاد تبییــن را بــه 
طــور گســترده در قالــب هــای مختلــف انجــام دهیــم.
حجــت االســام کرمانــی مــاه مبــارک رمضــان را،  بهار 
عبــادت و  بهــار قــرآن دانســت و افــزود: بــا توجــه بــه 
ــاه  ــری م ــام معظــم رهب ــردی مق ــای کارب ــه ه توصی
ــن  ــد از ای ــن بای ــاه فرصــت هاســت بنابرای رمضــان م
فرصــت هــا اســتفاده کنیــم و نبایــد بــی تفاوت باشــیم 

زیــرا فرصــت هــا ماننــد ابرهــا  زودگــذر هســتند. 
وی بــه مــردم توصیــه کــرد تــا  فرصــت توبــه و تمرین 
دوری  از گناهــان، اســتفاده از ســحرها و شــبهای 
رمضــان، تدبــر در قــرآن، ارتبــاط بــا خــدا، اســتفاده از 
لیلــه القــدر، تلطیــف روابــط انســانی و دوری از کینــه و 
محــور قــرار دادن مســجد در  فعالیتهــای فرهنگــی و 
تبلیغــی را از دســت ندهنــد و قــدر ایــن ارزش هــای 

مــاه مبــارک را بداننــد.
خطیــب جمعــه بردســیر ضمــن ابــراز تاســف از تــرور 
ناجوانمردانــه ســه روحانــی مجاهــد در آســتان قــدس 
ــت:  ــرد و گف ــوم ک ــات را  محک ــن جنای ــوی، ای رض
دشــمن در ایــن ترورهــا بــه دنبــال اهدافــی اســت کــه 
در ســطح کان هــدف او وحــدت شــکنی اســت و  تــا 

مــی توانــد بــه دنبــال اختــاف افکنــی اســت.
ــام  ــان اس ــوزه جه ــا در ح ــمنان م ــزود:  دش وی اف
هدفشــان از ایــن ترورهــا در آســتانه روز قــدس  انحراف 
ــا  اذهــان از فلســطین و قــدس  اســت و در منطقــه ب
ایــن کار دنبــال بــه چالــش کشــیدن محــور مقاومت و 
برهم زدن رابطه دو کشــور دوســت و  همســایه اســت، 
بنابرایــن مــا بایــد هوشــیارانه برخــورد کنیم  تــا مانع از 

رســیدن دشــمن بــه اهــداف  شــومش شــویم.
   

هدف از ترورهای اخیر در 
آستانه روز قدس  انحراف 

اذهان از فلسطین و قدس  است

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر ، 
وفایــی فرمانــدار بردســیربا مهنــدس خانــی دیــدار 
و پیرامــون راههــای روســتایی شهرســتان مذاکــره و 

تصمیماتــی اتخــاذ گردیــد 
درایــن دیدار و ضعیت راههای روســتایی شهرســتان  

ــداز جمله : برررسی ش
1-بررســی پــروژه هــای راه روســتایی شهرســتان و 
درصدپیشــرفت انهــا ، میــزان اعتبــارات مصــوب و 

مــورد نیــاز 
۲-بررســی مشــکات جــاده های روســتایی ســطح 

شهرستان 
3-آغاز آسفالت جاده الله زار - سرزه - شیرینک

4-پیگیری و نهایی شــدن آســفالت بخــش دیگری 
از جــاده روســتایی ســفته بــه نخــودان ظــرف مدت 

ــک ماه  ی

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

دیدار وفایی فرماندار با مهندس 
خانی مدیر اداره راه روستایی اداره 

کل راهداری استان 
ــورای  ــس ش ــاف مجل ــیون اصن ــس فراکس رئی
اســامی گفــت:  در ۸ ماهــه گذشــته در مجلــس 
از پــروژه  وزارت صمــت حمایــت کردیــم و انتظار 
مــی رود عنایــت بیشــتری به ایــن وزارتخانه شــود 
کــه 4۰ درصــد مأموریــت دولــت را بر عهــده دارد.
ــه  ــه گای ــا اشــاره ب شــهباز حســن پوربیگلری ب
مقــام معظــم رهبــری از اجرایــی نشــدن طــرح 
آمایــش کشــور، ضمــن اســتقبال از آغــاز اجــرای 
ــر  ــت: ه ــت، گف ــط وزارت صم ــرح توس ــن ط ای
ــد  ــل می کن ــر ه ای عم ــورت جزی ــه ص ــی ب کس
ــرد در  ــکل می گی ــوازی ش ــور م ــای کش و کاره
ــه پتانســیل ها و  ــا توجــه ب ــد ب ــه بای ــی ک صورت
ظرفیت هــای کشــور در هــر اســتان و منطقــه ای 

ــات اساســی انجــام شــود. از کشــور اقدام
وی در ادامــه بــا تاکیــد براینکــه  اســتان کرمــان 
بهشــت معــادن دنیــا اســت ، گفــت: امــروز چنــد 
هــزار تــوده معدنــی بــا ۵۰ نــوع کانی هــای 
معدنــی کــه هــر کــدام از آنهــا در هــر کشــوری 
قــرار داشــته باشــد  مــی توانــد آن کشــور را نجات 

دهــد، تعییــن تکلیــف نشــده انــد.
ــه داد: طــرح آمایــش  ــری ادام ــور بیگل حســن پ

دیدارحمزه وفایی فرماندار 
بردسیر  با دکتر رودری مدیرکل 

مدیریت وبرنامه ریزی 

بــه گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری بردســیر ،حمزه 
ــا مدیــرکل مدیریــت وبرنامــه ریــزی اســتان  وفایــی ب
دیــدار و موضــوع افزایــش اعتبــارات بــرای پــروژه هــای 
نیمــه تمام گفتگو و تصمیماتــی اتخاذ گردیــد از جمله 

1-برگزاری کارگاه های اموزشی برای کارشناسان 
۲-تخصیــص اعتبارجهــت تکمیــل پــروژه هــای نیمــه 

تمــام و افزایــش اعتبــارات جــاری 
3-بررســی و تدبیــر مربــوط بــه اعتبــار روســتاهای فاقد 

دهیــاری و شــورا

»آغاز واکسیناسیون دام های 
سنگین شهرستان بردسیر علیه 

بیماری لمپی اسکین«
رییــس اداره دامپزشــکی بردســیر از آغاز فــاز اول عملیات 
واکسیناســیون ۵ هــزار راس گاو و گوســاله علیــه بیماری 

لمپــی اســکین در این شهرســتان خبــر داد.
دکتــر نــدا ثنایــی بیــان کــرد:  اجــرای ایــن طرح توســط 
ــه  ــی ب ــش خصوص ــی و بخ ــش دولت ــای بخ ــپ ه اکی

صــورت کامــا رایــگان میباشــد.
دکتــر ثنایــی افــزود: بیماری لمپی اســکین یــک بیماری 
ویروســی بــا واگیــری بــاال در گاو و گوســاله و بــا عائمــی 
همچــون بــروز تــب، برجســتگی هــا و ضایعات پوســتی، 
آبریــزش بینی و چشــم، کاهش شــیردهی و ... می باشــد. 
وی بــا اشــاره بــه ضــرر و زیان اقتصــادی ناشــی از  بیماری 
افــزود: بیمــاری توســط نیــش حشــرات بــه ویــژه پشــه 
هــای گزنــده و مگــس هــای خونخــوار و تماس مســتقیم 
دام هــای ســالم بــا دام هــای آلــوده منتقــل مــی شــود، 
لــذا واکسیناســیون لمپی اســکین، بــدن دامهــا را در بهار 
و تابســتان در مقابــل نیــش حشــرات بــه عنــوان یکــی از 

عوامــل انتقــال ایــن بیمــاری مقــاوم مــی کند.
دکتــر ثنایــی بیــان نمــود: از دیگــر راه هــای پیشــگیری از 
بیمــاری، پرهیــز از جابجایــی و نقــل و انتقــال دام، ســم 
پاشــی و مبــارزه بــا ناقــل بیمــاری هــا، جــدا ســازی دام 
مبتــا از دام ســالم  بــه منظــور کاهــش شــرایط مناســب 
بــرای تکثیــر پشــه ها در محل هــای مرطــوب در اطــراف 

ــد. ــا، میباش دامداری ه
رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان بردســیر بــا بیان 
اینکــه  ایــن بیماری قابل ســرایت به انســان نمی باشــد از 
همشــهریان تقاضا کــرد همــکاری الزم را بــا نیروهای این 

شــبکه داشــته باشند.

جهادکشــاورزی  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــرم  ــرغ گ ــن م ــازار و تامی ــم ب ــتای تنظی بردسیر،درراس
در ســطح شهرســتان  ، جلســه تامیــن مــرغ گــرم  
بــا حضــور  مهنــدس حیدرآبــادی مدیریــت جهــاد 
کشــاورزی و  آقــای سیســتانی مســئول کشــتارگاه 
الزم  تصمیمــات  و  تشــکیل  بردســیر  بــال  پــارس 

              . گردیــد  اخــذ  خصــوص  درایــن 

 جلسه تامین و تنظیم  مرغ گرم  برگزار شد

شهباز حسن پوربیگلری رئیس فراکسیون اصناف مجلس: 

ســرزمینی مــی توانــد در تعییــن تکلیــف شــدن ایــن 
معــادن تاثیــر گــذار باشــد و ایــن طــرح نقشــه راه برای 

همــه مــردم خواهــد بــود.
وی در ادامــه ضمــن تقدیــر از اقــدام وزیــر صمــت در 
برگــزاری نشســت هم اندیشــی بــا مجمــع نماینــدگان 
کرمــان دربــاره ســند آمایش صنعتــی و تجاری اســتان 
هــا ، گفــت: در ســالی کــه بــه نــام تولیــد بــا رویکــرد 
دانــش بنیــان و اشــتغال آفرینــی اســت،  ایــن اقــدام  
می توانــد چــراغ راهــی بــرای مســئولین تصمیــم گیــر 

در اســتان هــا شــود.
وی افــزود: اقــدام وزیــر صمــت یــک ابتــکار،  خاقانــه 
و نــوآوری اســت امــا بایــد گفــت هنــوز در ابتــدای راه 

. هستیم
عضــو مجمــع نماینــدگان کرمــان در بخــش دیگــری 
ــق وزارت صمــت  ــه عملکــرد موف از ســخنان خــود ب
ــد  ــا تاکی در حــوزه تجــارت خارجــی اشــاره کــرد و ب
براینکــه رشــد 4۰ درصــدی صــادرات را نمــی شــود 
نادیــده گرفــت، گفــت: در بحــث اکتشــافات اقدامــات 
ــازار  خوبــی انجــام شــده اســت و در بخــش اصــاح ب
نیــز مــردم دغدغه منــد هســتند؛ هــر چنــد تاکنــون 

رویکردهــای مثبتــی صــورت گرفتــه اســت.

ــس  ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
ــت  ــر صم ــه از وزی ــان اینک ــا بی ــورای اســامی ب ش
کــه بــا ســعه صــدر مطالــب را دریافــت و پیگیــری 
ــه  ــا رویکــرد علمــی ب ــدون حاشــیه ب ــد و ب می کنن
ــتند  ــردم هس ــب م ــردن مطال ــی ک ــال اجرای دنب
حمایــت خواهیــم کــرد، گفــت:  در ۸ ماهــه گذشــته 
مجلــس از پروژه هــای وزارت صمــت حمایــت کــرده 
ــه ایــن  اســت و انتظــار مــی رود عنایــت بیشــتری ب
وزارتخانــه شــود کــه 4۰ درصــد ماموریــت دولــت را 

ــر عهــده دارد. ب

علی زینی وند استاندار کرمان 

راه اندازی نهضت شکل گیری و تقویت شرکت های دانش بنیان در کرمان
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد نهضت 
ــان  ــت شــرکت های دانش بنی شــکل گیری و تقوی
ــگاه  ــان در جای ــد، گفــت: کرم ــان راه بیفت در کرم
خــودش در ســطح کشــور در زمینــه شــرکت های 
ــد  ــه بای ــی ک ــدارد در صورت ــرار ن ــان ق دانش بنی
حداقــل جــزء ۵ اســتان برتــر کشــور در ایــن زمینه 

باشد.
ــی  ــارس از کرمــان، عل ــه گــزارش خبرگــزاری ف ب
ــی  ــه بررس ــان در جلس ــتاندار کرم ــد اس زینی ون
راهکارهــای تحقــق شــعار ســال با اشــاره بــه اینکه  
بایــد تمرکــز بــر روی حــوزه تقویــت شــرکت های 
دانش بنیــان باشــد، اظهــار داشــت: در دل شــورای 
برنامه ریــزی و توســعه اســتان جایگاه قانونــی برای 
شــورای راهبــردی شــرکت های دانش بنیــان ایجاد 
کنیــم تا مصوبــات آن جنبه اجرایی داشــته باشــد.
شــرکت های  راهبــردی  کــرد:  عنــوان  وی 
ــف اســت و  ــان ضعی ــتان کرم ــان در اس دانش بنی
ــه لوکومتیــوران قــوی دارد کــه در راس آن  نیــاز ب
بایــد حتمــا اســتاندار باشــد و محوریــت کار بایــد 

ــند. ــرکت ها باش ــود ش خ
ــاماندهی  ــه راه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب   زینی ون
ــان  ــرکت های دانش بنی ــتفاده از ش ــاورزی اس کش
اســت، تصریــح کــرد: مدیرانــی کــه دیــدگاه 
دانش محــور ندارنــد بــه درد مدیریــت نمی خورنــد.

ــه  ــی ک ــر کس ــن ه ــر م ــه نظ ــت: ب ــراز داش وی اب
مدیــر و یــا فرمانــدار می شــود بایــد از آنهــا در زمینــه 
دانش بنیان هــا و علــم بــه چــه معنــی اســت و آیــا 
ــه؟ مصاحبــه  ــا ن ــد ی ــه ایــن مســائل اعتقــاد دارن ب

گرفــت.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد نهضــت 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــت ش ــکل گیری و تقوی ش
ــگاه  ــان در جای ــت: کرم ــد، گف ــان راه بیفت در کرم
خــودش در ســطح کشــور در زمینــه شــرکت های 
دانش بنیــان قــرار نــدارد در صورتــی کــه بایــد 
حداقــل جــزء ۵ اســتان برتــر کشــور در ایــن زمینــه 

باشــد.
زینی ونــد عنــوان کرد: ضــرورت دارد کارهــا در زمینه 
ــذار  ــان واگ ــه شــرکت های دانش بنی کشــاورزی را ب
کنیــم، زیــرا اســتان کرمــان رتبــه اول فــرو نشســت 
زمیــن را در کشــور به دلیــل اســتفاده بی رویــه 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــی ب ــای زیرزمین از آب ه
اســت، بنابرایــن باید به ســرعت کشــاورزی اســتان را 
ســاماندهی و مکانیــزه کــرده تــا برداشــت آب را  کم 
کنیــم و اگــر بــه همیــن روش  ادامــه دهیم بیــن ۲۰ 
تــا 3۰ ســال آینــده  اســتان کرمــان بــدون ســکنه 

خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه باطله هــای زغال ســنگ،  شــهر 
زرنــد را خفــه کــرده، اظهــار داشــت: یــک شــرکت 

ــا را در  ــن باطله ه ــت ای ــت داش ــان درخواس دانش بنی
اختیــار بگیــرد  تــا بــر روی آنهــا فرآوری هایــی انجــام 
ــم  ــا مــی دهی ــه خارجی ه ــا را خــام ب ــا آنه ــد، م دهن
امــا بــه  بچه هــای خودمــان نمی دهیــم تــا تبدیــل بــه 

محصــوالت بــا ارزش تــری کننــد.
زینی ونــد بــا اشــاره بــه اینکــه معــادن مــا قابــل دفــاع 
نیســتند و حتمــا  بایــد بــا دانشــگاه های مهــم اســتان 
بلکــه کشــور همــکاری کننــد، افــزود: بــرای رســیدن 
ــاوری  ــورای فن ــک ش ــد ی ــذاری بای ــن هدف گ ــه ای ب
دانش بنیــان تشــکیل دهیــم و محوریــت ایــن شــورا  با 
دانشــگاه ها، پــارک علــم و فنــاوری و خود شــرکت های 
دانش بنیــان باشــد و مــا مدیریــت و هماهنگــی را بــه 

ــم. ــده می گیری عه

۹ نفر از عامالن جنایت کاظم آباد 
کرمان در کمتر از ۴۸ ساعت 

دستگیر شدند
ــان از  ــتان کرم ــز اس ــرای مرک ــل دادس ــژه قت ــرس وی بازپ
دســتگیری ۹ نفــر از متهمــان مرتبــط بــا جنایــت اخیــر در 

ــر داد. ــر از 4۸ ســاعت خب ــاد طــی کمت کاظــم آب
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، یعقــوب احمدی 
ــز  ــاب مرک ــی و انق ــرای عموم ــل دادس ــژه قت ــرس وی بازپ
اســتان کرمــان در جمــع خبرنــگاران از دســتگیری ۹ نفــر از 
متهمــان مرتبــط بــا جنایت اخیــر در کاظــم آبــاد طی کمتر 
از 4۸ ســاعت خبــر داد و اظهــار داشــت: ایــن متهمــان طــی 
عملیات هــای ویــژه در محــل اختفای خود دســتگیر شــدند.

ــزود: کار  ــر اف ــن خب ــات بیشــتر ای ــه جزئی ــاره ب ــا اش وی ب
شناســایی عامــان جنایــت اخیــر در کاظــم آبــاد بــا انجــام 
اقــدام فنــی و اطاعاتــی کارآگاهــان دایره قتل پلیــس آگاهی 
اســتان کرمــان و براســاس حضور میدانــی و صدور دســتورات 

قاطــع قضایــی انجــام شــد.
ــز  ــاب مرک ــی و انق ــرای عموم ــل دادس ــژه قت ــرس وی بازپ
اســتان کرمــان بیــان کــرد: همانگونــه کــه قبــاً بــه اطــاع 
مــردم رســیده بــود، بــاج خواهــی انگیــزه اصلــی ایــن جنایت 

بــوده اســت.
وی تصریــح کــرد: متهمیــن ایــن پرونــده ابتــدا بــه گــروگان 
گیــری بــرادر مقتــول بــه انگیــزه اخــاذی و گرفتــن پــول در 
عــوض آزادی گــروگان اقــدام کرده انــد و در حالــی کــه هنــوز 
از صحنــه جــرم خــارج نشــده بودنــد، مقتــول به قصــد یاری 
ــرادر خــود بــه صحنــه می آیــد کــه توســط  ــه ب رســاندن ب
متهمین مورد شــلیک اســلحه کاشــنیکف قرار گرفتــه و به 

ــد. ــل می رس قت
احمــدی در پایــان ضمــن تقدیــر از زحمــات مجموعه پلیس 
آگاهــی و فرماندهــی انتظامــی شهرســتان و اســتان کرمــان 
تاکیــد کــرد: انتظــار مــی رود کــه مــردم عزیــز از توجــه بــه 
شــایعات فضــای مجــازی در خصــوص پرونده هــای جنایــی 
پرهیــز کــرده و ایــن اخبــار را صرفاً از مجــاری قانونــی و روابط 

عمومــی دادگســتری اســتان پیگیــری کنند

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان کرمان:

در جرائم سایبری، قربانی با کالهبردار همکاری می کند
رئیــس پلیــس فتــای فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: نکتــه اصلــی در وقــوع جرایــم 
ســایبری، همــکاری خــود قربانــی بــا کاهبــردار اســت به گونــه ای کــه از روی عــدم اطــاع یا ضعف 

دانــش فضــای مجــازی، مــورد سوء اســتفاده قــرار می گیــرد.
ســرهنگ محمدرضــا رضایــی در ایــن رابطــه بیــان کــرد: ارتقــاء ســطح ســواد رســانه ای و دانــش 

ســایبری کاربــران فضــای مجــازی از اولویــت هــای ســال جــاری ایــن پلیــس اســت.
وی افــزود: در کنــار همــه فرصــت هایــی کــه فضــای مجــازی در اختیــار کاربــران ایــن حــوزه قــرار 
داده اســت، تهدیــدات و آســیب هایــی نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه یکــی از مهمتریــن ایــن 

تهدیــدات، جرایم ســایبری هســتند.
ســرهنگ رضایــی عنــوان کــرد: هــدف و رویکــرد اصلــی پلیــس فتــا در ســال جــاری کاهــش جرایم 
ســایبری از طریــق ارتقــاء ســطح ســواد رســانه ای و دانــش ســایبری کاربران فضــای مجــازی با بهره 

گیــری از تمــام تــوان و ظرفیــت ایــن پلیس اســت.
رئیــس پلیــس فتــای اســتان کرمــان تصریــح کــرد: رویکــرد دیگــر ایــن پلیــس در راســتای کاهش 
جرایــم ســایبری نیــز تقویــت پلیــس فتا شهرســتان هاســت و هرچنــد عملکــرد  پلیس فتا اســتان 
کرمــان قابــل تقدیــر اســت امــا بایــد بــه جایــی برســد کــه در کشــور حــرف اول را بزنــد و مــا تمــام 

تــاش خــود را در ایــن زمینــه بــه کار مــی گیریــم.

