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 نباید همه مشکالت اقتصادی 
را به گردن دولت انداخت

سید حسن خمینی:

 

اتفاق  به  رودبارجنوب  فرماندار  عطاناوکی 
مقاومت ناحیه  فرمانده  جرجندی   حسن 

بسیج سپاه رودبار و خانه گیر معاون برنامه ریزی و تعدادی از 
مدیران شهرستان رودبار به مناسبت هفته بسیج  5 طرح از 
سری طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی را در شهرستان 
افتتاحیه ها عطا  این سلسله  نمودنددر حاشیه  افتتاح  رودبار 
ناوکی فرماندار رودبارجنوب با بیان اینکه بهترین روش ممکن 
رهایی از مشکالت حوزه اقتصادی عمل نمودن به فرامین مقام 
معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی است افزود :اقتصاد 
مقاومتی مقوله ای جدای از ریاضت اقتصادیست زیرا در بحث 
اقتصاد مقاومتی هدف استقاده بهینه از داشته ها و پویا نمودن 
داشته های اقتصادیست لذا امروزبر همه مسئوالن و بخش 
های مختلف مدیریتی واجب است با ارائه راهکارهایی نظیر 
فراهم نمودن تسهیالت و تشویق مردم به اشتغالزایی کمک 
کنند تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد فلذا امروز   هم به 
برکت وجود بسیج در جمهوری اسالمی ایران شاهد به بهره 
برداری رسیدن تعدادی از پروژه های اقتصادمقاومتی هستیم 
 و امید داریم با ترویج چنین فعالیت های اقتصادی در جامعه

به  خانوارها  اقتصاد  سازی  توانمند  و  سازی  فرهنگ  ضمن 
ادامه  در  نماییم  شایانی  کمک  اقتصادکشور  شدن  زا  درون 
قالب  در  ها  پروژه  این  اینکه  بیان  با  جرجندی  سرهنگ 

پرورش  نظیر  مختلف  های  بخش  ودر  خرد  مشاغل 
واحیای  اصالح  و  ماهی  پرورش   ، و سنگین  دام سبک 
باغات می باشند گفت: این پرؤژه ها در روستاهای لچ 
آباد ،مهن آباد،چاه حسن و محمد آباد کتکی در بخش 
300میلیون  مبلغ  سنتی  روش  به  سبک  دام  پرورش 
در   ، ریال  میلیون   150 سنگین  دام  بخش  در  و  ریال 
ریال  میلیون   120 مبلغ  باغات  احیای  و  اصالح  بخش 
پرداخت با  ریال  150میلیون  هم  ماهی  پرورش   و 

تسهیالت اجرا شده اند  و امروز شاهد افتتاح این پروژه 
های  پروژه  تمامی  شد  یادآور  ادامه  در  وی  هستیم  ها 
مذکور از محل تسهیالت بسیج سازندگی تامین اعتبار 
و توسط بخش خصوصی اجرا شده اند خاطرنشان کرد 
بسیج سازندگی شهرستان رودبار آماده ارائه تسهیالت  
به فارغ  التحصیالن وپشتیبانی متقاضیان اجرای چنین 
به  ها  افتتاحیه  سلسله  این  ادامه  در  است  هایی  طرح 
دانش آموزان ناوکی فرمانداررودبارجنوب و هیئت همراه 
و  آباددفتر  لچ  و  آباد  مهن  روستاهای  آموزان  دانش  به 
نیز خاطر  راستا  این  نمودناوکی در  ارائه  التحریر  لوازم 
نشان کرد این لوازم التحریر از محل کمک های موسسه 
دانش  به  امروز  که  است  تهران  زینب  حضرت  خیریه 

آموزان بی بضاعت ارائه شد.

افتتاح پنج طرح در رودبارجنوب به مناسبت هفته بسیج

تسلیت
اندوه ما در غم از دست دادن آن نوجوانان عزیز در واژه ها نمیگنجد تنها میتوانیم از خداوند برایتان )خانواده 

های زارعی (صبری عظیم و برای آن مرحومان روحی شاد و آرام طلب کنیم.
ابراهیم ومحمد دیمه کار

4

2

فرا رسیدن اربعین حسینی بر همه  مردم پنج شهرستان جنوبی تسلیت عرض می کنیم
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بسیج از میدان نبرد تا 
عرصه سازندگی

 ایرنا- بسیج نهادی برآمده از ارزش های اصیل انقالب است؛ مکتبی 
که در طول هشت سال دفاع مقدس با شجاعت در برابر تجاوز دشمن 
به  زدایی  محرومیت  و  بازسازی  عرصه  در  نیز  آن  از  پس  و  ایستاد 

رسالت انقالبی خویش جامه عمل پوشاند.

»مملکتی که 20 میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون 
ارتشی داشته باشد.« این بخشی از سخنان امام خمینی)ره( 
فرمان  بر  مبنی  خورشیدی  هجری   1358 آذر  پنجم  در 
انقالب  پیروزی  از  پس  است.  مستضعفان  بسیج  تشکیل 
اسالمی ایران به منظور کوتاه کردن دست استکبار از کشور، 
و  احساس شد  نیروها  دیگر  کنار  در  به وجود گروهی  نیاز 
 بدین شکل بسیج مستضعفین از بطن جامعه شکل گرفت.