سارق طالهای میلیاردی پس از 3 سال در کرمان دستگیر شد 
رئیــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمان گفت: ســارقی که 3 ســال قبل پــس از ســرقت از یک 

طالفروشــی بــه خــارج از کشــور فــرار کــرده بــود بــا پیگیری های پلیس آگاهی دســتگیر شــد. 
ســرهنگ یدالــه حســن پــور در تشــریح ایــن خبــر گفــت: در پــی ســرقت از یــک بــاب مغــازه طــال فروشــی در 
اســفند مــاه ســال 97 در یکــی از نقــاط شــهر کرمــان و طــی همــان ایــام اقدامــات پلیســی منجــر بــه شناســایی 
ســارق شــد امــا ایــن فــرد توانســته بــود از کشــور خــارج شــود کــه با ایــن وجــود تــالش بــرای دســتگیری وی و 

اســترداد طالجــات مســروقه بــا جدیــت تمــام در دســتور کار مامــوران پلیــس آگاهــی قــرار گرفت.
 وی افــزود: در ایــن رابطــه تیــم کارآگاهــان پلیــس آگاهــی بــا پیجوئــی هــای تخصصــی و اقدامــات اطالعاتــی 
گســترده از بازگشــت ایــن ســارق بــه کشــور مطلــع و بــا شناســائی مســیر تــردد و مــکان حضــور این فــرد موفق 

شــدند وی را در یکــی از نقــاط شــهر کرمــان غافلگیــر کنند.
وی از محــل کار طــی یکــی از شــب هــای پایانــی ســال 97 بــا اســتفاده از کلیدهــای در اختیــار مقادیــری طالی 
خــام، دالر و مقــداری مســکوکات بــه ارزش بیــش از 20 میلیــارد ریــال را ســرقت کــرده و طبــق نقشــه قبلــی بــه 
ســرعت از کشــور خــارج شــده بــود امــا خوشــبختانه بــا پیگیری هــای بــی وقفه مامــوران پلیــس آگاهی پــس از 
3 ســال فــراری بــودن دســتگیر شــد و بــه روال قانونــی مکلــف بــه اســترداد طالجــات مســروقه و جلــب رضایت 

مالباختــه خواهــد بود.
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره فصلت، آیه ۵3
»سنریهم آیاتنا فی اآلفاق وفی انفسهم 

حتی یتبین لهم انه الحق«
به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان ودر درون 

جانشان به آنها نشان می دهیم تا آشکار گردد که او حق 
است. این آیه وآیه بعدی پایان بخش سوره ی فصلت می 
باشند ودر این دو آیه به دو مطلب مهم که در حقیقت 

یک نوع جمع بندی از بحثهای این سوره است اشاره شده. 
آیه اول درباره توحید وآیه دوم درباره ی معاد سخن می 
گوید: در آیه اول پیرامون آیات آفاقی هم چون آفرینش 
خورشید وماه وستارگان با نظام دقیقی که بر آنها حاکم 
است وآفرینش انواع جانداران وگیاهها وکوهها ودریاها با 
عجائب وشگفتیهای بی شمارش وموجودات گوناگون 
اسرار آمیزش. که هر زمان اسرار تازه ای از خلقت آنها 
کشف می شود وهر یک آیه ونشانه ایست بر حقانیت 

ذات پاک او سخن به میان آمده است. وهمچنین از آیات 
انفسی )هم چون آفرینش دستگاههای مختلف در بدن 
انسان ونظامی که بر ساختمان حیرت انگیز مغز وحرکات 
منظم قلب وعروق وبافتها واستخوانها وانعقاد نطفه وپرورش 
جنین در رحم مادران واز همه مهمتر اسرار وشگفتیهای 

روح انسان می باشد( که هر گوشه ای از آن کتابی است از 
معرفت پروردگار وخالق جهان، بحث شده است. عن ابی 
بصیر: قال سئل ابو جعفر الباقر )علیه السالم( عن تفسیر 
(. سنریهم آیاتنا فی اآلفاق وفی انفسهم  قول اهلل )عزَّ وجلَّ
حتی یتبین لهم انه الحق. فقال )علیه السالم( یریهم فی 
انفسهم المسخ ویریهم فی اآلفاق انتقاص اآلفاق علیهم 

فیرون قدرة اهلل فی انفسهم وفی اآلفاق وقوله: یتبین لهم 
انه الحق. یعنی بذلک خروج القائم )علیه السالم( وهو 

( یراه هذا الحق البد منه. ابوبصیر  الحق من اهلل )عزَّ وجلَّ
می گوید: از امام باقر )علیه السالم( راجع به تفسیر این 
آیه سوال شد. امام )علیه السالم( فرمود: خداوند در جان 

مردم مسخ شدن را نشانشان خواهد داد ودر جهان هستی 
کاسته شدن وتنگ گردیدن آن را برایشان که قدرت 
خداوند را در خودشان وجهان هستی می بینند واینکه 

خداوند فرموده: )تا برایشان روشن گردد که او حق است(. 
مقصود خداوند از آن خروج وظهور حضرت قائم )علیه 

( که  السالم( است واو حق است از سوی خداوند )عزَّ وجلَّ
بناچار خلق او را خواهند دید.

تفسیر آیه ی 7 سوره  نساء :
برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان )آنان( بر جای 
گذاشته اند سهمی است و برای زنان )نیز( از آنچه پدر و مادر 
و خویشاوندان )آنان( بر جای گذاشته اند سهمی )خواهد بود( 
خواه آن )مال( کم باشد یا زیاد نصیب هر کس مفروض شده 

است.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

در عصر جاهلیت عرب، رسم چنین بود که تنها مردان را وارث 
می شناختند و معتقد بودند آن کس که قدرت حمل سالح 
و جنگ و دفاع از حریم زندگی و احیانا غارتگری ندارد، به او 
ارث نمی رسد. به همین دلیل زنان و کودکان را از ارث محروم 
می ساختند و ثروت میت را در میان مردان دورتر قسمت 

می کردند.
تا اینکه یکی از انصار به نام  »اوس بن ثابت« از دنیا رفت، در 
حالی که دختران و پسران خردسالی به جای گذارد. عموزاده 
های او به نام  »خالد« و  »ارفطه« آمدند و اموال او را میان 
خود تقسیم کردند و به همسر و فرزندان خردسال او چیزی 
ندادند. همسر او شکایت به پیامبر )ص( کرد و تا آن زمان 
حکمی در این زمینه در اسالم نازل نشده بود. در این موقع 
آیه فوق نازل شد و پیامبر )ص( آن دو نفر را خواست و به آنها 
دستور داد که در اموال مزبور، هیچ گونه دخالت نکنند و آن 
را برای بازماندگان درجه اول یعنی فرزندان و همچنین همسر 
او بگذارند، تا طرز تقسیم آن در میان آنها در پرتو آیات بعد 

روشن گردد.
2- آیه شریفه با کدام یک از عادات و رسوم غلط 

مبارزه می کند؟
این آیه در حقیقت گام دیگری برای مبارزه با عادات و رسوم 
غلطی است که زنان و کودکان را از حق مسلم خود محروم 
می ساخت. بنابراین مکمل بحث هایی است که در آیات سابق 
گذشت. زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه ای که داشتند، زنان 
و فرزندان خردسال را از حق ارث محروم می ساختند. آیه روی 
این قانون غلط خط بطالن کشیده و گفت : »مردان سهمی 
از اموالی که پدر و مادر و نزدیکان به جای می گذارند دارند 
و زنان نیز سهمی، خواه کم باشد یا زیاد، دارند.« بنابراین هیچ 

یک حق ندارند که سهم دیگری را غصب کند.
3- در تقسیم ارث چه چیزی مالک و اصل است؟

تقسیم ارث براساس قدرت جنگیدن، ممنوع است. تقسیم 
عادالنه میراث، اصل است، نه مقدار آن،  »قل منه او کثر« 

سهمیه ارث، تغییر ناپذیر است.  »نصیبا مفروضا«
4- آیا این حکم که در آیه شریفه آمده عمومی است؟

آیه فوق یک حکم عمومی برای همه موارد ذکر می کند، 
بنابراین آنهایی که فکر می کنند پیامبران اگر ثروتی داشته 
باشند به عنوان ارث به بستگان آنها نمی رسد، برخالف آیه 
فوق است. )البته منظور اموال شخصی پیغمبر است و اموال 
بیت المال که متعلق به مسلمین است طبق قانون بیت المال 

در موارد خود مصرف خواهد شد(
به خاطر این دو جهت : یعنی  »عمومیت حکم آیه« و  »نبودن 
ابهام« در این آیه، بر اینکه حکم ارث عمومیت دارد استدالل 
کرده اند و حتی شامل ترکه رسول خدا )ص( هم می شود. 
)این سخن در مقابل کسانی که به استناد حدیثی جعلی گفته 

اند :  »اموال رسول خدا )ص( بعد از رحلتش صدقه است.«
5-  منظور از واژه  »نصیب« و  »ترکه« چیست؟

کلمه  »نصیب« به معنای  »بهره و سهم« است و اصل آن از  
»نصب« است که به معنای بپا داشتن است و بهره و سهم را به 
این مناسبت نصیب خوانده اند که هر سهمی هنگام تقسیم از 

سایر اموال جدا می شود تا با آن مخلوط نگردد.
کلمه  »ترکه« به معنای مالی است که بعد از مرگ یک انسان 
از او باقی می ماند. مثل اینکه میت آن را ترک می کند و 
سپس از دنیا کوچ می نماید. پس استعمال اصلی این کلمه 

استعاره ای بوده و به تدریج متداول و معمول شده است.
6- چرا در آیه شریفه پیرامون خویشاوندان از واژه  

»اقربون« استفاده شده است؟
کلمه  »اقربون« به معنای خویشاوندان است که نسبت به 
انسان قریب و نزدیک هستند و اگر در میان  »اقربا« و  »اولی 
القربی« و »اقربون« و امثال آنها، در اینجا کلمه  »اقربون« را 
انتخاب کرد، برای این بود که داللت کند بر مالک ارث و اینکه 
اگر وارث، ارث می برد به خاطر نزدیک بودن به میت است. در 
نتیجه هرکس که نزدیک تر است، در بردن ارث مقدم تر است.

آیه 8 سوره نساء :
و هرگاه خویشاوندان یتیمان و مستمندان در تقسیم )ارث( 
حاضر شدند )چیزی( از آن را به ایشان ارزانی دارید و با آنان 

سخنی پسندیده گویید.
1- آیا آیه شریفه یک حکم اخالقی و استحبابی است؟
محتوای آیه یک حکم اخالقی و استحبابی درباره طبقاتی 
است که با وجود طبقات نزدیک تر، از ارث بردن محرومند. آیه 
می گوید : »اگر در مجلس تقسیم ارث، جمعی از خویشاوندان 
درجه 2 یا 3 و همچنین بعضی از یتیمان و مستمندان حضور 
داشته باشند، چیزی از مال به آنها بدهید.« به این ترتیب 
جلو تحریک حس حسادت و کینه توزی آنها را که ممکن 
است بر اثر محروم بودن از ارث شعله ور گردد بگیرید و پیوند 

خویشاوندی انسانی خود را به این وسیله محکم کنید.
و  »مساکین« چه کسانی  از  »یتامی«  2- منظور 

هستند؟
گرچه کلمه  »یتامی« و  »مساکین« به طور مطلق ذکر شده 
ولی ظاهرا منظور از آن ایتام و نیازمندان فامیل است. زیرا طبق 
قانون ارث، با بودن طبقات نزدیک تر طبقات دورتر، از ارث 
بردن محرومند. بنابراین اگر آنها در چنان جلسه ای حاضر 
باشند، سزاوار است هدیه مناسبي )که تعیین مقدار آن فقط 
بستگی به اراده وارثان دارد و از مال وارثان کبیر خواهد بود( به 

آنها داده می شود.
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بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش 
و پــرورش شهرســتان بردســیر، رضــا 
ــتعدادهای  ــس اداره اس ــروی رئی خس
ــوان  ــان ج ــش پژوه ــان و دان درخش
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان به 
اتفــاق جــواد ادیبــی نیا مدیــر آموزش 
و پــرورش شهرســتان بردســیر در 
 14 روز  صبــح  آغازیــن  ســاعات 
فروردیــن مــاه، همزمــان با بازگشــایی 
ــال 1401،  ــدارس در س ــوری م حض
ــدارس  ــدادی از م ــور در تع ــا حض ب
شهرســتان بردســیر در جریــان رونــد 

بازگشــایی قــرار گرفــت.
رضــا خســروی در ایــن بازدیــد، ضمن 
حضــور در کالس هــا و تبریــک ســال 
ــه  ــو و آغــاز مــاه مبــارک رمضــان ب ن
دانــش آموزان، معلمــان و کادر اجرایی 
مــدارس، از زحمات معلمــان در دوران 
شــیوع بیماری کرونــا و جهاد آنــان در 
عــدم تعطیلی جریــان آموزش تشــکر 
کــرد و ضمــن تشــویق دانش آمــوزان 
ــا نشــاط در  ــه حضــور مســتمر و ب ب
ــا رعایــت  کالس هــای درس همــراه ب
شــیوه نامــه هــای بهداشــتی، مزایــای 
حضــور در محیــط آموزشــی را بــرای 

ــمرد. آنان برش
وی افــزود: حضــور دانــش آمــوز در 
کالس و ارتبــاط صمیمــی و چهــره بــه 
چهــره بیــن معلــم و دانــش آمــوز باعث 
یادگیــری بهتــر مــی شــود، در مدرســه 
دانــش آمــوزان آداب زندگــی و مهــارت 
هــای اجتماعــی را مــی آموزنــد و بــرای 
ســاختن آینــده بهتــر آمــاده می شــوند.

رئیــس اداره اســتعدادهای درخشــان 
و دانــش پژوهــان جــوان آمــوزش و 
پــرورش اســتان کرمــان اظهــار داشــت: 
در ایــن دو ســالی کــه آمــوزش هــا بــه 
صــورت غیر حضوری و در بســتر فضای 
مجــازی انجــام گرفت، علیرغــم تالش و 
زحمــات مضاعف معلمــان، شــاهد افت 
ملمــوس کیفیت تعلیم و تربیــت بودیم 
و امیدواریــم از ایــن فرصــت 4۵ روزه تــا 
پایــان ســال تحصیلــی تــا حــد زیــادی 
ــای گذشــته صــورت  ــران کمبوده جب
پذیــرد و رونــد تعلیم و تربیت در مســیر 
اصلــی و ریــل طبیعــی خــود بازگــردد.

در ادامــه، جــواد ادیبــی نیــا مدیــر 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر 
ضمــن تقدیــر از مدیــران مــدارس که با 
برنامــه ریــزی و آمــاده ســازی شــرایط،  

ــوزان در  ــش آم ــور دان ــه حض زمین
کالس هــای درس را فراهــم کردنــد، 
ابــراز امیــدواری کــرد که بــا حضوری 
شــدن مجــدد مــدارس، زمینــه برای 
ــش از  ــی بی ــت آموزش ــرای عدال اج
پیــش مهیــا شــود و ســبک زندگــی 
ــوزش  ــی و آم ــر از دوران کرونای متأث
ــالح  ــرور اص ــه م ــوری ب ــر حض غی

شــود.
امــروز  از  اینکــه  اعــالم  بــا  وی 
چهاردهــم فروردیــن مــاه مــدارس به 
صــورت کامــال حضــوری بــا رعایــت 

با حضور صد درصدی معلمان و بیش از هشتاد درصدی دانش آموزان، 
آموزش حضوری در مدارس شهرستان بردسیر آغاز شد
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ــی  ــت م ــتی فعال ــای بهداش ــه ه ــیوه نام ش
کننــد، خاطر نشــان کــرد: فعالیتــی در فضای 
مجــازی نخواهیــم داشــت و فضــای مجــازی 
ــوزش  ــرای آم ــک فضــای مکمــل ب ــا ی صرف

ــت. ــوری اس حض
ــا هــدف  ــد ب ــن بازدی ــر اســت: ای شــایان ذک
ــوزش و  ــه شــدن آم بررســی شــرایط نهادین
ــک  ــز تبری ــه و نی ــن در مدرس ــرورش ایم پ
ســال نــو بــه همــکاران فرهنگی انجــام گرفت 
و وضعیــت بهداشــتی و آموزشــی، چالــش هــا 
ــای  ــدارس و کالس ه ــایی م ــع بازگش و موان

ــرار گرفــت. حضــوری مــورد بررســی ق

فتنه هیبریدی دشمن در ماه مبارک رمضان - جنگ هیبریدی چیست؟
ــارک  ــاه مب ــمن در م ــدی دش ــه هیبری فتن

ــت؟ ــدی چیس ــگ هیبری ــان - جن رمض
دشــمن در حــال پیــاده ســازی فتنــه 
هیبریــدی خطرناکــی در ایــران اســت و 
میخواهــد بــه اهــداف گوناگــون چنــد وجهی 

ــد: ــت یاب دس
 -تخریــب آرمــان وحــدت بــا اختــالف افکنی 
بیــن شــیعه و ســنی از طریق ســوء اســتفاده 

ــاک مردم از احساســات پ
 -ترویــج روحیــه »افغان هراســی« در کشــور 
کــه از ابتــدای ســال شــدیدا گســترده شــده 

اســت
- ربــط دادن موضــوع قتــل و شــهادت 
روحانیــت در حــرم رضــوی بــه موضــوع اخیر 

ــهد ــگاه مش ــان در ورزش ــور زن حض
ــا  ــور ب ــادی کش ــائل اقتص ــط دادن مس - رب
القــای نارضایتی گســترده از روحانیــت و نظام
- بهــره بــرداری گســترده وهابیــت منطقــه از 

اقــدام اخیــر در حــرم رضــوی 
-از بیــن بــردن روابــط اقتصــادی ایــران 
ــا  ــر ب ــای اخی ــاه ه ــه در م ــتان ک و افغانس
ــوده اســت ؛  ــرو ب ــی نظیــری روب گســترش ب
بــی تردید انشــقاق میــان ایــران و افغانســتان 

ــت  ــردی امریکاس ــدف راهب ه
ــوان  ــه عن ــالب ب ــم انق ــر معظ رهب
دیدبــان ارشــد نظــام در 19 بهمــن ماه 

ــد: ــی فرمودن ــه زیبای 1400 ب
ــی  ــم ترکیب ــک تهاج ــم دشــمن ی  » تهاج
اســت« و ابعــاد مختلــف آن را تبییــن نمودند. 
اینک شــاهد عملیاتی شــدن یکــی از قطعات 

ایــن تهاجم ترکیبــی در این حوزه هســتیم.

بدیهــی اســت هــر اقــدام نســنجیده فعاالن 
مجــازی، بــه تقویــت ایــن فتنــه ترکیبــی 
ــر  ــم ت ــث وخی ــرد و باع ــد ک کمــک خواه
شــدن مســئله میگــردد؛ لــذا میبایســت بــا 
دقــت بیشــتری در ایــن حــوزه، تحلیــل و 
موضــع گیــری نمائیم تــا ناخواســته تقویت 

کننــده فتنــه ترکیبــی دشــمن نباشــیم.
جنگ هیبریدی چیست؟

در وضعیــت امــروز ایــران نشــانه هایی از ورود 
بــه دوران دشــواری از نبــرد امنیتــی و جنگ 

شــناختی_هیبریدی دیده می شــود.
به گــزارش خبرنــگار حــوزه اخبــار داغ گروه 
فضای مجــازی باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
ــه  ــی، ب ــا ترکیب ــدی ی ــای هیبری جنگ ه
ــه می شــود کــه در آن  شــیوه نبــردی گفت
تمــام ابزارهــا و روش هــای ترکیبــی نظامــی 
نویــن جایگزیــن نبرد هــای ســنتی خواهــد 
ــا  ــن نبرده ــدی در ای ــروی هیبری ــد. نی ش
توانایــی فــوق العــاده ای بــر اثــر گــذاری در 
جامعــه دارنــد، ابــن نبــرد  بــه زبــان ســاده تر 
جنــگ روانــی محســوب می شــود، در ایــران 
ــی  ــوان جنگ ــا عن ــدی ب ــگ هیبری از جن

ــاد می شــود.  ــی ی ترکیب
عملیاتــی کــه ترکیبــی از جنگ ســرد و نرم 
بــا ســالح موشــک و رســانه اســت. از جملــه 
ــام و  ــدی،  ابه ــگ هیبری ــای جن ویژگی ه
ــن صــورت کــه  پیچیدگــی آن اســت، بدی
برخــی از کارشناســان نظامــی و امنیتــی آن 
را شــیوه جدیــدی از رویارویــی بــا دشــمن 
می داننــد و آن را انقالبــی جدیــد در طراحی 

ــد.  ــی کرده ان ــی تلق ــای نظام جنگ ه

حــاال بــا توجــه بــه اتفاقــات اخیــر در منطقــه خاورمیانــه و جریاناتی 
کــه کشــور آمریــکا در ایــن محــور ایجــاد کــرده اســت، بایــد بــه ایــن 
ســوال پاســخ داد کــه آیــا وضعیــت امــروز ایــران نشــانه هایی از ورود 
بــه دوران دشــواری از نبــرد امنیتــی و جنــگ شــناختی - هیبریــدی 

اســت، یــا خیــر؟
بســیاری از نظریــه پردازان نظامــی پس از واقعه 11 ســپتامبر، با روش 
جنگ های ســنتی خداحافظــی کردند و از ســال 2001 رویکردشــان 
را در طراحــی نقشــه های نظامــی و امنیتــی فضــای ســایبر را هــم 
اضافــه کردنــد. در گــزارش منتشــر شــده از اجــالس امنیتــی مونیــخ 
در ســال 201۵، ملزومــات یــک جنــگ هیبریــدی در هشــت مــورد 
دیپلماســی، جنــگ اطالعاتــی و تبلیغاتی، حمایــت از نابســامانی ها و 
شــورش های محلــی، نیرو هــای نامنظــم و چریکــی، نیرو هــای ویــژه، 
نیرو هــای کالســیک نظامــی، جنــگ اقتصــادی و حمــالت ســایبری 
ــاد شــده اســت.به نظــر مــی رســد نیروهــای جبهــه مقاومــت و  ی
جریــان هــای آزادی بخــش و اســالمی باید به ســمت و ســوی چنین 
مدلــی از جنــگ حرکــت کننــد، چــرا کــه درک پیچیدگی هــای آن 
توســط نیروهــای کالســیک دشــمن ســخت اســت. در واقــع اصلــی 
تریــن ویژگــی ایــن مــدل از جنگ هــا، ابهــام و غافلگیــری ناشــی از 

ــت. ابهام اس

اقتصاد دانش بنیان  بازوی قدرتمند 
تحوالت و در خط مقدم توسعه است

ادامــه ســرمقاله.. اگــر تــوان و ظرفیــت 
بخــش خصوصــی در ایــن طرح نادیــده گرفته 
شــود در آینــده به مشــکل برمی خوریــم و در 
کنــار حمایــت مالــی و سیاســتگذاری، بخش 
خصوصــی بایــد در حــوزه دانــش بنیــان نقش 
اساســی خــود را ایفــا کنــد کــه به ایــن منظور 

نیــز بایــد زمینه ســازی الزم صــورت گیــرد.
بــا توجــه بــه ســطح بــاالی ســرمایه گــذاری 
در نــوآوری و ابداعــات جدیــد در شــرکت 
ــن  ــروت ای ــب ث ــان،و کس ــش بنی ــای دان ه
شرکتهادرســال گذشــته  ، توجــه رهبــری بــه 
هدایــت تولیــد در امتــداد شــعار ســال هــای 
گذشــته، جهــش تولید، نــوآوری و شــکوفایی 
ــمت  ــه س ــد ب ــای تولی ــت ه ــع محدوی و رف

ــت. ــان« اس ــش بنی »دان
ضــرورت توجــه بــه مدیریــت کارامــد یکــی از 
اوامــر تحقــق ایــن امــر اســت واز انجایــی کــه 
برخــی ســوء مدیریت ها مانــع از تحقق شــعار 
ــار  ــیزدهم انتظ ــت س ــود،از دول ــال می ش س
مــی رود بــا جدیــت نســبت بــه انتصــاب افراد 
کارآمــد و جهــادی در راســتای تحقــق اهداف 

و شــعار ســال اقــدام کنــد.
ــا توجــه بــه اینکــه اقتصــاد دانــش بنیــان،  ب
از  آن صرفــا  در  کــه  نیســت  اقتصــادی 
فناوری هــای ســطح بــاال اســتفاده شــود، بلکه 

اقتصــادی اســت کــه در آن، تمــام کســب و کارها 
ــرد  ــع و کارب ــاز، از توزی ــه فراخــور نی ــع ب و صنای
دانــش در پیشــبرد اهــداف خــود بهــره می برنــد.
ــاری  ــدف تج ــا ه ــان ب ــش بنی ــرکتهای دان ش
ســازی یافتــه هــای پژوهشــی فعالیــت می کنند 
کــه در ســند توســعه جامــع علمــی کشــور نیــز 
بــه صراحــت بــر آن تاکیــد شــد و مبنای توســعه 

پایــدار قلمــداد مــی شــود.
تربیــت جوان هــای خــالق هدفگــذاری اصلــی در 
توســعه پایــدار کشــور محســوب مــی شــوند که 
ایــن جوانهــا تضمیــن کننــده توســعه هســتند و 
از ســویی توســعه پایــدار فقــط به معنای توســعه 
زیرســاختی و فضــای فیزیکــی کارخانجــات 
نیســت و بیشــتر تربیــت نیروهــای فنــاور بــرای 
ــرای  ــدار اســت.راهکارهایی ب ــظ توســعه پای حف
کمــک بــه تحقــق ایــن موضــوع ضروریســت از 
جملــه : معافیت هــای مالیاتــی کارفرمایــی، تهیه 
داده هــای اقتصــاد محلــی و بــه کارگیــری علــم 
ــک  ــب وکارهای کوچ ــت از کس ــی، حمای بازاریاب
کســب وکارهای  توســعه   ، اســتارت آپ ها  و 
ــرای  ــد ب روســتایی، اعطــای تســهیالت هدفمن
تقویــت صنایــع جــذاب کشــور و نظــارت دقیــق 
بــر فرآینــد مصــرف آن از دیگــر اقدام هــای مهمی 
اســت کــه در خصــوص ایجــاد اشــتغال بایــد مد 

نظــر قــرار داد.

سپرده گذاری بیش از 4 میلیارد تومانی 
خیران در صندوق امداد والیت کرمان

مدیــرکل کمیتــه امداد اســتان کرمان از ســپرده گذاری 
بیــش از چهــار میلیــارد تومانــی خیــران در صنــدوق 
امــداد والیــت کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در ســال 
ــث  ــن ســپرده گذاری باع ــت: ای ــر داد و گف 1400 خب
ــان و  ــه مددجوی ــهیالت ب ــت تس ــهیل در پرداخ تس

نیازمنــدان شــده اســت.
یحیــی صادقــی مشــارکت خیــران در افتتــاح حســاب 
ــریع  ــه ای در تس ــت را زمین ــداد والی ــدوق ام در صن
خدمت رســانی بــه نیازمنــدان  برشــمرد و افــزود: 
ــایی،  ــتغال، کارگش ــای اش ــدوق در زمینه ه ــن صن ای
ــه  ــی ب ــوزه عمران ــه و ح ــی، جهیزی ــی، درمان تحصیل
نیازمنــدان وام هــای قرض الحســنه پرداخــت می کنــد.

بــرای  نیکــوکاران  از خیــران و  بــا  دعــوت  وی 
ــدف  ــت باه ــداد والی ــدوق ام ــپرده گذاری در صن س
ــی کــه در ایــن  ــه نیازمنــدان، گفــت: خیران کمــک ب
ــراد  ــد اف ــد می توانن ــپرده گذاری می کنن ــدوق س صن
ــت تســهیالت قرض الحســنه  ــرای دریاف ــد را ب نیازمن

ــد. ــی کنن معرف
از  گزارشــی  ادامــه  در  امــداد  مدیــرکل کمیتــه 
فعالیت هــای ایــن صنــدوق در ســال 1400 ارائــه 
کــرد و ادامــه داد: صنــدوق قرض الحســنه امــداد 
والیــت اســتان کرمــان طــی ســال گذشــته 13 هــزار 
ــارد و  ــه ارزش 183 میلی ــهیالت ب ــره تس و 994 فق
621 میلیــون تومــان بــه مددجویــان و اقشــار نیازمند 

ــت. ــرده اس ــت ک پرداخ
وی در ادامــه بابیــان اینکــه صندوق امــداد والیت کمیته 
امــداد نمونه بــارز بانکداری اســالمی اســت افــزود: ایجاد 
صنــدوق ضمانت آســان بــرای مددجویان کمیتــه امداد 
یکــی از اقدامــات مهــم ایــن صندوق اســت کــه در نظام 
اقتصــادی کشــور و توانمندســازی اقتصــادی محرومــان 

تأثیر بســیاری دارد.
صادقــی در پایــان تصریح کــرد: خدمت رســانی بی منت 
و آســان بــه مددجویــان ضمن حفظشــان و شــخصیت 
آن هــا یکــی از اهــداف اصلــی ایــن نهــاد نیــز اســت کــه 
در کنــار آن پرداخــت تســهیالت قرض الحســنه، خــارج 
از ضوابــط پیچیده بانکی توســط صنــدوق امــداد والیت 

در دســتور کار قــرار دارد.

باج خواهی انگیزه جنایت با یک کشته 
و یک مجروح در کرمان بود 

بازپــرس ویــژه قتــل دادســرای عمومــی و انقــاب کرمان، بــاج خواهی 
را انگیــزه اصلــی جنایــت سه شنبه شــب در یکــی از روســتاهای کاظــم 
آبــاد کرمــان اعــام و بیــان کــرد: در ایــن حادثــه یــک نفــر بــه دلیــل 
شــلیک گلولــه از ســوی مهاجمــان کشــته و یــک نفــر نیــز مجــروح 

شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از روابــط عمومــی دادگســتری کل اســتان 
کرمــان، یعقــوب احمــدی در تشــریح ایــن خبــر افــزود: در ایــن ماجــرا 
دو فــرد مهاجــم بــا ورود غیرقانونــی بــه اراضی تحت کاشــت پســته در 
یکــی از روســتاهای کاظــم آبــاد و تهدیــد نگهبان بــاغ، از او درخواســت 
کــرده انــد کــه بــه بهانــه شکســتن پــای خــود، صاحــب اصلــی بــاغ را 

به محــل بکشــاند.
وی اظهارداشــت: صاحــب بــاغ بافاصلــه پــس از ورود بــه باغ از ســوی 
ــان  ــه در هم ــه و پســر وی – ک ــرار گرفت ــد ق ــورد تهدی ــان م مهاجم
لحظــه بــه صــورت تلفنــی بــا پــدر خــود در حــال گفت و گــو بــوده- با 
اطــاع از ماجــرا و بــه دلیــل حضور نداشــتن خــود در منطقــه، از عموی 
خــود خواســته کــه بــه باغ مذکــور بــرود و بــا مهاجمــان برخــورد کنند.
رییــس شــعبه هشــتم دادســرای عمومــی و انقــاب کرمان بیــان کرد: 
عمــوی ایــن خانــواده بــا همراهــی چنــد تــن از افــراد بومــی محــل به 
بــاغ رفتنــد و حیــن پیــاده شــدن از خــودرو از ســوی مهاجمــان مــورد 

هــدف گلولــه قــرار گرفتــه و کشــته شــده اســت.
احمــدی گفــت: مهاجمــان دو نفــر بــوده انــد کــه متاســفانه موفــق بــه 
فــرار شــده انــد و کار شناســایی و دســتگیری آنــان در دســت انجــام 

اســت.
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رئیس جمهــور، صنایــع بــزرگ را در اولویت 
ایجــاد تحــول دانش بنیــان دانســت و تأکید 
کــرد: وزیــر صمــت موظــف اســت جلــوی 
ــت های  ــرد و دس ــه را بگی ــی روی واردات ب

پنهــان در ایــن عرصــه را قطــع کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت ایرنــا، 
آیــت اهلل »ســید ابراهیــم رئیســی« در 
ــان و  ــا کارآفرین ــی ب ــم اندیش ــت ه نشس
فعــاالن تولیــد دانش بنیــان کــه حــدود دو 
ســاعت بــه طــول انجامیــد، بــا بیــان اینکه 
ــور  ــگاه دســت اندرکاران ام ضــرورت دارد ن
ــول  ــان متح ــوزه دانش بنی ــه ح ــی ب اجرای
ــردان و  ــد دولتم ــروز بای ــت: ام ــود، گف ش
کارآفرینــان در تــاش مجاهدانــه وضعیــت 
ــه وضعیــت مطلــوب نزدیــک  موجــود را ب
ــن کار و ایجــاد تحــول،  ــه ای ــد و الزم کنن

ــت. ــا اس ــر نگرش ه تغیی
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــور ب ــس جمه رئی
مدیریــت در کشــور بایــد دانش بنیــان 
شــود، اظهــار داشــت: بــر ایــن بــاور 
ــمت  ــه س ــت ب ــه حرک ــه الزم ــتم ک هس
اقتصــاد دانش بنیــان ایــن اســت کــه 
ــان  ــت دانش بنی ــال مدیری ــه دنب ــد ب بای
ــذا تحــول در حوزه هــای مدیریتــی  ــود ل ب
از ضرورت هــای جــدی جامعــه اســت.

ــا را  ــول در فرآینده ــه تح ــی در ادام رئیس
ــن گام در ایجــاد تحــول  ــوان دومی ــه عن ب
ــت:  ــرار داد و گف ــد ق ــورد تأکی ــق م موف
ــور  ــزرگ در کش ــای ب ــام کاره ــرای انج ب
الزم اســت فرآیندهــا تغییــر پیــدا کنــد در 
غیــر ایــن صــورت در نظــام پیچیــده اداری 
موجــود، نمی تــوان کاری از پیــش بــرد، از 
ایــن روی الزم اســت فرآینــد شــکل گیری 
ایــده تــا تبدیــل آن بــه محصول متحــول و 

ــود. تســهیل ش
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه نقــش مهــم 
ــت  ــزرگ در تقوی ــع و شــرکت های ب صنای
ــع  ــان، گفــت: صنای شــرکت های دانش بنی
بــزرگ کشــور بایــد فعالیــت و تولیــد خــود 
را دانش بنیــان کننــد و اگــر چنیــن اتفاقــی 
نیفتــد بــدون تردیــد شــرکت های کوچــک 
دانش بنیــان نمی تواننــد رشــد مؤثــری 
داشــته باشــند. ضــروری اســت شــرکت ها 
ــروز  ــزرگ کشــور از همیــن ام ــع ب و صنای
ــت  ــت و حمای ــه فعالی ــف ب ــود را موظ خ

و  بداننــد  دانش بنیــان  محصــوالت  از 
ــام  ــتا انج ــن راس ــات الزم را در ای اقدام

دهنــد.
ــرد:  ــان ک ــر نش ــی خاط ــت اهلل رئیس آی
دادن  قــرار  بــا  دولتــی  دســتگاه های 
صنایــع  می تواننــد  الزم  مشــوق های 
و شــرکت های بــزرگ را بــه ســمت 
حمایــت  و  دانش بنیــان  فعالیت هــای 
از تولیــدات شــرکت های دانش بنیــان 

ــد. ــوق دهن س
ــق  ــرد: تحق ــد ک ــور تأکی ــس جمه  رئی
شــعار ســال صرفــاً وظیفــه معاونــت 
ــه  ــت، بلک ــور نیس ــس جمه ــی رئی علم
ــه  ــن زمین ــتگاه ها در ای ــه دس ــد هم بای

ــد. ــئولیت کنن ــاس مس احس
وی ایجــاد تحــول نهــادی را گام ســوم در 
ــه موفقیــت دانســت  مســیر دســتیابی ب
و اظهــار داشــت: در تحــول نهــادی الزم 
اســت دســتگاه هــا و مجموعه هــای 
مرتبــط بــا شــرکت های دانش بنیــان 
متحــول شــوند و در ایــن راســتا بــه 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــه ش ــای اینک ج
ــد،  ــی برون ــه ســراغ دســتگاه های اجرای ب
ــن دســتگاه های مختلــف باشــند کــه  ای
شــرکت های  مشــکات  و  دغدغه هــا 
دانش بنیــان را بــا جدیــت پیگیــری  

می کننــد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر رئیس دکت
ــد و  ــانی کارآم ــروی انس ــورمان از نی کش
ظرفیت هــای اقتصــادی، مالــی و تولیــدی 
ارزشــمندی برخــوردار اســت، گفــت: اگــر 
ــازوکارهای  ــا س ــود ب ــای موج ظرفیت ه
ــیاری  ــد، بس ــدا کن ــامان پی ــب س مناس
ــه  از مســایل و مشــکات کشــور از جمل
بیــکاری برطــرف شــده و بــا ایجــاد رشــد 
ــی،  ــول مل ــش ارزش پ ــادی و افزای اقتص
ــی  ــامان م ــر و س ــور س ــکات کش مش

یابــد.
رئیــس جمهــور واردات بی رویــه را از 
و  شــرکت ها  توســعه  جــدی  موانــع 
ــار  ــان دانســت و اظه ــدات دانش بنی تولی
داشــت: مســئولین مربوطــه الزم اســت با 
جدیــت جلــوی اینگونــه واردات را بگیرند 
و اگــر دســت های پنهانــی در ایــن زمینــه 

وجــود دارد، آنهــا را شناســایی کننــد.