در  الزم  های  توانایی  ایجاد  هدف  با  مردمی  نیروی  این 
به  اسالمی  انقالب  و  اساسی  قانون  به  پایبند  افراد  تمامی 
از کشور، نظام جمهوری اسالمی و کمک به  منظور دفاع 
 مردم به هنگام بروز بالیا و حوادث غیرمترقبه، تشکیل شد.

به  نهادی  عنوان  به  سازمان  این  اساسنامه  در  بسیج 
پروردگار،  راه  در  جهاد  هدف  با  و  رهبری  فرماندهی 
تقویت  اسالمی،  انقالب  دستاوردهای  از  حراست 
هنگام  در  مردم  به  کمک  و  کشور  دفاعی  توان  کامل 
است. شده  تعریف  مترقبه  غیر  حوادث  و  بال   بروز 

فرمودند:  بسیج  مفهوم  بیان  در  خمینی)ره(  امام 
متعدد«.  ابعاد  با  اجتماعی  است  نهادی  »بسیج 

جامعه  نیازهای  از  بخشی  پاسخگوی  و  گسترده  نهادی  بسیج  شکل،  بدین 
پردازد.  می  فعالیت  به  جنگ  در  دفاع  از  فراتر  هایی  حوزه  در  که   است 
خدمات  فراوان  شهدای  اهدای  با  مقدس  دفاع  دوره  در  کارآمد  سازمان  این 
ارزشمندی به میهن اسالمی ارایه کرد و در دفاع از خاک وطن، مقتدرانه در برابر 
 متجاوزان ایستاد و اینگونه نام بسیج را در تاریخ جنگ تحمیلی جاودان ساخت.

از  پس  گوناگون  حوادث  در  فرمودند:  مردمی  نهاد  این  وصف  در  خمینی  امام 
ایثار  با  که  فراوانی  های  گروه  و  نهادها  بودند  جنگ،  انقالب خصوصا  پیروزی 
ولی  کردند.  بیمه  را  انقالب  و  کشور  طلبی،  شهادت  و  فداکاری  و  خلوص  و 
به  عشق  و  فداکاری  و  خلوص  و  ایثار  از  کاملی  مصداق  بخواهیم  اگر  حقیقتا 
و  بسیج  از  سزاوارتر  کسی  چه  دهیم  ارایه  را  اسالم  و  حق  مقدس  ذات 
که  است  پرثمری  و  تناور  درخت  و  طیبه  شجره  بسیج  بود.  خواهند  بسیجیان 
دهد.  می  عشق  حدیث  و  یقین  طراوات  و  وصل  بهار  بوی  آن  های   شکوفه 
پس از جنگ ایران و عراق، این نیروی فعال در زمینه های گوناگونی همچون نظامی، 
 امدادگری، عقیدتی، سیاسی، سوادآموزی و فرهنگی فعالیت های بسیاری را انجام داد. 
هفته بسیج مستضعفان از 29 آبان تا پنجم آذر برگزار می شود و شعار این هفته در 
سال کنونی با عنوان »بسیج، دست قدرت خدا« مطرح شده، زیرا آن چه را که این 
 نیرو دارد از لطف پروردگار است تا بدین گونه در جهان سخنی برای گفتن داشته باشد. 
»قربانعلی محبوبی« عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین)ع( به مناسبت 
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در گفت و گو با کارشناس گروه اطالع رسانی ایرنا، 
بسیج را پیام آور آزادی و کرامت و هویت اسالمی دانست و گفت: اهمیت وجودی 
بسیج سبب شد که امام خمینی)ره( پنجم آذر 1358 خورشیدی به منظور رویارویی 
و مبارزه همه جانبه با استکبار، دستور تشکیل بسیج را صادر کنند و در ارتباط با 
اهمیت این نهاد فرمودند: »مملکت اسالمی باید همه اش نظامی باشد و تعلیمات 
نظامی داشته باشد«. پروردگار متعال در قرآن هدف از تشکیل بسیج را در آیه ی 40 
سوره توبه به این شکل بیان می کند: »با کیفیت مختلف حرکت کنید و کوچ کنید 
 در حالی که با بار سبک هستید. مجهز باشید و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید.«

از  افزود: هدف  و  کرد  معرفی  فقیه  بازوی والیت  را  بسیج  دانشگاه،  ااستاد  این 
در  بسیج  و  است  نیروهای مردمی  و سازماندهی  آموزش  بسیج؛ جذب،  تشکیل 
های  گروه  در  و  کند  می  سازماندهی  را  نیروهایش  ها،  ماموریت  دادن  انجام 
گیرد.  می  کار  به  عشایری  و  کارمندی  کارگری،  دانشجویی،  آموزی،  دانش 
تنظیم  ای  گونه  به  باید  گستردگی  و  مردمی  ساخت  علت  به  بسیج  تشکیالت 
باشد. داشته  را  کارآیی الزم  زمان جنگ،  زمان صلح و هم در   شود که هم در 