آیــت اهلل رئیســی افــزود: وقتــی محصولــی بــا فنــاوری پیشــرفته و 
بــا اســتانداردهای الزم و قابــل رقابــت در کشــور وجــود دارد، نبایــد 
مشــابه آن وارد کشــور شــود و بــه هیــچ عنــوان اجــازه داده نشــود 

افــرادی بــا زد و بندهایــی بــه دنبــال واردات بــی رویــه باشــند.
ــت  ــا محوری ــی ب ــتور داد کارگروه ــه دس ــور در ادام ــس جمه رئی
معاونــت علمــی و مشــارکت وزارتخانه هــای ذیربــط بــرای هدایــت، 
ــان تشــکیل شــود. ــر شــرکت های دانش بنی ــت و نظــارت ب حمای

ــوزش  ــرد: ســاختار نظــام آم ــح ک ــه تصری ــر رئیســی در ادام دکت
عالــی بایــد بــه ســمت مهارت آفرینــی ســوق یافتــه و متناســب بــا 

ــد. ــر یاب ــان تغیی ــای دانش بنی فعالیت ه
ــش و  ــم و دان ــان اینکــه در کشــورمان عل ــا بی ــت اهلل رئیســی ب آی
ــت:  ــار داش ــود دارد، اظه ــی وج ــای فراوان ــا و توانایی ه ظرفیت ه
اگــر دانایــی و توانایی هــای موجــود در کشــور بــا ســاز و کارهــای 
مناســب بــه یکدیگــر ضمیمــه شــوند، می توانــد بســیاری از راه ها را 

همــوار کنــد و ایــن کار بایــد در کشــورمان اتفــاق بیفتــد.
ــش از ۴۰  ــدگان بی ــران و نماین ــه در آن مدی ــت ک ــن نشس در ای
ــر  ــتند، ۱۱ نف ــورحضور داش ــر کش ــان از سراس ــرکت دانش بنی ش
ــه  ــخنان جداگان ــان در س ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــران ش از مدی
ــعه  ــرای توس ــود را ب ــای خ ــکات و راهکاره ــا مش ــه ه ای دغدغ

ــد. ــرح کردن ــور مط ــان در کش ــش بنی ــای دان فعالیت ه
تــاش برای شــکل گیــری اقتصــاد دانش بنیــان در کشــور، تجاری 
ســازی تولیــدات شــرکت هــا، خریــد و صــادرات محصــوالت دانش 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــت از ش ــی در حمای ــاد یکپارچگ ــان، ایج بنی
بنیــان، حمایــت از مالکیــت فکــری معنــوی، تقویــت دیپلماســی 
اقتصادی،تســهیل صــدور مجــوز کســب و کار، حمایــت هــای بیمه 
ای و مالیاتــِی، رفــع موانــع گمرکی، جلوگیــری از واردات محصوالت 
مشــابه و کوچــک ســازی دولــت، از جملــه نکاتــی بــود کــه در ایــن 
جلســه توســط مدیــران شــرکت هــای دانــش بنیــان مطــرح شــد.

1-     توجیه ایمانی ضرورت حجاب
ــان،  ــرط اول ایم ــی ش ــه درهردین ــت ک ــک نیس ش
ــودن دربرابرحکــم خداوپیامبراوســت واهــل  تســلیم ب
ایمــان خــود را ملــزم میداننــد کــه هرآنچــه ازناحیــه 
خداونــد بواســطه پیامبــرش برآنهــا نــازل شــده را بــه 
گــوش جــان بپذیرنــد وســردرگروفرمان اوداشــته 
باشــند، ومعتقدندقوانینــی کــه ازجانــب خــدای عالــم 
ــت  ــوق خوداوس ــه مخل ــری ک ــرای بش ــم، ب قادرحکی
صادروابــاغ شــده نســبت بــه هرقانــون دیگــری 
ــع  ــام منب ــت. دراس ــروی اس ــزاوارتربه پی کاملتروس
ایــن احــکام کتــاب آســمانی قــرآن اســت کــه مــا رابــه 
تبعیــت ازســنت پیامبــر)ص( امرمــی کنــد ودرســنت 
پیامبــر)ص( نیزســفارش بــه پیــروی ازســیره امامــا ن 
معصــوم علیهــم الســام بــه وضــوح دیــد ه مــی شــود. 
پــس منبــع احــکام اســام قرآن،ســنت پیامبــر )ص( 
وســیره معصومیــن علیهــم الســام اســت.با مراجعه به 
آن حکــم وجــوب حجــاب والــزام آن برای زن مســلمان 
بــه وضــوح قابــل دریافــت اســت بــه نحــوی کــه بــرای 
فهــم آن نیــازی بــه مراجعــه بــه ســنت – کــه درفهــم 

ــه آن محتاجیــم - نیزنداریــم.   بســیاری ازاحــکام ب
مــن  یغضضــن  للمؤمنــات  وقــل   « اول:  آیــه 
ــن  ــن زینته ــن والیبدی ــن فروجه ــن ویحفظ أبصاره
إالماظهرمنهاولیضربــن بخمرهــن علــی جیوبهــن 
والیبدین زینتهــن إاللبعولتهن أوآبائهــن أوآباءبعولتهن 
أوأبنائهــن أوأبناءبعولتهــن أوإخوانهــن أوبنــی إخوانهــن 
أوبنــی أخواتهــن أونســائهن أوماملکــت أیمانهــن 
ــل  ــال أوالطف ــن الرج ــة م ــی االرب ــن غیرأول أوالتابعی
الذیــن لــم یظهرواعلــی عــورات النســاءوالیضربن 
بأرجلهــن لیعلــم مــا یخفیــن مــن زینتهــن وتوبواإلــی 

ــون «  ــم تفلح ــون لعلک ــا أ یهاالمؤمن اهلل جمیع
ــگاه  ــودرا )ازن ــمهای خ ــان بگوچش ــان باایم ــه زن وب
را  خویــش  فروگیرند،ودامــان  لــود(  آ  هــوس 
ــزآن  ــودرا ج ــت خ ــظ کنندوزین ــی( حف ــی عفت )ازب
مقدارازآنــان کــه نمایــان اســت  آشــکارننمایند، و 
)اطــراف( روســریهای خــودرا برســینه خــود افکننــد 
)تاگــردن وســینه بــاآن پوشــانده شــود(، وزینــت 
شوهرانشــان،  مگربــرای  نســازند  آشــکار  خــودرا 
یاپدرانشــان،یا پدرانشــوهران شان،یاپسرانشان،یاپسران 
همسرانشان،یابرادرانشان،یاپســران برادرانشان،یا پسران 
ــان ]=  ــان،یا بردگانش ــم کیشش ــان،یازنان ه خواهرانش
کنیزانشــان[ ،یامــردان ســفیه وابســته )بــه آنهــا( کــه 
تمایلــی بــه زن ندارنــد، یاکودکانــی کــه ازامورجنســی 
ــان باایمــان  ــان آگاه نیســتند; و )بــه زن مربــوط بــه زن
بگــو: هنــگام راه رفتــن( پاهــای خــود رابه زمیــن نزنند 
تــا زینــِت پنهانشــان دانســته  شــود )وصــدای خلخــال 
کــه برپــا دارنــد بــه گــوش رســد(. وای مؤمنــان همگی 

ــوید. ــد، تارستگارش ــدا بازگردی ــوی خ ــه س ب
آیــه دوم: » یاایهاالنبــی قــل الزواجــک وبناتــک ونســاءا 
لمؤمنیــن یدنیــن علیــه من جابیبهــن ذلــک أدنی أن 

یعرفــن فــا یؤذیــن وکان اهلل غفــورا رحیما «
ای پیامبــر! بــه همســران ودخترانــت وزنــا ن مؤمنــان 
[خــودرا  بلنــد  روســریهای   =[ »جلبابهــا  بگــو: 
ــناخته  ــه ش ــرای اینک ــن کارب ــش فروافکنند،ای برخوی
ــون  ــت; )واگرتاکن ــد بهتراس ــوند وموردآزارقرارنگیرن ش
ــد  ــد( خداون ــه کنن ــرزده توب ــا س ــی ازآنه خطاوکوتاه

ــت«. ــان اس ــده ومهرب ــواره آمرزن هم
درایــن دوآیــه مجموعــا پنج نــوع دســتوردرباره حجاب 

وچگونگــی رعایــت آن بیان شــده : 
دســتوراول: »الیبدیــن زینتهــن االمــا ظهرمنهــا« 
زینــت خــود را جــزآن مقدارازآنــان کــه نمایــان اســت 

آشــکارننمایند
ــی جیوبهــن«  ــن بخمرهــن عل دســتوردوم: » ولیضرب
ــد  ــینه خودافکنن ــود را برس ــریهای خ ــراف( روس )اط

ــود( ــانده ش ــا آن پوش ــینه ب ــردن وس )تاگ
دستورســوم: » والیبدیــن زینتهــن إاللبعولتهــن أو... « 
وزینــت خــودرا آشکارنســازند مگربــرای شوهرانشــان، 

یــا... 
دســتورچهارم: » والیضربــن بأرجلهــن لیعلم مایخفین 
ــا  ــد ت ــن نزنن ــه زمی ــن زینتهــن« پاهــای خــود راب م
زینــِت پنهانشــان دانســته شــود)وصدای خلخــال کــه 

برپــا دارنــد بــه گــوش رســد(
دســتورپنجم: » یدنیــن علیهــن مــن جابیبهــن 
ــش  ــودرا برخوی ــد [ خ ــریهای بلن ــا ] روس « جلبابه
ــب  ــه درقال ــه ک ــتورهای پنجگان ــن دس فروافکنند.ای
امرونهــی مســتقیم ازجانــب خداوندابــاغ شــده بــرای 
ــل  ــرای اه ــاب ب ــت حج ــزوم رعای ــی ل ــه ایمان توجی
ایمــان کافــی اســت وحجــت را برآنــان تمــام مــی کند.

حجاب اجباری !  قسمت سوم فلسفه  نماز وسّر آفرینش 
چیست؟)9(

4

چرا ما باید نماز بخوانیم؟
وقتــی پــدر و مــادر، فرزندشــان را بــه درس خوانــدن 
ــت و  ــد اس ــود فرزن ــود خ ــه س ــد، ب ــی کنن ــر م ام
ســعادت او را مــی خواهنــد و ایــن امــر از روی محّبــت 
بــه فرزنــد اســت و گرنــه بــه درس خوانــدن او نیــازی 
ــی کــه  ــد. رســول گرامــی اســام)ص( در روایت ندارن
در امالــی صــدوق، ص 6۴۱ آمــده، فرمودنــد: »الصــاة 
یــن. . . َفــان ُقِبلَت ُقِبــَل ما ســواها و ان ُردَّت  عمــود الدِّ
ُردَّ مــا ســواها،نماز پایــه دیــن اســت کــه اگــر مقبــول 
ــال  ــنات و اعم ــایر حس ــرد، س ــرار گی ــی ق درگاه اله
انســان نیــز پذیرفتــه اســت و اگــر مقبــول واقع نشــود 
همــه حســنات و اعمــال دیگــر مــردود اســت« کــه بر 
ایــن اســاس، نوشــتار ذیــل در بخــش هــا و شــماره 
هــای گوناگــون بــا عنــوان »حقیقــت نمــاز« تقدیــم 

حضــور عاقمنــدان خواهــد شــد.
* فلسفه نماز در قرآن و اسام چیست؟

عبــادت، وســیله تکامــل و ســعادت ماســت و دســتور 
خداونــد بــه نمــاز، نوعــی لطــف و رحمــت و راهنمایی 
اســت کــه مــا را بــه کمــال مــی رســاند؛ مثــا وقتــی 
پــدر و مــادر، فرزندشــان را بــه درس خوانــدن امــر می 
کننــد، بــه ســود خــود فرزنــد اســت و ســعادت او را 
مــی خواهنــد و ایــن امــر از روی محّبــت بــه فرزنــد 

اســت و گرنــه بــه درس خوانــدن او نیــازی ندارنــد.
آیــات و روایــات، فلســفه و حکمــت تشــریع نمــاز را 

بیــان کــرده انــد:
لـَـوَة لِِذکــِری، نمــاز را برپا دار  ۱- یــاد خــدا: »َو أَقـِـِم الصَّ

تــا بــه یاد مــن باشــی«.
لـَـوَة تَْنَهی  2- بازداشــتن از گنــاه و زشــتی هــا:»إِنَّ الصَّ
ــا نمــاز )انســان را در  ــآءِ َو الُْمنکــر، همان ــِن الَْفْحَش َع

دنیــا( از زشــتی هــا و گنــاه بــاز مــی دارد«.
ــْوَن  ــَن یْخَش َِّذی ــِذُر ال ــا تُن ََّم ــی روح:». . . إِن 3- پاکیزگ
ََّمــا  ــوَة َو َمــن تََزکــی َفإِن لَ ــواْ الصَّ َُّهــم بِالَْغیــِب َو أََقاُم َرب
ِ الَْمِصیــُر ،تــو تنها کســانی را  یَتَزکــی لَِنْفِســةَو إِلـَـی اهللَّ
کــه از پروردگارشــان در نهــان می ترســند و نمــاز برپا 
ــد، هشــدار مــی دهــی و کســی پاکیزگــی  مــی دارن

جویــد تنهــا بــرای خــود پاکیزگــی مــی جویــد«.
ــَرٌة إاِلَّ  ــا لَکِبی ََّه ــوةِ َو إِن لَ ــِر َو الصَّ ْب ــَتِعیُنواْ بِالصَّ ۴- َو اْس
َعلـَـی الَْخِشــِعیَن ، از شــکیبایی و نمــاز یــاری جوییــد، 
و بــه راســتی ایــن کار گــران اســت، مگــر بــر فروتنان.
5- پــاک شــدن از کبــر و غرور؛ حضــرت فاطمة)علیها 
ــن  ــاً م ــاة تنزیه ــد: ». . . و الص ــی فرمای ــام( م الس
ــا مــردم از  ــد نمــاز را واجــب کــرد ت ــر. . .،خداون الکب

کبــر و غــرور پــاک شــوند. . . «.
َِّذیــَن ُهــْم فِی  6- رســتگاری:»َقْد أَْفلـَـَح الُْمْؤِمُنــون * ال
َصاَتِِهــْم َخِشــُعوَن، بــه راســتی کــه مؤمنــان رســتگار 

شــدند؛ همانــان کــه در نمازشــان فروتنند«.
در حدیثــی آمــده اســت: نقــش نمازهــای پنــج گانــه 
بــرای امــت مــن هماننــد نهــر آب زاللــی اســت کــه 
از مقابــل خانــه آنــان مــی گــذرد، اگــر کســی روزانــه 
پنــج بــار در ایــن نهــر شستشــو کنــد، آیــا بــه گمــان 
شــما بــاز هــم بــر بــدن او آلودگــی و پلیــدی خواهــد 

ماند؟!.
ــی  ــام( م ــه الس ــام باقر)علی ــر ام ــی دیگ و در حدیث
فرمایــد: هنگامــی کــه نمازگــزار به ســمت قبلــه برای 
ــه او  ــد رحمــان و رحیــم ب نمــاز مــی ایســتد، خداون

توجــه ویــژه مــی کنــد.
نمــاز روزانــه انســان، اظهــار تشــکر و ســپاس دائمــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــی های ــت و خوب ــه نعم ــن هم او از ای
خداونــد بــه او داده اســت و نیــز ثناگویــی و تمجیــد 
ــه  ــی و عظمــت اســت ک ــه زیبای ــن هم انســان از ای
ــف و  ــرای تعری ــس ب ــچ ک ــال دارد. هی ــد متع خداون
ــده  ــت رویی ــه در طبیع ــا ک ــک گل زیب ــد از ی تمجی
اســت بــه شــما اعتــراض نمــی کنــد، اّمــا اگــر زیبایی 
آن را نبینــی، نابینایــت مــی شــمرند و اگــر ببینــی و 
واکنــش نشــان ندهــی و ســتایش نکنــی سرزنشــت 
مــی کننــد کــه چــرا ذوق و احســاس نــداری و چقــدر 

بددلــی!
در مضمــون بعضــی احادیــث آمــده اســت کــه: 
»انســان در حــال نمــاز بــا خدای خــود نجــوا و گفتگو 
مــی کنــد و اگــر انســان لــذت ایــن گفتگــو را بچشــد، 
هیــچ گاه از حــال نمــاز خــارج نمــی شــود«. راســتی 
چقــدر لــذت بخــش اســت بــا خــدای جهــان آفریــن 
بــه گفتگــو و مناجــات پرداختــن! و روحــی به عظمت 
تمــام هســتی یافتــن و بــا خــدای هســتی هم ســخن 

شــدن.
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تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت ماحظــه خودرو بــه پارکینگ 
بهمــن بردســیر واقــع در خیابــان معلــم مراجعــه نماینــد و جهــت ارائــه پیشــنهاد 
تــا قبــل از مزایــده قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه 
واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و 
کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده می باشــد و در 
صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز 
مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده به نفــع دولت ضبــط خواهد 
شــد بــه درخواســت هایــی کــه حیــن و بعــد از مزایــده ارائــه شــوند ترتیب اثــر داده 

ــد  نخواهد ش
                    مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر - بنی اسد/  2 م الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانــم محبوبه نادری پور بموجب درخواســت شــماره ۱۴۰۱/68 و مــورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴  
اعــام داشــته کــه ســند مالکیــت المثنــی ششــدانگ اعیانــی خانــه مشــتمل بــر بــاغ 
پــاک ۱ فرعــی از 5667 اصلــی واقــع بردســیر بخــش 2۰ کرمــان که میزان ســیزده و 
پنــج هفتم از 96 ســهم ششــدانگ عرصه آن وقف می باشــد بشــماره چاپــی 576۱5۱  
ســری الــف 93 بنــام محمــد صــادق صانعی ثبــت و ســند آن صــادر و تســلیم گردیده 
اســت نامبرده بموجب ســند قطعــی شــماره 3۱53۴ _ ۱395/۱2/2۱ دفتــر 33 کرمان 
بــه خانــم محبوبــه نــادری پــور انتقــال قطعــی نمــوده و بموجــب اســناد رهنــی بــه 
شــماره هــای 3۱536 و 3۱535 _ ۱395/۱2/2۱ در قبــال مبالــغ 29773۱۰۰۰ ریــال 
و 626۴8۴۰۴2 ریــال در رهــن بانــک صــادرات کرمــان برگــزار گردیــده اســت حــال 
نامبــرده مدعــی اســت ســند مالکیت پــاک مزبور بــه علــت جابجایی مفقــود گردیده 
و ضمــن تســلیم دو بــرگ شــهادت شــهود تصدیــق شــده درخواســت ســند مالکیــت 
المثنــی نمــوده لــذا باســتناد مــاده ۱2۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتب یک نوبــت در 
تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهــی می شــود تــا چنانچه کســی مدعی انجــام معامله یــا در 
دســت داشــتن ســند مالکیت نســبت به ملــک مذکور می باشــد ظــرف مــدت ۱۰ روز 
پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد بردســیر مراجعه و اعتــراض خــود را ضمن 
ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معامله تســلیم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلت 

مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیت المثنــی اقــدام خواهد شــد.
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱/2۰

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بردسیر / م الف ۱

صافــــی چلو- نصف۱2 -پیــــر- کــــودک بی پــــدر-عضوی در صورت۱3 -رود آرام- واحد طول 
دســتی-لباس رســمی- کلمه تأسف۱۴ -بــــه تنهایــــی تاختــــن- ازدشمنان رســتم-۱5 یکی از 

جدیدتریــن علــوم درحــال توســعه- رود مهــم اروپایــی

رئیس جمهودر دیدار با فعاالن تولید دانش بنیان؛
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شــهرداری بردســیر در نظــر دارد تعــدادی از زمیــن هــای  بــا کاربــری مســکونی در نقــاط مختلــف  خــود را طبــق مجــوز 2/200 مورخــه 1400/6/6شــورای اســامی شــهر بردســیر از طریــق مزایــده عمومــی 
و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده، بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت www.setadiran.ir  بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند .

تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران: سه شنبه 1401/1/23 ساعت8 صبح
مهلت ارسال پیشنهاد تا تاریخ یکشنبه  1401/2/4  ساعت 14

تاریخ اعام به برنده: سه شنبه 1401/2/6
روابط عمومی شهرداری بردسیر

10000100005588

آگهی مزایده عمومی فروش زمین ) مرحله اول نوبت دوم(

مشخصات قطعات زمین آگهي مزایده سال1401       
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داعشی ها رسیده بودند نزدیک حرم، دقیقا پشت حرم 
حضرت زینب!

نیروها بودند و حاج قاسمی که فرمانده شان بود.
خودش کالش به دست گرفت و ایستاد مقابل داعشی ها!

پا به پای نیروهایش از حریم حرم دفاع کرد.
هرچه بچه ها اصرار کردند و قسم دادند برنگشت، زخمی 

هم شد!  اما باز هم کنار حرم ماند!
دستش یک نشانه از دفاع داشت!

دفاع از حریم ها کار غیرتمندان است!
غیرت، یعنی آن وجود و حضوری که نگذارد دشمن، ذره 
ای نگاه بد به اندیشه و منش و بینش الهی ات داشته باشد!
غیرت: یعنی ایستادن مقابل شبهه هایی که بر بدن و ذهن 

و روح جوانان ما می نشیند!غیرت ،یعنی...
حاج قاسم ایران را هم حرم می دانست و کسی که برای 
سربلندی و عزت ایران تالش می کرد را مدافع حرم می 

نامید، غیرتمندان در دفاع از اندیشه جوانان ما کجایند؟
وارد که شدم دیدم نشسته است روی صندلی، غریبه بود، 

احوال پرسی که کردم، گفت :
آمده ام حاج قاسم را ببینم!

بیشتر که توضیح خواستم گفت :
طلبه هستم و مدتی پیش در پرواز حاج قاسم را دیدم.

رفتم جلو و گفتم،
حاج آقا من کرمانی و ساکن قم هستم.

االن یک سال است دخترم را عقد کرده ام ولی جهیزیه 
ندارم تا او را سر زندگیش بفرستم!

حاجی از من یک شماره تلفن گرفت.
چند مدت بعد یک بار آقای پورجعفری با من تماس گرفت 

و پیگیری کرد.
اما االن چند ماه گذشته و خبری نشده!

قول دادم که پیگیری کنم و راهی اش کردم.
به آقای پورجعفری که گفتم، خوش حال شد و گفت :

آره! آره! کجاست؟ ما داریم در به در دنبالش می گردیم، 
شماره شون رو گم کردیم!

پیگیری حاجی شد یک جهیزیه ساده و یک زندگی راه 
افتاد!بعضی ها خیال می کنند که در دوره پیشرفت و 

سازندگی و توسعه و نمی دانم فالن و فالن،
دیگر باید آن قید و بندهایی که اول کار داشتند را رها کنند!

نفهمیدند موقعیت عوض می شود،
تکلیف ها عوض می شود،

نوع مجاهدت ها عوض می شود،
اما روحیه مجاهدتی که آن روز بوده، آن نباید عوض شود.

روحیه اگر عوض شد،
آدم می شود مثل آدم هایی که وقتی جنگ بود،

بودند اما در خانه هایشان پای تلویزیون نشسته و فیلم 
خارجی تماشا می کردند!

 در گفت وگــو بــا خبرنــگار فرهنگــی ایرنا 
بــا اشــاره بــه پیشــرانی فرهنــگ در همــه 
حوزه هــا و همچنیــن تاکیــد ویــژه برایــن 
مهــم، اظهــار داشــت: توجه بــه فرهنگ از 
اولویت هــای دولــت و حاکمیــت اســت از 
ایــن رو در بودجــه ۱۴۰۱ عــالوه  برمیــزان 
افزایــش کمــی بودجــه حــوزه فرهنــگ 
و هنــر و همچنیــن مســئولیت های 
ــا ســایر دســتگاه ها، مصــوب  مشــترک ب
شــده تــا ۲ درصــد بودجــه آنهــا بــه حوزه 

فرهنــگ و هنــر اختصــاص یابــد. 
عضــو کابینــه دولــت مردمــی در ادامــه با 
اشــاره بــه جزئیــات تخصیــص بودجــه ۲ 
درصــدی دســتگاهها بــه حــوزه فرهنــگ 
وهنــر، تصریــح کــرد: بــه دنبــال دریافــت 
بودجــه ســایر دســتگاه ها و شــرکت های 
ــم  ــالش داری ــه ت ــتیم بلک ــی نیس دولت
ضمن نظــارت براجــرای این مصوبــه، این 
موضــوع باعــث شــود دســتگاه فرهنگــِی 
اصلــی دولــت یعنــی وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی بــر هزینــه کــرد 
دســتگاه ها قالــب هدایتگــری نیز داشــته 

باشــد.
وی اضافــه کــرد: معتقدیــم  بــا اختصاص 

ایــن ۲ درصــد بودجــه دســتگاههای 
و  مدیریــت  بــر  عــالوه  اجرایــی 
ــرد  ــه ک ــد در هزین ــت گذاری واح سیاس
اقــدام   ایــن  اجرایــی،  دســتگاه های 
همچنین جهشــی در اعتبــارات فرهنگی 
ایجــاد کــرده کــه کمــک می کنــد 
ــوزه  ــای ح ــب ماندگی ه ــی از عق بخش
ــر از  ــال های اخی ــر در س ــگ و هن فرهن

ــوند. ــران ش ــق جب ــن طری ای
اســماعیلی بــا ذکــر ایــن نکتــه که شــعار 
اصلــی دولــت ســیزدهم »مدیریــت، 
هدایت و سیاســتگذاری مناســب در انجام 
هزینــه کردهای فرهنگــی اســت«، اظهار 
داشــت: ایــن مهــم در قالــب یــک روش 
روشــن، قانونمنــد و در چارچــوب آییــن 
نامــه ای از ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی مبتنی بــر اهــداف و رویکردهای 

نظــام و دولــت، راهبــری خواهــد شــد.
ــتگاه های  ــه دس ــت بودج ــال دریاف دنب
ــی  ــای تحول ــتیم/ایجاد فض ــی نیس دولت
در حــوزه فرهنگ وهنربــا اختصــاص ۲ 

ــه ــد بودج درص
ــت در  رئیــس کمیســیون فرهنگــی دول
ــش  ــاره افزای ــود درب ــخنان خ ــه س ادام

ــگ و  ــوزه فرهن ــال ۱۴۰۱ ح ــه س بودج
ــال  ــه س ــرد: بودج ــان ک ــر خاطرنش هن
ــراز  ــر در ت ــگ و هن ــوزه فرهن ــده ح آین
بودجه ســال جــاری بــا اندکــی افزایش در 

ــه شــده اســت.  نظــر گرفت
ــه اســماعیلی، در بودجــه ۱۴۰۱  ــه گفت ب
فضاهــای خوبــی بــرای فعالیت هــای 
فرهنگــی و هنــری در کشــور و رونــق این 
فعالیت هــا پیش بینــی شــده اســت تالش 
خواهیــم کــرد در ســال جــاری گره هــای 
بیشــتری از حــوزه فرهنــگ و هنــر بــاز  و 
مشــکالت اصحــاب فرهنگ، هنر و رســانه 

رفــع شــود.
در  کــرد:  خاطرنشــان  اســماعیلی 
ــائل  ــه مس ــه ب ــا توج ــه ۱۴۰۱ ب بودج
و اولویت هایــی کــه داشــتیم در حــد 
مقدوراتــی کــه بــرای دولــت فراهــم بــود 
کمــک به حــل مشــکالت حــوزه فرهنگ 

ــت. ــده اس ــده ش ــر دی و هن
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در 
ــاس  ــر اس ــد: ب ــادآور ش ــال ی ــن ح عی
ــده  ــال آین ــه ۱۴۰۱، در س ــه بودج الیح
دســتگاه های اجرایــی مجازنــد تــا دو 
ــه ای  ــه هزین ــد(از بودج ــد )۲درص درص

خــود را بــه تولیــدات فرهنگــی قرآنی، نمایشــی، 
ــاب و  ــر و کت ــن، نش ــانه ای نوی ــی، رس مطبوعات

ــد. ــاص دهن ــگری اختص گردش
ــره ۹  ــد ز تبص ــق بن ــه داد: طب ــماعیلی ادام اس
ــده  ــاده واح ــگ( م ــش و فرهن ــوزش، پژوه )آم
الیحــه بودجــه پیشــنهادی دولت، دســتگاه های 
اجرایــی منــدرج در ایــن قانــون و پیوســت های 
ــه ای  ــه هزین ــا دو درصــد از بودج ــد ت آن مجازن
خــود را بــرای هم افزایــی و ارتقــای فعالیــت هــا 
و تولیــدات فرهنگــی از قبیــل موضوعــات قرآنی، 
نمایشــی، مطبوعاتــی، رســانه ای نویــن، نشــر و 

کتــاب و گردشــگری اختصــاص دهنــد.

پنج اقدام برای اصالح کودک بی ادب و بد دهن
1 -  رفتار بی ادبانه را مشخص کنیم:

ــن اســت کــه  ــان ای ــی فرزندم ــی ادب ــع ب اولیــن گام در رف
رفتارهــای ناشایســت را مشــخص کنیــم. بدیــن ترتیــب که 
بــرای کــودک روشــن کنیــم کــه کــدام رفتارهــا یــا الفــاظ 
ناشایســت اســت  تــا او دیــدگاه روشــنی نســبت به مســئله 

پیــدا کنــد.
توجــه داشــته باشــید کــه تنها بــه رفتار بــی ادبانــه او اشــاره 
کنیــد و بــه شــخصیت او چیــزی را نســبت ندهیــد. مثــاًل 
»وقتــی بــا تــو صحبــت مــی کنــم گفتــن اینکــه "جــوش 
نیــار" یــا "بــرو بابــا" بــی ادبانــه اســت. تو نبایــد اینطــور با من 

ــی«. صحبت کن
2 - وقتی بی احترامی می کنند با آنها درگیر نشویم:

ــر  ــه اگ ــد ک ــی ده ــه رشــد نشــان م ــوط ب ــات مرب مطالع
کــودکان متوجــه شــوند رفتــار بــی ادبانــه شــان در جلــب 
توجــه شــما مؤثــر بــوده بــه احتمــال زیــاد آن رفتــار را تکرار 
مــی کننــد. بنابرایــن در زمــان بــروز رفتــار بــی ادبانــه بــی 
تفــاوت باشــید و هیــچ واکنشــی نشــان ندهیــد. آه نکشــید، 
شــانه هایتــان را بــاال نیندازیــد یــا غضبنــاک نــگاه نکنیــد. 
اگــر رفتــار ادامــه یافــت از اتــاق خــارج شــوید یــا خودتــان را 
بــه کار دیگــری ســرگرم کنیــد. امــا بعــداً در ایــن بــاره رفتار 

متناســب را نشــان دهیــد.
3 - در صــورت تــداوم بــی ادبــی عواقبــی بــرای آن 

ــع کنید: وض
اگــر پــس از بیــان مواضــع تــان رفتار بــی ادبانــه ادامــه یافت 
عواقبــی را بــرای آن در نظــر بگیریــد. عواقبــی که بــرای بچه 
هــا واضــح و دارای زمــان مشــخص باشــد و مســتقیماً بــه 
رفتــار غیــر محترمانــه مرتبط باشــد. و نیز متناســب با ســن 
کــودک باشــد.| پــس از تعییــن تحت هیــچ عنــوان از موضع 

خود عقــب نشــینی نکنید.
نمونه هایی از این عواقب به این قرار است:

•    قلــک دشــنام: قلکــی را بــرای جریمــه ی فرزندتــان بــه 
ازای هــر واژه ی بــد یــا رفتار نامناســب ایجــاد کنیــد. در ازای 
هــر حــرف بــد یــا رفتــار از او بخواهیــد مبلغــی از پــول تــو 
جیبــی اش را در قلــک بیندازیــد. توجــه داشــته باشــید کــه 
محتــوای ایــن قلــک را بــرای ســرگرمی یــا خریــد تنقــالت 
ــا از آن  ــرای پرداخــت قبــض ه ــالً ب ــد و مث اســتفاده نکنی

ــتفاده کنید. اس
ــه هنــگام  •    اخــراج کــردن: بچــه هــای زیــر 7 ســال را ب
حــرف بــی ادبانــه یــا رفتــار بــی نزاکــت تــا زمانــی کــه رفتار 
یــا زبانشــان را اصــالح نکــرده انــد بایــد از جمع خارج شــوند.
مطمئــن شــوید بــه جایــی بــرود کــه نتــوان توجهــی را از 
کســی دریافــت کنــد. مــدت زمــان ایــن اخــراج بــه ازاء هــر 
ســال ســن یــک دقیقــه اســت. برخــی از والدیــن  محــل 
خاصــی را مثــالً یــک صندلــی رو بــه دیــوار را به نــام صندلی 

تفکــر بــرای ایــن کار اختصــاص مــی دهنــد.
•    محرومیــت از روابــط خانوادگــی یــا دوســتان: در کودکان 
بــاالی ۱۰ ســال مــی تــوان آنهــا را از حضــور در میهمانــی ها 
یــا دورهمــی هــای دوســتانه اش محــروم کــرد.، بــرای چنــد 

ســاعت، روز یــا هفته.
•    محرومیــت از مکالمــات تلفنــی یــا اســتفاده از تلویزیــون 
و کامپیوتــر: بــرای بچــه هــای بیــن ۱۲ تــا ۱6 ســال مــی 
تــوان از محرومیــت تمــاس بــا دوســتان، تماشــای تلویزیون 

یــا اســتفاده از کامپیوتــر بهــره گرفــت.
•    در خانــه مانــدن: اگــر رفتــار بــی ادبانــه بــه گســتاخی ، 
سرکشــی و بــی ادبــی مطلــق تبدیــل شــد مــی تــوان فرزند 
نوجــوان تــان را در خانــه نگــه داریــد و از یک تــا ســه روز و از 
همــه امکانــات منــزل بــه جــز خــواب و خــوراک و بهداشــت 

منــع و محــروم کنید.
ایــن کار بــه خصــوص در دوران نوجوانــی بســیار موثر اســت. 
اجــازه ندهیــد خودتــان یا دیگــر اعضــای خانواده به ســادگی 

مــورد بــی احترامی قــرار بگیرند.
ــا واژه ای  ــب ی ــای نامناس ــن رفتاره 4 - جایگزی

ــد: ــوزش دهی ــخیف را آم س
در کنــار ایــن اقدامــات الزم اســت کــه رفتارهــای جدیــد و 
محترمانــه یــا الفــاظ مناســب جایگزیــن را بــه کــودک تــان 
ــد را از  ــار جدی ــان باشــد کــه بچــه هــا رفت ــد. یادت بیاموزی
طریــق تکــرار مــی آموزنــد پــس بــرای تغییر رفتــار بــه آنان 
فرصــت دهیــد. هــر تغییــر رفتــار از یــک هفته تا ســه هفته 

طــول مــی کشــد.
همچنیــن بهتریــن زمــان آموختــن رفتــار جدیــد زمانــی 
اســت کــه شــما و فرزندتــان در آرامش و خونســرد هســتید.

در مورد رفتار جایگزین توجه به چند نکته مفید است:
•    واژگان بیــان احســاس را بیاموزیــد: بــه فرزندتــان کمــک 
کنیــد تا برای بیان احساســاتش از واژگان مناســب اســتفاده 
کنــد. مثــال بــه او بگوییــد کــه وقتــی عصبانــی هســتی بــه 
جــای پرخاشــجویی و الفــاظ بــی ادبانــه بگو: »مــن عصبانی 

هستم«.
•    بیــان مشــکل را بیاموزیــد: بــه فرزندتــان کمــک کنید تا 
آنچــه را کــه باعــث ناراحتــی او شــده را بیــان کنــد: » مــی 
دانــم کــه ناراحــت هســتی امــا بــرای ابــراز ناراحتــی بهانــه 
گیــری یــا بــی احترامی بــه دیگــران راه مناســبی نیســت. با 
اســتفاده از کلمــات بــه مــن بگــو چــه چیــزی تــو را ناراحت 

کــرده اســت«.
5 - محترمانه رفتار کنید و رفتار محترمانه را تشــویق کنید: 
ســاده تریــن راه آمــوزش رفتــار محترمانــه بــه فرزندانمــان 
ایــن اســت کــه بــا او و دیگــران محترمانــه رفتــار کنیــم. در 
مقابــل انجــام کاری از او تشــکر کنیــم و بــه بچــه هــا ســالم 
کنیــم. بــا همســر خــود رفتــار محترمانه داشــته باشــیم و از 
ناســزا گفتــن خــودداری کنیم. همچنیــن فرزندمــان را بابت 
رفتــار و گفتــار محترمانــه و مؤدبانــه اش تشــویق کنیــم. بــه 
یــاد داشــته باشــید کــه فرزنــدان مــا قبــل از آنکــه بــه حرف 

هــای مــا عمــل کننــد از رفتارهــای مــا تقلیــد مــی کنند.

با بی ادبی و بد دهنی 
فرزندمان چه کنیم؟

کودک ونوجوان

مکتب حاج قاسم 
درس دوم

کالهبرداری با نام کار خیر!
رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان گفــت: شــهروندان مراقب 
کالهبــرداران ســایبری کــه ممکــن اســت در قالب موسســات 

خیریــه غیرمجــاز در ایــن فضــا فعالیــت کنند، باشــند.
ســرهنگ امیــن یادگارنژاد در تشــریح ایــن خبر بیان کــرد: در 
فضــای مجــازی حســاب های کاربــری و صفحــات بســیاری را 
می تــوان دیــد کــه عنــوان موسســه خیریــه بــر خود گذاشــته 
و بــا تبلیغــات گســترده ســعی در جلــب اعتمــاد شــهروندان 

دارند.
وی افــزود: بســیاری از ایــن ســایت ها و کانال هــا و گروه هــا از 
ســوی مجرمان ســایبری با اهــداف مجرمانــه ایجاد شــده و در 
مناســبات و حــوادث مختلــف مانند زلزله، ســیل و... بــه دنبال 
ــدگان  ــا آســیب دی ــدان ی ــرای نیازمن ــع آوری کمــک ب جم

ــتند. حوادث هس
یادگارنــژاد بیــان کــرد: تشــکیل کمپین کمــک بــه نیازمندان 
و همچنیــن ایجــاد گروه هــا و کانال هــای خیریــه در فضــای 
مجــازی بــا عناویــن مختلــف از قبیــل کمــک بــه کــودکان 
بی سرپرســت، تهیــه جهیزیــه بــرای خانواده هــای بی بضاعــت، 
خریــد دارو بــرای بیمــاران صعــب العــالج و اینگونــه مــوارد اگر 
زیــر نظــر ســازمان های رســمی کشــور و یــا مــورد تاییــد آنهــا 
نباشــد، فاقــد اعتبــار بــوده و همــکاری بــا آنهــا به هیــچ عنوان 

توصیــه نمی شــود.
ــایت های  ــا و س ــه گروه ه ــک ب ــدار داد: کم ــژاد هش یادگارن
ناشناســی کــه ادعــای فعالیــت در امور خیــر می کننــد و واریز 
پــول بــه حســاب آنها عــالوه بــر از دســت رفتن مبالغ ارســالی، 
خطــر افشــای اطالعــات بانکــی بــه دلیل جعلــی بــودن درگاه 
پرداخــت بانکــی این ســایت ها را نیز بــه دنبــال دارد از اینــرو از 
شــهروندان می خواهیــم ، در صــورت مشــاهده هرگونه فعالیت 
ــام رســان های موبایلــی  ــا پی ــه در فضــای مجــازی ی مجرمان
www.  ــه آدرس ــا ب ــس فت ــانی پلی ــق نش ــب را از طری مرات

Cyberpolice.irبخــش فوریت هــای ســایبری گــزارش کننــد.

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002536 - 1400/12/9 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتی اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســير تصرفــات مالكانــه بال معــارض متقاضــی آقــای محمدرضا 
خراســانی پــور فرزنــد عليمــراد  بشــماره شناســنامه 451  صــادره از بردســير درششــدانگ دکاکيــن 
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 50 مترمربــع پــالک 14  فرعــی از 787  اصلــی واقــع در 
بردســير بلــوار شــهيد کالنتــری روبــروی کوچــه امــداد 16 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك 
رســمی آقــای حميــد ســعيد محــرز گردیده اســت لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت 
متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم 
اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 

مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                                      حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/1 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002538 - 1400/12/9 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضــی آقای مســلم 
رضائــی پــور مشــيزی فرزنــد درعلــی  بشــماره شناســنامه 23  صــادره از بردســير درششــدانگ یك 
بــاب خانــه  به مســاحت 352/78 مترمربع پــالک 85 فرعــی از 3576  اصلی واقع در بردسيرشــهرک 
دانشــگاه بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی خانــم مهــوش بهــادر بردســيری محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكيــت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم 
وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                               حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/2 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

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002537 - 1400/12/9 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضــی خانم تــوران 
ســنجری رودبــار فرزنــد علی  بشــماره شناســنامه 722  صــادره از رودبار درششــدانگ یــك باب خانه  
بــه مســاحت 236/47  مترمربــع پــالک 5 فرعــی از 1488 اصلــی واقع در بردســير روســتای طاهرآباد 
کوچــه عــدل 7 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای عزیزالــه خســروی محــرز 
گردیــده اســت.  لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكيــت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم 
وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                                 حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/3 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002535 - 1400/12/8 
هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بال معــارض متقاضــی آقای 
حســين علــی شــيخ مظفــری چتــرودی فرزند علــی اکبــر  بشــماره شناســنامه 31 صــادره از کرمان 
درششــدانگ یــك بــاب خانــه  بــه مســاحت  639/71 مترمربــع پــالک 1 فرعــی از 710  اصلــی 
واقــع در بردســيرگلزار خيابــان امــام بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای حبيب اله 
ســعيد 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 مالكيــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                              حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/4 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002534 - 1400/12/8 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای اميــن 
رضائــی گزکــی  فرزنــد محمــد  بشــماره کدملــی 3170057944  صــادره از بردســير درششــدانگ 
یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 374/75  مترمربــع پــالک 180  فرعــی  از 395  اصلــی واقــع در 
بردســير گلــزار خيابــان فرهنــگ کوچــه 9 بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــكان رســمی آقایــان 
منوچهــر و رســتم هــر دو کيانيــان 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 
مالكيــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولين آگهــي به مــدت دو ماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم 
اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 

مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                                 حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/5 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002533 - 1400/12/8 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضی آقــای مهدی 
خســروی مشــيزی فرزنــد خيرالــه بشــماره شناســنامه 287  صــادره از بردســير در ششــدانگ یــك 
بــاب خانــه بــه مســاحت 303/51 مترمربــع  پــالک 4 فرعــی از 191 اصلــی واقــع در بردســير بلــوار 
شــهيد صانعــی کوچه بنفشــه 11 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالك رســمی آقــای احمد بيرمی 
نيــا 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 مالكيــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                                   حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/6 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002532 - 1400/12/8 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضــی خانــم طيبه 
فخرابــادی  فرزند غالمحســين بشــماره شناســنامه 3  صادره از بردســير درششــدانگ یــك باب خانه 
بــه مســاحت 245/85 مترمربــع پــالک 3  فرعــی از 1302  اصلــی واقــع در بردســير خيابــان شــهيد 
صانعــی بلــوار مــدرس کوچــه مــدرس 11 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالكيــن رســمی رضــا، 
محمد، حســين، مســلم، علــی و زهــرا همگی فخرابــادی )به نســبت مســاوی( محرز گردیده 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 مالكيــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ 
رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالكيــت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/1/22-تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/2/5

                                                               حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/7 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002529 - 1400/12/4 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضی آقــای مهدی 
عالــم زاده فرزنــد علــی رضــا بــه شــماره شناســنامه 381 صــادره از بردســير درششــدانگ یــك بــاب 
خانــه بــه مســاحت 572/86 مترمربــع پــالک 54 فرعــی از 543  اصلــی واقــع در بردســير خيابــان 
شــهيد گرکانــی کوچــه 20 متــری بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای اهلل قلــی 
ســتوده نــژاد محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                            حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/8 م الف
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وزارت حــج و عمره عربســتان ســعودی 
ــورهای  ــه کش ــری ب ــال نماب ــا ارس ب
ــزاری حــج و  ــا برگ ــران ب اســامی و ای
ــک  ــور ی ــا حض ــال ۱۴۰۱ ب ــره س عم

ــر موافقــت کــرد. میلیــون زائ
بــه گزارش خبرنــگار حج و زیــارت ایرنا، 
پــس از دو ســال توقــف برگــزاری حج و 
عمــره بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونا، 
وزارت حــج و عمره عربســتان ســعودی 
در نمابــر ارســالی خــود بــه کشــورهای 
اســامی آورده اســت، در برگــزاری 
ــون  ــک میلی ــداد ی ــج ۱۴۰۱ از تع ح
ــور  ــه کش ــد ب ــده ۱۵ درص ــر یادش زائ
عربســتان و ۸۵ درصــد بــه مســلمانان 

کشــورهای اســامی اختصــاص دارد.
ــر خــود  ــن نماب ــه ای عربســتان در ادام
اهتمــام  راســتای  در  اســت:  آورده 

ــن  ــادم الحرمی ــت خ ــگی دول همیش
و امنیــت حجــاج و زائــران مســجد 
ــان و  ــت آن ــن امنی ــی ص و تامی النب
عاقه پادشــاهی عربســتان ســعودی به 
منظــم بــودن مراســم حــج ایــن امکان 
ــترین  ــه بیش ــد ک ــی کن ــم م را فراه
تعــداد مســلمانان در سراســر جهــان به 
انجــام مناســک حــج و عمــره و زیــارت 
مســجد النبــی ص در فضایــی سرشــار 
از معنویــت و آرامــش و در عیــن حــال 
حفــظ دســت آوردهــای بهداشــتی 
بــه دســت آمــده توســط پادشــاهی در 
مواجــه بــا همــه گیــری ویــروس کرونــا 

ــوند. ــق ش ــد ۱۹( موف )کووی
وزارت حــج و عمــره ایــن کشــور مــی 
افزایــد: برهمیــن اســاس مقــرر شــد بــا 
توجه به ســهمیه هــای اختصــاص داده 

ــران موســم  ــداد زائ شــده کشــورها تع
حــج ۱۴۴۳ هجــری قمــری ۲۰۲۰ 
میــادی به یــک میلیــون زائــر از داخل 

و خــارج پادشــاهی افزایــش یابــد.
ــه  ــرد ک ــام ک ــره اع ــج عم وزارت ح
موســم حــج امســال مطابــق مقــررات 

ــود؛ ــد ب ــر خواه زی
- ســفرحج امســال بــرای گــروه ســنی 
ــزام  ــا ال ــادی ب ــال می ــر از ۶۵ س کمت
کامــل دریافــت دزهــای اولیــه واکســن 
ــت  ــد وزارت بهداش ــورد تایی ــا م کرون

ــت. اس
- کســانی کــه از خــارج از کشــور 
پادشــاهی بــرای حــج مــی آینــد ملــزم 
بــه ارائــه نتیجــه آزمایــش پــی ســی آر 
ــد  ــا )کووی ــروس کرون ــرای وی ــی ب منف
۱۹( هســتندکه ظــرف ۷۲ ســاعت قبل 

روباه و انگور
ــود و  ــاه در جنــگل ب یــک روز بعــد از ظهــر یــک روب
دســته ای از انگورهــا را کــه از بــاالی یــک شــاخه بلنــد 
آویــزان شــده بــود، مشــاهده کــرد. او فکــر کــرد؛ ایــن 
چیــزی اســت کــه باعــث رفــع تشــنگی مــن میشــود. 
چنــد قــدم بــا عقــب رفتــن و پریــد و انگورهــای آویــز 
را از دســت داد.دوبــاره روبــاه چنــد قــدم عقــب رفــت و 
ســعی کــرد بــه آنهــا برســد امــا بــاز هــم موفــق نشــد. 
ســرانجام، روبــاه ســر خــود را برگردانــده و گفــت؛ به هر 
حــال آنهــا احتمــاالً تــرش هســتند و از آنجــا دور شــد.
ــد داشــته  ــر آنچــه نمــی توانی ــی : تحقی ــام اخاق پی

ــت. ــان اس ــید، آس باش

شیر و غالم فقیر
ــی  ــاری م ــود بدرفت ــاب خ ــط ارب ــه توس ــرده ای ک ب
دیــد، بــه جنــگل فــرار مــی کنــد. در آنجــا بــه یــک 
شــیر برخــورد کــه خــار در پنجــه اش رفتــه بــود. غام 
شــجاعانه جلــو رفــت و خــار را بــه آرامی بیرون کشــید 

.شــیر بــدون صدمــه زدن بــه او از آنجــا رفــت.
چنــد روز بعــد، اربــاب بــرده بــرای شــکار بــه جنــگل 
ــادی را مــی گیــرد و آنهــا را  ــات زی مــی آیــد و حیوان
ــاب، بــرده را نیــز مــی  قفــس مــی انــدازد. مــردان ارب
گیرنــد و او را بــی رحمانــه نزد اســتاد مــی آورنــد. ارباب 

غــام را بــه قفــس شــیر مــی انــدازد.
بــرده در قفــس منتظــر مــرگ خــود مــی مانــد کــه 
متوجــه مــی شــود ایــن همــان شــیر اســت کــه بــه او 
کمــک کــرده اســت. غــام توســط شــیر خــورده نمی 
شــود و خــود را از قفــس نجــات مــی دهــد و ســایر 
حیوانــات را نیــز آزاد مــی کنــد. ایــن قصــه قطعــا یکی 
از بهتریــن حکایت هــای کوتــاه و آموزنــده ای که خود 

مــن شــنیده ام.
پیــام اخاقــی : فــرد بایــد بــه افــراد نیازمنــد کمــک 
کنــد، مــا در ازای آن پــاداش کارهــای مفیــد خــود را 

میگیریم.

 درویش در چادر مخملین و گدا
روزی گدایــی بــه دیــدن صوفــی درویشــی رفــت و دید 
کــه او بــر روی تشــکی مخملیــن در میان چــادری زیبا 
کــه طنــاب هایــش بــه گل میــخ هــای طایــی گــره 
ــد، نشســته اســت. گــدا وقتــی ایــن هــا را  خــورده ان
دیــد فریــاد کشــید: ایــن چــه وضعــی اســت؟ درویش 
محتــرم! مــن تعریف هــای زیــادی از زهد و وارســتگی 
شــما شــنیده ام امــا بــا دیــدن ایــن همه تجمــات در 

اطــراف شــما، کامــا ســرخورده شــدم.
ــا  درویــش خنــده ای کــرد و گفــت : مــن آمــاده ام ت
تمامــی ایــن هــا را تــرک کنــم و بــا تو همــراه شــوم. با 
گفتــن ایــن حــرف درویش بلنــد شــد و به دنبــال گدا 
بــه راه افتــاد. او حتــی درنــگ هــم نکــرد تــا دمپایــی 

هایــش را بــه پــا کنــد.
بعــد از مــدت کوتاهــی، گــدا اظهــار ناراحتــی کــرد و 
گفــت: مــن کاســه گداییــم را در چــادر تو جا گذاشــته 
ام. مــن بــدون کاســه گدایــی چــه کنــم؟ لطفــا کمــی 

صبــر کــن تــا مــن بــروم و آن را بیــاورم.
صوفــی خندیــد و گفــت: دوســت مــن، گل میــخ های 
ــه در  ــد، ن طــای چــادر مــن در زمیــن فــرو رفتــه ان
دل مــن، امــا کاســه گدایــی تــو هنــوز تــو را تعقیــب 
مــی کنــد .در دنیا بودن، وابســتگی نیســت. وابســتگی، 
حضــور دنیــا در ذهــن اســت و وقتــی دنیــا در ذهــن 

ناپدیــد شــود وارســتگی حاصــل خواهــد شــد.

زورآزمایی خورشید و باد
روزی خورشــید و بــاد بــا هــم در حــال گفتگــو بودند و 
هــر کــدام نســبت بــه دیگــری ابــراز برتــری مــی کرد. 
ــاد بــه خورشــید مــی گفــت کــه مــن از تــو قــوی  ب
ــه او  ــرد ک ــی ک ــا م ــم ادع ــید ه ــر هســتم، خورش ت

قدرتمندتــر اســت. گفتنــد بیاییــم امتحــان کنیــم.
در ایــن فکــر بودنــد کــه دیدنــد مــردی در حــال عبــور 
اســت و کــت بــه تــن داشــت. بــاد گفــت کــه مــن می 
توانــم کــت آن مــرد را از تنــش در بیــاورم. خورشــید 
گفــت پــس شــروع کــن. بــاد وزیــد و وزیــد. بــا تمــام 
ــی  ــرد م ــن م ــت ای ــر ک ــه زی ــه داشــت ب ــی ک قدرت
کوبیــد، در ایــن هنــگام مــرد کــه دیــد نزدیــک اســت 
کتــش را از دســت بدهــد، دکمه هــای آن را بســت و با 

دو دســتش هــم آن را محکــم چســبید.
ــاد هــر چــه کــرد نتوانســت کــت مــرد را از تنــش  ب
بیــرون بیــاورد و بــا خســتگی تمــام رو بــه خورشــید 
کــرد و گفــت: عجــب آدم سرســختی بــود، هــر چــه 
تــاش کــردم موفــق نشــدم، مطمئــن هســتم کــه تو 
هــم نمــی توانی.خورشــید گفت تاشــم را مــی کنم و 
شــروع کــرد بــه تابیــدن. پرتوهــای پــر مهر خورشــید 
بــر ســر مــرد باریــد و او را گــرم کــرد. مــرد کــه تا چند 
لحظــه قبــل بــا تمــام قــدرت ســعی در حفــظ کــت 
خــود داشــت دیــد کــه ناگهــان هــوا تغییــر کــرد. بــا 
تعجــب به خورشــید نگریســت، دیــد از آن بــاد خبری 

نیســت، احســاس آرامــش و امنیــت کــرد.
بــا تابــش مــدام و پــر مهــر خورشــید او نیز گرم شــد و 
دیــد کــه دیگــر نیــازی به اینکــه کــت را به تن داشــته 
باشــد نیســت بلکــه بــه تــن داشــتن آن باعــث آزار و 
اذیــت او مــی شــود. بــه آرامــی کــت را از تن بــدر آورد و 
بــه روی دســتانش قــرار داد.بــاد ســر بــه زیــر انداخت و 
فهمیــد کــه خورشــید پرعشــق و محبت کــه بی منت 
بــه دیگــران پرتوهــای خویــش را می بخشــد بســیار از 
او کــه مــی خواســت بــه زور کاری را بــه انجــام برســاند 
قــوی تر اســت.مثل خورشــید بــاش عشــق و محبت را 

بــدون هیــچ انتظــاری بــه دیگــران ببخش.

داستان  های آموزنده وزارت حج و عمره عربستان با برگزاری حج ۱۴۰۱ موافقت کرد

از تاریــخ عزیمــت به پادشــاهی گرفته 
ــر  شــده اســت وزارت حــج و عمــره ب
لــزوم رعایــت نــکات احتیاطــی و 
رعایت دســتورالعمل های پیشــگیرانه 
در حیــن انجــام مناســک خــود بــرای 
حفــظ ســامت و امنیــت تاکیــد کرد.

براســاس گــزارش های موجــود بیــش از ۷۰ درصــد کاربران 
اینترنــت وقــت خــود را صــرف وب گــردی مــی کننــد. از 
ســوی دیگر یک شــرکت تولیدکننــده ابزارهــای فیلترینگ 
در ســال ۲۰۱۰ در بررســی صدهــا میلیــون آدرس اینترنتی، 
۳۷ درصــد اینترنــت را آلــوده به محتوای مســتهجن، حدود 
۱۱ درصــد را مطالــب خشــونت آمیــز و حــدود ۷ درصــد 
را خریــد و فــروش داروهــا و مــواد غیرمجــاز گــزارش کــرده 
ــش از  ــت از وجــود بی ــز حکای ــزارش دیگــری نی اســت. گ
ــه نظــام  ــگاه اینترنتــی دارد کــه مســتقیماً علی ۵۰۰۰ پای

جمهــوری اســامی ایــران فعالیــت مــی کننــد.
بــا ایــن اوصــاف ارتبــاط والدیــن بــا فرزنــدان از یــک ســو به 
دلیــل تغییــرات بــه وجــود آمــده در ســبک زندگــی طــی 
دهــه هــای اخیــر بــا شــیب تنــدی رو بــه کاهــش گــذارده 
اســت و از ســوی دیگــر ظرفیــت هــای مهــار نشــده موجود 
در فضــای مجــازی، فرصــت کم باقیمانده بــرای ارتبــاط را از 
هــر دو طــرف مــی گیــرد و دردناکتــر اینکــه حریم خانــواده 
بــا هجــوم همــه جانبــه فرهنــگ هــای معــارض درنوردیده 
ــا  ــه ب ــوم در مواجه ــرز و ب ــن م ــاک ای ــدان پ ــده و فرزن ش

خطــرات بــی شــمار ایــن فضــا بــی دفــاع مانــده انــد.
عــدم آگاهــی والدیــن نســبت بــه تهدیدهــای ایــن فضــا، 
امــکان نظــارت و کنتــرل را منتفــی می کنــد. دیگر صحبت 
از صیانــت از فرزنــدان در برابــر افــراد غریبــه، مشــابه آنچه در 
جهــان واقعــی انجــام مــی دهیــم، بــی معنــی خواهــد بــود 
ــه عهــده  ــدان نقشــی انفعالــی ب و والدیــن در تربیــت فرزن

خواهنــد داشــت.
بایــد توجــه کــرد در کنــار تهدیدهــا و نقــاط ضعــف پیــش 
گفته، فضای مجازی در بســیاری از موفقیت ها و پیشــرفت 
هــای کشــور در عرصــه هــای مختلــف علــوم و خدمــات و 
بهبــود زندگــی مــردم نقشــی بــی بدیــل داشــته اســت. بــر 
همیــن مبناســت کــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی مــی 
فرماینــد: »اینترنــت از نعمــات الهــی اســت« و یقینــاً باید از 

نعمــات الهــی بــه بهتریــن نحــو ممکــن بهره بــرد.
حــوزه علــم و فنــاوری و از جملــه فنــاوری هــای موجــود 
ــا ســرعتی شــگفت انگیــز در حــال  در فضــای مجــازی، ب
پیشــرفت اســت. بکارگیــری ایــن فنــاوری هــا بــا توجــه به 
آثــار مختلــف ماننــد آثــار اجتماعــی و فــردی که ایجــاد می 
کننــد، نیازمنــد فراهــم آوردن آمادگــی اســت. ورود بی مهابا 
بــه ایــن فضــا خســارات جبــران ناپذیــری را بــه وجــود مــی 
آورد کــه نمونــه هــای متعــدد آن در زندگــی روزمــره مــردم 
قابــل مشــاهده اســت. ایجــاد همزمانــی بیــن پیشــرفت در 
فنــاوری و قابلیــت بکارگیــری محصــوالت آن نیازمند برنامه 
ریــزی و همچنین مدیریت در اســتقرار اســت کــه از تکالیف 

قطعــی حکومــت محســوب مــی شــود.
امــا وظیفــه شــرعی و قانونــی والدیــن نســبت بــه حضانــت 
و تربیــت فرزنــدان مســئولیت هایی را مســتقیماً و مســتقًا 
متوجــه آنــان مــی کنــد. کســب علــم و آگاهــی نســبت بــه 
کاربردهــا و قابلیــت هــای فضای مجــازی اولیــن گام الزم در 
انجــام وظایــف تربیتــی محســوب مــی شــود. بدیهی اســت 
اعمــال نظــارت و کنتــرل بــر محیــط ناشــناخته ناممکــن 
ــدن از  ــه روز مان ــه روز شــدن و ب ــن و ب ــذا آموخت اســت. ل
شــروط ضــروری بــرای موفقیت والدیــن در تربیــت فرزندان 

اســت.
همــان گونــه کــه پیشــتر نیــز ذکــر شــد، اگــر چــه عــدم 
حضــور فیزیکــی والدیــن در محیط خانــواده یکــی از چالش 
هــای اساســی در راه تربیــت فرزنــدان تلقــی شــده اســت، 
ــاً منکــر  ــه نظــر مــی رســد فضــای مجــازی ماهیت ــا ب ام
ــان  ــازی، جه ــای مج ــان در فض ــد. جه ــش باش ــن چال ای
وصــل اســت و عــدم حضــور در آن اختیــاری اســت. بــرای 
برقــراری ارتبــاط محدودیتی نیســت. حتی بیش از گذشــته 
زمینــه ارتبــاط همــه اعضــای خانــواده فراهــم اســت. زمــان 
و مــکان، دیگــر بــه عنــوان محدودیــت بــر ســر راه ارتبــاط 
مطــرح نیســتند. تنــوع روش هــای ارتباطــی بــه صــورت 
متــن، صــوت و تصویــر، ظرفیت تعامــل را مضاعف ســاخته 
ــا خصوصــی  ــی و ی ــه صــورت جمع ــا ب ــاط ه اســت. ارتب
قابــل تعریفنــد. ایجاد یــک شــبکه خانوادگی روی بســتری 
امــن، بــا همــه ظرفیــت هــا و قابلیــت هــای شــبکه هــای 
اجتماعــی، مــی توانــد محیطــی مناســب بــرای تعامــات 

خانــواده هــا قلمــداد شــود.
از ســوی دیگــر خدمات ارائه شــده در فضای مجــازی، امکان 
کنتــرل و نظــارت را تــا حــدود زیــادی بــرای والدین تضمین 
مــی کنــد. ایــن امــکان وجــود دارد تــا والدین از هــر کلیدی 
کــه روی رایانــه زده مــی شــود، مطلــع شــوند و آدرس هایی 
کــه فرزنــدان بــه آنجــا مراجعــه مــی کننــد رؤیــت شــوند. 
ــه فرزندشــان  هــر آنچــه را کــه روی صفحــه مانیتــور رایان
ظاهــر مــی شــود، بطــور همزمــان مشــاهده کننــد. امــکان 
دسترســی آنهــا را بــه آدرس هــای خــاص محــدود نماینــد، 
مــدت زمــان ارتباط آنهــا را مدیریت کننــد و از آنــان در برابر 
تهدیدهــای ایــن فضا محافظــت و در مجمــوع محیطی امن 
و مطمئــن بــرای رشــد و تعالــی بیشــتر فرزندانشــان فراهم 

. کنند
بــا ایــن شــرایط، آیا فضــای مجــازی را نبایــد به عنــوان یک 

فرصــت بی نظیــر دراختیار بشــر تلقــی کرد؟

10000100005588

فضای مجازی، فرصت یا 
تهدیدی برای خانواده؟)3(

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002519 - 1400/12/4 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بــا معــارض متقاضی آقــای مرتضی 
سيســتانی بدوئــی  فرزند یداهلل  بشــماره کدملــی 3170018884  صادره از بردســير درششــدانگ یك 
بــاب خانــه بــه مســاحت 237/36  مترمربــع پــاک 12  فرعــی از 684  اصلــی واقــع در بردســير بلوار 
ميــرزا اقاخــان کوچــه 10 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای اميــر گرکانــی نــژاد 
مشــيزی محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                                  حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/9 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقد سندرســمي  برابر رای شــماره 140060319011002337 - 1400/11/11 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــا معــارض متقاضی خانــم فاطمه 
بيرمــی نيــا فرزنــد قربانعلی بشــماره شناســنامه 184 صــادره از بردســير درششــدانگ یك بــاب خانه 
بــه مســاحت 314/15 مترمربــع پــاک 339  فرعــی از 534  اصلــی واقــع در بردســيرميدان معلــم 
کوچــه تربيــت 2 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای عبــاس بهــادر بردســيری 
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                              حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/10 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002266 - 1400/11/3 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفات مالكانــه با معــارض متقاضــی آقای ماشــاءاله 
مــرادی دشــتكار فرزنــد اصغــر  بشــماره شناســنامه 141  صــادره از بردســير درششــدانگ یــك بــاب 
خانــه بــه مســاحت 1084/5 مترمربــع پــاک 12 فرعــی مجــزی شــده از 4  فرعــی از 3943  اصلــی 
واقــع در بردســيراراضی باقرابــاد بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای اصغــر مرادی 
دشــتكار محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                            حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/11 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002528 - 1400/12/4 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بــا معــارض متقاضــی آقای نعمــت اله 
معمارزاده ســيرجانی فرزند غامحســين بشــماره شناســنامه 200  صادره از ســيرجان در ششــدانگ 
یــك درب بــاغ بــه مســاحت 296/64 مترمربــع پــاک 406 فرعــی مجــزی شــده از 245  فرعــی از 
872  اصلــی واقــع در بردســير روســتای مــادون بخــش 21 کرمــان خریــداری  از مالك رســمی آقای 
حســن صانعــی محــرز گردیده اســت لذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                               حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/12 م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــك بــاب خانــه پــاک 7 فرعــی 786   اصلــی واقع در  بخــش 20 کرمــان مورد 
تقاضــای مریــم محمــد نصيــری طبــق رای شــماره 140060319011001864 مــورخ 1400/9/23 
هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی 
در مالكيــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3   و مــاده 13 آئيــن نامــه قانــون مذکــور 
منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نيــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره 
ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت ميســر نمی باشــد لــذا  حســب تقاضــای  شــماره 145 - 1401   مورخ 
1401/1/17 مالــك بدینوســيله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصی آن باســتناد  تبصره ذیل مــاده 13 
قانــون مذکــور و مــاده 13 آئيــن نامــه آن منتشــر و عمليــات تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز 
پنجشــنبه 1401/2/15      محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالك )مالكيــن( و صاحبان 
امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعــد مقــرر در این اعــان در محــل وقوع ملك 
حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عمليات تحدیدی بــا معرفی مالك یا نماینــده قانونی 
وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و 70 آئيــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتراض اشــخاص 
بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئيــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظيــم 
صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یكمــاه از 
تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجع ذیصــاح قضایی تقدیم نمایــد واال پس از گذشــت 

مهلــت یــك ماهــه و عــدم تســليم دادخواســت برابر مقــررات اقــدام خواهد شــد.
تاریخ انتشار : دوشنبه 1401/1/22

                          حسين تقی زاده -رئيس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بردسير /م الف 2

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــك بــاب خانه پــاک یــك فرعــی 1136   اصلــی واقــع در  بخــش 20 کرمان 
مورد تقاضای حســين ســتاری فرزنــد حســن طبــق رای شــماره 1400960319011001698 مورخ 
1400/9/2 هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــی اراضی و ســاختمان هــای فاقد 
ســند رســمی در مالكيــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3   و مــاده 13 آئيــن نامــه 
قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نيــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و 
اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت ميســر نمی باشــد لذا  حســب تقاضــای  شــماره 6675 
- 1400   مــورخ 1400/12/04، مالــك بدینوســيله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد  
تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئيــن نامه آن منتشــر و عمليــات تحدیــدی آن از 
ســاعت 9 صبــح روز چهارشــنبه 1401/2/14      محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالك 
)مالكيــن( و صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعد مقــرر در ایــن اعان 
در محــل وقــوع ملــك حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاورین عمليــات تحدیــدی با معرفی 
مالــك یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و 70 آئيــن نامــه قانــون ثبــت 
انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئيــن نامــه 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظيــم صورتمجلس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته شــده و معترض باید 
ظــرف مــدت یكمــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیم 
نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یــك ماهــه و عــدم تســليم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام 

خواهد شــدتاریخ انتشــار : دوشــنبه 1401/1/22
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــع در  بخــش 20  ــی واق ــاک 19 از 3354   اصل ــه پ ــاب خان ــك ب ــون ششــدانگ ی چ
کرمــان مــورد تقاضــای محمــد جــواد رضــازاده مشــيزی فرزنــد مجيد طبــق رای شــماره 
1400960319011001831 مــورخ 1400/9/15 هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در مالكيــت نامبــرده قــرار 
گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3   و مــاده 13 آئيــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد 
واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نيــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصره ذیــل ماده 
15 قانــون ثبــت ميســر نمــی باشــد لــذا  حســب تقاضــای  شــماره 154 - 1401   مــورخ 
1401/1/18، مالــك بدینوســيله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصی آن باســتناد  تبصره ذیل 
مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئيــن نامه آن منتشــر و عمليات تحدیدی آن از ســاعت 
9 صبــح روز چهارشــنبه 1401/2/14      محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالك 
)مالكيــن( و صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعــد مقــرر در 
ایــن اعــان در محــل وقــوع ملــك حاضــر و در صــورت عــدم مراجعه مجاوریــن عمليات 
تحدیــدی بــا معرفــی مالــك یا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانون و 
70 آئيــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص بر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابر 
مــواد 20 قانــون و 74 آئيــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظيــم صورتمجلــس تحدیــدی 
بمــدت 30 روز پذیرفتــه شــده و معتــرض باید ظرف مــدت یكماه از تاریخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یك 

ماهــه و عــدم تســليم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهد شــد.
تاریخ انتشار : دوشنبه 1401/1/22
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــك بــاب خانــه پــاک 2 فرعــی 800   اصلــی واقــع در  بخــش 20 
کرمــان مــورد تقاضای آقــای علــی جالــی طبــق رای شــماره 140060319011002027 
مــورخ 1400/10/13 هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در مالكيــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع 
مــاده 3   و مــاده 13 آئيــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده 
اســت و نيــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت ميســر 
ــك  ــورخ 1401/1/20، مال ــذا  حســب تقاضــای  شــماره 193 - 1401   م نمــی باشــد ل
بدینوســيله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد  تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون 
مذکــور و مــاده 13 آئيــن نامــه آن منتشــر و عمليــات تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز 
پنجشــنبه 1401/2/15      محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــك )مالكيــن( و 
صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعــد مقــرر در این اعــان در 
محــل وقــوع ملــك حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عمليــات تحدیــدی بــا 
معرفــی مالــك یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و 70 آئيــن 
نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابر مــواد 20 
قانــون و 74 آئيــن نامــه قانــون ثبت از تاریخ تنظيــم صورتمجلس تحدیدی بمــدت 30 روز 
پذیرفتــه شــده و معتــرض باید ظــرف مدت یكمــاه از تاریخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پس از گذشــت مهلــت یك ماهــه و عدم 

تســليم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهد شــد.
تاریخ انتشار : دوشنبه 1401/1/22
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بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                                  

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

در ســال هــزار و ســیصد و چهــل و چهــار در روســتای هجیــن بــه دنیــا آمــد. 
فرزنــد پنجــم خانــه آقــا امــان الــه بــود. تــا کالس چهــارم ابتدائــی در روســتای 
هجیــن درس خوانــد و بــرای ادامــه تحصیــل همــراه بــرادر بزرگتــر به بردســیر 
آمــد و توانســت علــی رغــم مشــکالت و ســختی هــای پیــش رو در رشــته 
حســابداری دیپلــم بگیــرد. در طــول ایــن ســال هــا همــواره یــار و مــددکار 
خانــواده بــود و بــا کشــاورزی، کارگــری در کــوره هــای آجرپــزی و ... پــدر را در 

تأمیــن مخــارج خانــه یــاری مــی کــرد.
شــاگرد درس خــوان و مــؤدب دبیرســتان خدمــات،  بــا عضویــت در انجمــن 
اســالمی دانــش آمــوزان و حــزب جمهوری اســالمی بــه فعالیت مــی پرداخت. 
امــا تشــنگی او بــرای دســتیابی بــه حقایقــی بیشــتر و یافتــن معارفــی نــاب از 
دیــن مبیــن اســالم، باعــث شــد بــه حــوزه علمیــه قــم رفتــه و بعنــوان طلبــه 

مشــغول تحصیل شــود.
 چنــد صباحــی از دوران طلبگــی غالمرضا نگذشــته بود که با یورش دشــمنان 

بــه مرزهای کشــور و تهدید...
روزهــا آمــوزش فنــون نظامــی مــی دیدیــم و شــب هــا رزم شــبانه. شــهید 
رمضانــی از مدرســه کرمانــی هــای قــم اعــزام شــده بــود. بعــد از یکمــاه بــه 
مرخصــی ده روزه آمدیــم. روزی کــه مــی خواســتیم از ســپاه بــه جبهــه اعــزام 
بشــیم، مــادر شــهید رمضانــی طاقــت نیــاورد، آمــد بــاالی ماشــین و صــورت 
پســرش رو غــرق بوســه کــرد. بعــد هــم بــا گریــه خداحافظــی کــرد و گفــت: 

خــدا بــه همراهتــون و از غالمرضــا جــدا شــد.
شــام را در اســتهبان خوردیــم. ســاعت دوازده شــب بــود. همــه خوابیــده بودند. 
مــن و شــهید رمضانــی کنــار هم نشســته بودیــم. رو کرد بــه من و گفــت: آقای 
انــاری! مــن کف ماشــین می خوابم، شــما روی صندلــی بخوابید. قبــول نکردم. 
راضــی نشــد و ســاکش رو گذاشــت زیــر ســرش و خوابید کــف اتوبــوس. حدود 
یکســاعت بعــد از خــواب بیــدار شــدم. متوجــه شــدم بخاطــر تــکان ماشــین و 
بــوی گازوئیــل نتونســته بخوابه و بــه ناچار کنار صندلی جلو ماشــین ایســتاده. 

بــا ناراحتــی بهش گفتم: شــما منــو خوابوندیــن و اومدیــد اینجا ایســتادین؟!
رســیدیم ســد دز. بــاران شــدیدی باریــده بــود. همــه جــا گل شــده بــود. پتــو 
و لبــاس هــای مــا هــم خیــس شــدند. شــهید رمضانــی گفــت: پتوهــای مــن 
خشــک هســتند، یکــی از پتوهــا مــال شــما. مــن هــم از همــه جــا بــی خبــر 

قبــول کــردم. صبــح متوجــه شــدم پتــوی خــودش خیــس خیــس بــوده...
                                         راوی: آقای اکبر اناری مؤمن آبادی)همرزم شهید(

رفتــه بودیــم حمــام. در راه برگشــت شــروع کردیــم بــه درددل کــردن. گفــت: 
مــی دونــی چــه آرزویــی دارم؟ مــن آرزو دارم شــهید بشــم، بعــد هــم مفقــود 

باشم.
شــب هــا بیــدار مــی شــدم، متوجــه مــی شــدم نیســت. مــی رفــت بیــرون از 

چــادر، نمــاز شــب مــی خونــد و گریــه مــی کــرد. 
حتی در رختخواب هم در حال خوندن دعا بود.

موقــع دعــا از اول تــا آخــر دعــا اشــک مــی ریخــت. تــا منــو مــی دیــد، التماس 
دعــا داشــت و ازم مــی خواســت: دعــا کــن خداونــد منو ببخشــه.
 هر وقت اسم حضرت زهرا)سالم الّل علیه( می آمد، گریه می کرد.

در موضــع انتظــار بودیــم. گفــت: دوســت دارم حنــا کنــم، چــون مــی دونــم راه 
برگشــتی نیســت. انــگار کــه قیامــت شــده بــود. همــه گریــه مــی کردنــد و از 

همدیگــه حاللیــت مــی طلبیدند. 
در یــک ســه راهــی بایــد از هــم جدا می شــدیم. بــا حالت خاصــی خداحافظی 
کــرد. شــب عملیــات کربــالی۴، از ســیصد نفــر، فقــط حــدود شــصت نفــر 

برگشتند.
گفتنــد: آقــای رمضانــی تــا ســاعت۱۰-۹ شــب زنــده بودنــد. داخــل نیزارهــا 

بودنــد کــه تیــر مســتقیم دشــمن بــه شکمشــان اصابــت مــی کنــد ...
روزی کــه پیکــر شــهید رمضانــی بعــد از چنــد ســال برگشــت احســاس مــی 
کــردم حتــی جمجمــه شــهید رنــگ حنــا دارد. عطــر خاصــی از پیکــر شــهید 
استشــمام مــی شــد.    راوی: آقــای اکبــر انــاری مؤمــن آبادی)همــرزم شــهید(

شهید معظم   غالمرضا رمضانی 
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گفت دانایی که: گرگی خیره سر،
 هست پنهان در نهاد هر بشر! 

الجرم جاری است پیکاری سترگ 
روز و شب، مابین این انسان و گرگ
 زور بازو چاره ی این گرگ نیست 
صاحب اندیشه داند چاره چیست

 ای بسا انسان رنجور پریش
 سخت پیچیده گلوی گرگ خویش

 وی بسا زور آفرین مرد دلیر
 هست در چنگال گرگ خود اسیر
 هر که گرگش را در اندازد به خاک
 رفته رفته می شود انسان پاک 
 وآن که با گرگش مدارا می کند
 خلق و خوی گرگ پیدا می کند
 در جوانی جان گرگت را بگیر!

 وای اگر این گرگ گردد با تو پیر
 روز پیری، گر که باشی هم چو شیر

 ناتوانی در مصاف گرگ پیر
 مردمان گر یکدگر را می درند
 گرگ هاشان رهنما و رهبرند

 اینکه انسان هست این سان دردمند
 گرگ ها فرمانروایی می کنند

 وآن ستمکاران که با هم محرم اند
 گرگ هاشان آشنایان هم اند

  گرگ ها همراه و انسان ها غریب
 با که باید گفت این حال عجیب؟....

شعر از : فریدون مشیری

ــرژی اتمــی در  اســالمی رئیــس ســازمان ان
مراســم شــانزدهمین ســالروز ملــی فنــاوری 
هســته ای گفــت :  همزمــان انتظــار داریــم بــا 
سیاســت شــفاف ســازی صــورت گرفتــه این 
ــه اجــرای  ــز نســبت ب ــی نی ــاد بین الملل نه
وظایــف قانونــی خــود متعهــد باشــد و بیش 
ــل زیاده خواهی هــا و فشــارها  از ایــن در مقاب
ــران  ــت ای ــات مخــرب دشــمنان مل و عملی

وادادگــی نشــان ندهــد.
بــه گــزارش خبرنگار سیاســت خارجــی ایرنا، 
مراســم شــانزدهمین ســالروز ملــی فنــاوری 
هســته ای بــا حضــور آیــت الل ســید ابراهیــم 
ــران،  ــالمی ای ــوری اس ــی رئیس جمه رئیس
محمــد اســالمی معــاون رئیــس جمهــور و 
ــرژی اتمــی و جمعــی از  رئیــس ســازمان ان
ــه کشــوری و لشــکری روز  ــات بلندپای مقام
)شــنبه( ۲۰ فروردیــن مــاه در محــل ســالن 

اجــالس ســران در حــال برگــزاری اســت.
اســالمی در طــی ســخنانی در ایــن مراســم 
گفــت: بــرای اعضــای خانــواده بــزرگ و 
ــران،  ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــن س عزت آفری
مایــۀ افتخــار و خرســندی فــراوان اســت که 
امســال »روز ملّــی فنــاوری هســته ای« را در 
آغازیــن روزهــای قــرن جدیــد و مصــادف بــا 
ایــام مــاه مبــارک رمضــان برگــزار می کنیــم.
اکنــون پــس از ســپری شــدن نزدیــک بــه 
ــازمان  ــت س ــر برک ــات پ ــرن از حی ــم ق نی
انــرژی اتمــی ایــران و ورود پیروزمندانــه 
تالشــگران و متخصصــان صنعــت هســته ای 
کشــور بــه قــرن جدیــد، بــا عنایــات خداوند 
ــاه از  ــدت کوت ــن م ــال توانســتیم در ای متع
دولــت ســیزدهم بــا نگاهــی آسیب شناســانه 
و کامــالً ســنجیده وضعیت عملکرد گذشــته 
و شــرایط کنونــی ســازمان را ارزیابــی کنیــم. 
از ایــن رهگــذر بــا هــم اندیشــی و تشــکیل 
کارگروهــی از جامــع نخبــگان، ســند جامــع 

راهبــردی صنعــت هســته ای را تهیــه نمائیــم.
ــن ســند یکــی از اساســی  ــزود: فقــدان ای وی اف
تریــن نواقــص ســازمانی بوده کــه در بررســی های 
کارگروه هــای  در  شــده  انجــام  کارشناســی 
مطالعــات جامــع وضعیــت موجــود کشــور کــه 
توســط جنــاب آقای رئیســی ســازماندهی شــده 
ــه  ــه ای ب ــم و پای ــه مه ــک نکت ــوان ی ــود، بعن ب
آن اشــاره شــده اســت و بعنــوان یکــی از نــکات 
برجســته در ســند تحــول دولــت ســیزدهم مورد 

توجــه واقــع گردیــده اســت.
ــق  ــرای اف ــته ای ب ــردی هس ــند راهب س

ــت ــده اس ــه ش ــاله تهی ــت س بیس
ــت:  ــار داش ــی اظه ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ریی
ــۀ  ــالش بی وقف ــال و ت ــد متع ــت خداون ــا عنای ب
همــکاران و صاحب نظــران بــرای مرتبۀ اول اســت 
کــه ســند راهبــردی صنعت هســته ای بــرای افق 
بیســت ســاله تهیه شــده، ســیر مراحــل تصویب 
را طــی نمــوده و امروز توســط مقام عالی ریاســت 
جمهــوری حضــرت آیــت الل رییســی رونمایــی 
می گــردد. همچنیــن امــروز ســند توســعۀ منابع 
انســانی، ســند توســعۀ کاربــرد پرتوها، بــه منظور 
پوشــش دهــی کل محصــوالت تولیــدی کشــور 
ــی در  ــواد غذای ــاورزی و م ــش کش ــژه در بخ بوی
قالــب ۱۲ قطــب منطقــه ای پیش بینــی گردیده 
و ســند توســعۀ بــرق اتمی شــامل، برنامــه احداث 
۱۰هــزار مــگاوات نیــروگاه جدیــد در بــازۀ زمانــی 

فــوق نیــز رونمایــی خواهــد شــد.
ــس از  ــت و پ ــه اس ــت تهی  CPF در دس

ــود ــه می ش ــس ارائ ــه آژان ــل ب تکمی
ــه شــده  ــه اســناد تهی ــان اینکــه کلی ــا بی وی ب
ــالً در  ــه قبـ ــد ک ــتی هایی بودن ــرۀ کاس در زم
بررســی  در  شــده  تشکیـــل  کارگروه هــای 
آقــای  منتخــب  کارگروه هــای  کارشناســی 
رییس جمهــور محتــرم مــورد شناســایی و 
تأکیــد قــرار گرفتــه بــود، گفــت: امــروز بــه یــاری 
خداونــد متعــال مــا می توانیــم ادعــا کنیــم کــه 

اولیــن دســتگاه در دولــت ســیزدهم هســتیم کــه 
در راســتای ســند تحــّول دولــت، نقشــۀ راه و برنامــه 
تحّولــی ســازمان را تهّیــه نموده ایــم و آن را بــه یاری 

ــم. ــی می نمایی ــال عملیات ــد متع خداون
ــث  ــزود: در بح ــی اف ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ریی
ــا  ــکاری ب ــژه هم ــه وی ــی و ب ــالت بین الملل تعام
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی نیــز بــا ممارســت 
ویــژه تــالش مــی کنیــم تــا بــا خنثــی ســازی نفوذ 
دشــمنان، تعامــالت را بــه ســمت رفتــار حرفــه ای 
هدایــت و کنتــرل نمائیــم. نکتۀ حائز اهمیــت دیگر، 
 )CPF(ضــرورت ارائــه ســند چارچــوب برنامــۀ کشــور
ــرژی اتمــی  ــه در آژانــس بیــن المللــی ان ــرای ارائ ب
ــع  ــت واق ــورد غفل ــن م ــش از ای ــه پی ــد ک می باش
ــی شــده اســت  ــن ســند فرصت ــدان ای شــده و فق
بــرای بدخواهــان که بــا دروغ پــردازی های مســتمر 
ــر  ــران را زی ــه هســته ای ای ــی برنام ــات روان و عملی

ســؤال ببرنــد.
اســالمی تاکیــد کرد: این ســند نیــز در دســت تهیه 
ــی  ــس بین الملل ــه آژان ــل ب ــس از تکمی ــت و پ اس
انــرژی اتمــی، ارائــه خواهــد شــد. همزمــان انتظــار 
داریــم بــا سیاســت شــفاف ســازی صــورت گرفتــه 
ــرای  ــه اج ــبت ب ــز نس ــی نی ــاد بین الملل ــن نه ای
وظایــِف قانونــی خــود متعّهــد باشــد و بیــش از ایــن 
در مقابــل زیاده خواهی هــا و فشــارها و عملیــات 
مخــرب دشــمنان ملــت ایــران بــه ســرکردگی رژیم 

صهیونیســتی وادادگــی نشــان ندهــد.

*باســالم ترافیــک میــدان معلــم در ســاعات شــروع 
وخصوصــا پایینــی مــدارس وهــر روز برخــورد 
چندخــودرو بایــد تدبیــری اندیشــیده شــود یــا چراغ 
ــا  ــود ی ــع ش ــدان جم ــود و می ــب ش ــا نص راهنم
باوجودمیــدان چــراغ نصــب شــود و درســاعات 
پرحجــم ترافیک چراغهــا کار کنند یــک کاردیگرهم 
الزم اســت ورودی بــه خیابــان معلم وولیعصر تعریض 
ــارراه  ــک چه ــا ی ــود و ب ــع ش ــدان جم ــود و می ش
مشــکل ترافیــک ایــن میــدان حل میشــود شــورا ی 
ترافیک ، شــورای شــهر وشــهرداری بیاینــد تومیدان 
ایــن مشــکل دائمــی رابرطــرف کننــد ایــن ترافیک و 
نارضایتــی مــردم از عــدم چاره اندیشــی مســئوالن تا 

ــه داشــته باشــد      7۱----۹۱33 ــد ادام کــی بای
ــت  ــتان و دول ــد شهرس ــت جدی ــا مدیری *ســالم ب
مردمــی حــق ایــن شهرســتان نســبت بــه معــادن 
مشــترک مــس وهــم مــرز بــا همســایگان تدویــن 
ونهایــی شــود مخصوصــا درتامیــن نیــرو و کمکهای 
ــر ، معــدن تخــت  ــا راب ــو ب اجتماعــی ، معــدن درال
گنبدبــا ســیرجان ، معــدن عبــاس ابادبــا رفســنجان 
و... باتشــکر                                    ۱۰----۹۱3۲
*افزایــش بــر رویــه وبــدون حســاب و کتــاب  بهــای 
اجــاره مســکونی داردکمــر مســتاجرین را میشــکند 
دســتگاههای مســئول یک نرخ حداقلــی وحداکثری 
تعییــن کنندبا نــوع و مســاحت ســاختمان االن یک 
نفــر منــزل تــازه ســاختی را بــا مبلــغ باالیــی اجــاره 
میدهــد منــزل کنــاری ان بــا قدمــت ۴۰ســال هــم 
همــان نــرخ را مطالبــه می کنــد و به همیــن ترتیب 
ــر و  ــای مســکونی وتجــاری دیگ ــه  واحده ــه هم ب
بنگاههــا هــم نقــش پررنگــی در افزایــش اجــاره بهــا 
دارنــد                                           8۱----۹۲۲3

*بــرای حــل ترافیــک میــدان معلــم اســفالت ضلــع 
غربــی گلســتان شــورا حدفاصــل بیــن ولیعصــر و ان 
بــار ترافیکــی راکــم میکنــد و اگــر پلی بین گلســتان 
شــرقی و غربــی احــداث شــود از بارترافیکــی میــدان 
ــم وولیعصــر کاســته میشــود                                                                                                                                             ــان معل ــم وخیاب معل
۹۰33----6۰                                                  
*باســالم بااتفاق در حرم مطهررضوی نقشــه دشــمن 
بــرای اختــالف و راه انــدازی جنــگ ســایبری اســت 
کــه دیــده شــد رســانه هــای معانــد  از ایــن اتفــاق 
خیلــی خوشــحال شــدند و درایــران افغانــی هراســی 
و درافغانســتان ایــران هراســی راه انداختنــد حــاال که 
امریــکا باگذشــت بیــش ار۲۰ســال دســت خالــی از 
ــا ایــادی خــودش بدنبــال  افغانســتان فــرار کــرده ب
ناامنــی واختــالف بین دوهمســایه اســت البتــه دقت 
نظردســتگاههای  امنیتــی بــرای جلوگیــری از افــراد 
تکفیــری ضروریســت                     ۹۹----۹36۲

*اســتعفای شــهردار فرهیختــه و پرتالش کــه دراین 
ــمگیری  ــات چش ــدی خدم ــال و ان ــدت چهارس م
ــهرمی  ــورای ش ــت از ش ــع اس ــت ضای درشهرداش
خواهیــم کــه در تصمیمشــان تجدیــد نظــر کننــد 
تــا کارهــای برجــای مانــده را بــه ســرانجام برســاند                                                                                                                                           

۹۱۹۰----۴۹                                              

فرازهایی از خطبه  امام علی  علیه السالم
 در آستانه ماه مبارک رمضان

سند راهبردی هسته ای برای افق بیست ساله تهیه شده است

شــیخ صــدوق بــا سلســله اســنادش از امــام صادق)علیــه الســام( روایــت کرده اســت که 

مــوالی متقیــان امیرمؤمنان)علیــه الســام( در نخســتین روز از مــاه رمضــان)در یکــی از 

ســال های خافــت( در مســجد اعظــم کوفه خطبــه ای ایراد کردنــد و پس از حمــد و ثنای 

پــروردگار و ســتایش رســول عاملیــان فرمودند:

هــان ای مردمــان، خداونــد منــان ایــن مــاه را بــر دیگــر ماه هــا برتــری داده، هامنگونــه 

کــه اهــل بیــت را بــر دیگــر مردمــان برتــری داده اســت. در ایــن مــاه درهــای آســامن بــاز 

می شــود، درهــای رحمــت گشــوده می گــردد، و درهــای جهنــم بســته می شــود. در ایــن 

مــاه فریادهــا شــنیده می شــود، دعاهــا مســتجاب می گــردد، بــر گریه ها ترحم می شــود. 

در ایــن ماه شــبی هســت که در آن شــب فرشــتگان از آســامن فــرود می آیند و بــر مردان 

و زنــان روزه دار، بــه اذن و رخصــت پروردگارشــان تــا طلــوع فجــر درود می فرســتند و آن 

شــب قــدر اســت کــه خداونــد دو هــزار ســال پیــش از آنکــه آدم را بیافرینــد، والیــت مــرا 

مقــدر فرمــوده اســت. پــاداش روزه گرفــن در روز قــدر از روزه هــزار مــاه برتــر اســت و 

پــاداش عبــادت در شــب قــدر از عبــادت هــزار مــاه برتــر اســت.

هــان ای مردمــان، آفتاب هــای مــاه رمضــان و مهتاب هــای آن بــا رحمــت پــروردگار بــر 

مــردان و زنــان روزه دار طلــوع می کنــد. هیــچ شــب و روزی در مــاه رمضــان نیســت، جــز 

اینکــه جایزه هــای خداونــد منــان در آن از آســامن بــر ایــن امــت نثــار می شــود، هــر کس 

در ایــن مــاه بــه دُّر شــاهواری از نثارهــای الهی دســت بیابــد، در روز رســتاخیز در نزد خدا 

گرامــی می شــود و هــر کــس در نــزد پــروردگار گرامــی  شــود، خداونــد بهشــت را جایــگاه 

او قــرار دهــد.

هــان ای بنــدگان خــدا، ایــن مــاه هامننــد دیگر ماه ها نیســت، روزهــای آن بهرتیــن روزها 

و شــب های آن بهرتیــن شــب ها و ســاعت های آن بهرتیــن ساعت هاســت، شــیاطین در 

آن در غــل و زنجیــر در بنــد هســتند. خداونــد در ایــن مــاه روزی هــا را افــزون و عمرهــا را 

طوالنــی ســازد و اســامی زائــران بیــت خــود را در آن ثبــت می کنــد. ماه رمضــان با رحمت 

و مغفــرت، روح و ریحــان، خشــنودی و رضــوان پــروردگار بــا اهــل ایامن مواجه می شــود.

اشعار اخالقی

طنز در جبهه  )بخش اول(
 ماجرای کباب دزدی در فاو و شبیخون 

دشمن بعثی به چادر تدارکات!
خاطــره کباب هــا از ذهنــم پــاک نمی شــد. بــرای مــن کــه همیشــه عاشــق 
کبــاب بــودم و در هیــچ موقعیتــی بــرای خــوردن ایــن غــذای لذیــذ کوتاهــی 
نمی کــردم، نخــوردن کباب هایــی کــه بــا چشــم دیــده بــودم، چیــزی شــبیه 

ــود! ــاد اکبر ب جه
ــیاری از  ــارس، بس ــزاری ف ــت خبرگ ــه و مقاوم ــروه حماس ــزارش گ ــه گ ب
رزمنــدگان شــوخ طبــع مــا در خــط مقــدم و حتــی در اردوگاه هــای دشــمن 
بــا طنازی هــای خــود ســبب تقویــت روحیــه هم قطارانشــان می شــدند. چــرا 
کــه چاشــنی طنــز همــان قــدر در تقویــت روحیــه رزمنــدگان تأثیرگــذار بود 

کــه چاشــنی مهمــات بــرای ویــران کــردن مواضــع دشــمن.
بــه مناســبت روز طبیعــت به ماجــرای کبــاب دزدی یک رزمنــده در فاو اشــاره 

می کنیــم:  
کباب دزدی در فاو و شبیخون دشمن بعثی به چادر تدارکات 

علیرضــا کاظمــی از رزمنــدگان دفــاع مقــدس ایــن گونــه خاطــره اش را نقــل 
می کنــد: اســفند ســال ۱36۴ روز ســوم حضــورم در فــاو، کنــار ســاحل ارونــد 
نشســته بــودم و نخلســتان های ایــران را تماشــا می کــردم. یــک وانــت تویوتــا 
کنــار ســنگر تــدارکات ایســتاد. تعــدادی گونــی بســته بندی شــده هــم عقب 
ماشــین بــود. وقتــی راننــده پیــاده شــد، به او نزدیک شــدم و ســالمش کــردم. 

گفــت: ســالم علیکــم بــرادر، خداقوت.
ـ سالمت باشی برادر، چی برامون آوردی؟

ـ یُخته برنج و کبابه، آوردیم تا ببریم خط مقدم.
ـ لطف کن چند تا غذا بده به من ببرم توی سنگر با بچه ها بخوریم.

ـ اینا مال نیروهای خط مقدمه. ـ چرا؟ ـ نمی شه.
ــنگر ها رو  ــرادر اون س ــم: ب ــردم و گفت ــاره ک ــنگرمان اش ــه س ــت ب ــا انگش ب

ـ اون ســنگر ماســت. ـ  بلــه. می بینــی؟
ـ حوصله کن، بهت می گم، این نخلستون را می بینی؟ ـ خب که چی؟

ـ آره.
ـ جرأت داری حاال که هوا روشنه بری توی این نخلستون؟

ـ می گم نخلستون هنوز پاک سازی نشده. ـ چرا؟  ـ حقیقتش نه.
ـ خــدا پــدرت رو بیامــرزه، مــا داریــم اینجــا ۲۴ ســاعت نگهبانــی می دیــم و 
مواظبیــم ســربازای دشــمن بــه ســاحل نزدیک نشــن. تــو حاضری امشــب رو 

اینجــا بمونــی با هــم بریــم نگهبانــی بدیم؟
ـ مــن اگــه ایــن جرأتــا را داشــتم کــه نمی رفتــم واحــد تــدارکات! میومــدم 

ــدم. ــل شــما اســلحه برمی داشــتم و می جنگی مث
ـ خــدا پــدر آدم چیزفهــم رو بیامــرزه. حــاال کــه متوجه شــدی اینجــام با خط 

مقــدم تفاوتــی نــداره. بیــا و خوبــی کــن و چنــد تا چلوکبــاب به مــن بده.
ـ بــه جــای اینکــه ایــن قــدر بــا مــن بحــث کنــی، بیــا کمــک کــن تــا غذاها 

رو از ماشــین بذاریــم پایین.
ــه مــن بــدی، مــن یــه ســوت  ــا غــذا ب ـ اگــه قــول بــدی هفــت هشــت  ت

ــن. ــاده می کن ــه رو پی ــه محمول ــان ۲ دقیق ــام می ــم، رفق می زن
ـ پســر جــون تــا فــردا صبــح هــم کــه اینجــا جلیــز و ولیــز کنــی، مــن بــه تو 

ــی دم. غذا نم
ـ پــس منــم کمکــت نمی کنــم. خداحافظ.دوبــاره رفتــم کنار  ـ نــه. ـ نمیــدی؟

رودخانــه و به تماشــای نخلســتان نشســتم.
شــب، چفیه هــا را پهــن کردیــم. در قوطــی کنســرو را با ســر نیــزه بــاز کردیم 
و بــا نــان خشــک های اهدایــی مــردم شــروع به خــوردن شــام کردیــم. خیلی 
هــم چســبید. امــا خاطــره کباب هــا از ذهنــم پــاک نمی شــد. بــرای مــن کــه 
همیشــه عاشــق کبــاب بــودم و در هیــچ موقعیتــی بــرای خــوردن ایــن غذای 
لذیــذ کوتاهــی نمی کــردم، نخــوردن کباب هایــی کــه بــا چشــم دیــده بــودم، 

چیــزی شــبیه جهــاد اکبــر بود!
بعــد از شــام بــه لــوح نگهبانــی نــگاه کــردم، متوجه شــدم بایــد از ســاعت ۱۱ 
تــا ســه بامــداد بــا مرتضــی تقی یــار بــروم نگهبانــی بدهــم. خوابیــدم و گفتیم 

ســاعت ۱۱ مــا را بیــدار کنید.
     منبع: کتاب »موقعیت ننه« نوشته رمضان علی کاوسی

اسالمی رئیس سازمان انرژی امتی در مراسم شانزدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای گفت :  

سرمازدگی بهاره بیش از 13500 میلیارد تومان خسارت به 
محصوالت باغی استان کرمان وارد کرد

ــه  ــادی ب ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان ، ســرمازدگی بهــاره خســارات زی ب
محصــوالت کشــاورزی اســتان کرمــان وارد کــرد کــه ایــن خســارات در شــمال اســتان 
بیشــتر بــود و بــه گفتــه مســئوالن بــه 175 هزار هکتــار محصوالت باغی شــمال اســتان 
کرمــان خســارت وارد شــد کــه 79 هــزار تــن میــزان محصــول خســارت دیــده بــوده و 
بیــش از 13 هــزار و 500 میلیــارد تومــان میــزان خســارتی اســت کــه وارد شــده البتــه 
خســارات وارد شــده بــه محصــوالت باغــی جنوب اســتان کرمــان در ســرمازدگی اخیر نیز 

چیــزی در حــدود 60 میلیــارد و 545 میلیــون تومــان بــرآورد شــده اســت.
محمــد خیراندیــش رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی شــمال اســتان کرمــان در گفت وگو 
بــا تســنیم با بیــان اینکه ســرمازدگی در روزهای نخســت امســال در چهار روز پشــت ســر 
هــم در اســتان کرمــان اتفاق افتــاد و میزان خســارات وارد شــده به محصوالت کشــاورزی 
اســتان کرمــان قابــل توجــه بــود اظهــار داشــت: در روزهای نخســت فروردین مــاه کاهش 
شــدید دمــا را داشــتیم کــه در برخــی از مناطــق ایــن کاهــش دمــا تــا منفــی شــش درجه 

ــید. هم رس
وی بــا بیــان اینکــه میــزان خســارات وارد شــده بــه محصول پســته چیــزی در حــدود 12 
هــزار و 500 میلیــارد تومــان بوده اســت گفــت: ســرمازدگی به 157 هــزار هکتــار از باغات 
پســته شــمال اســتان کرمــان خســارت وارد کــرد و میــزان محصــول خســارت دیــده 59 

هــزار تــن اســت.