وی در زمینه ی نقش و اهمیت نیروهای بسیج در حوزه های مختلف، بیان داشت: 
در نظام جمهوری اسالمی ایران، بسیج یکی از مؤثرترین عوامل انسانی، با توانمندی 
ها و ظرفیت های بی شمار است، بسیجیان در عرصه های مختلف، همواره در 
سه دهه گذشته، منشأ فعالیت ها و خدمات گوناگونی بوده اند. نقش و کارکردهای 
بسیج در زمینه های امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با توجه به 
 عمق و گستره ی سازمانی در سراسر کشور، کارآمدی خود را نشان داده است. 
قربانعلی محبوبی در ارتباط با عملکرد بسیج در زمینه ی فرهنگی، تصریح کرد: 
بسیج یک فرهنگ و ذهنیت برجسته و واال در جامعه به شمار می رود. این نهاد 
در هشت سال دفاع مقدس در کنار دفاع از مرزهای کشور، کارکردی فرهنگی 
نیز داشت. نقش علمی و فرهنگی بسیج در زمان صلح، اهمیت و اولویت بسیاری 
دارد و از عمده ترین کارکردهای آن، بازتولید عناصر فرهنگی، دینی و ملی جامعه 
است که با برگزاری مراسم معنوی و عبادی به شکل های گوناگون خود را نمایان 

می سازد و آثار و خدمت های فرهنگی بسیج، بیانگر این نقش است. شکل 
انقالب  از پیروزی  از یک سال  گیری این سازمان در هنگامه ای که کمتر 
اسالمی ایران نمی گذشت نشان از ویژگی دینی و پیوستگی مستقیم آن با 
 اسالم داشت و این امر جایگاهی منحصر به فرد برای این نیرو پدید آورد.

تفکر  پیشتازی  به  اشاره  با  حسین)ع(  امام  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
های  دستگاه  عملکرد  بخواهیم  اگر  کرد:  تاکید  فرهنگی،  زمینه  در  بسیجی 
بدون  کنیم،  ارزیابی  غرب  فرهنگی  هجوم  با  برخورد  مورد  در  را  فرهنگی 
یابیم که نقش بسیج در این عرصه بسیار چشمگیر بوده است.  شک درمی 

پس  گفت:  کشور،  آبادانی  و  امنیت  برقراری  در  بسیج  نقش  درباره  وی 
سازمان  این  ها،  جبهه  در  بسیج  نظامی  حضور  اتمام  و  جنگ  پایان  از 
روز  نیاز  بود،  گرفته  شکل  مردمی  توان  بر  تکیه  با  که  بزرگ  ظرفیت  با  و 
های  خسارت  جبران  شد.  سازندگی  عرصه  وارد  و  کرد  شناسایی  را  کشور 
بازسازی منطقه های جنگ زده  به جا مانده از هشت سال جنگ تحمیلی، 
نهاد  این  کار  دستور  در  کشور  محروم  های  منطقه  از  زدایی  محرومیت  و 
آغاز شد.  بلند  با همتی  گونه سازندگی  بدین  قرار گرفت.  انقالبی  و  مردمی 
از  و حتی پس  سازندگی  در سال های  ها  بسیجی  و  مردم  فعالیت جهادی 
می  شمار  به  زدایی  محرومیت  حوزه  در  عوامل  تاثیرگذارترین  از  یکی  آن 
رود. این نهاد با ورود به حوزه های اشتغال و کمک به دولت برای پیشبرد 
بردارد. موثر  گامی  کشور،  آبادانی  مسیر  در  توانست  اقتصادی   راهبردهای 

مقدس  دفاع  شد:  یادآور  بسیج،  دستاوردهای  تشریح  در  محبوبی  قربانعلی 
انقالب  پرداخت.  نقش  ایفای  به  آن  در  بسیج  که  بود  ای  عرصه  نخستین 
خود  داخلی  اوضاع  به  بخشیدن  نظم  برای  فرصتی  هنوز  اسالمی،  نوپای 
نظامی  آرایش  یک  به  نیاز  میهن،  خاک  به  عراق  تجاوز  که  بود  نیافته 
این  در  داد.  قرار  کشور  امور  اولویت  در  مرزها  از  دفاع  برای  را  منسجم 
صف  به  و  گفتند  لبیک  را  جماران  پیر  دعوت  انقالبی  مردم  که  بود  زمان 
پیوستند.  باطل  علیه  حق  های  جبهه  در  حضور  برای  بسیجی   داوطلبان 
نیروهای  موفقیت  کرد:  اظهار  حسین)ع(،  امام  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
آن  از  پس  بلکه  زمانی،  ی  دوره  آن  در  تنها  نه  مقدس  دفاع  در  بسیجی 
غربی  آسیای  منطقه ی  در  ویژه  به  انقالبی  مسلمانان  برای  الگویی  به  نیز 
اهلل  حزب  برداری،  الگو  این  های  نمونه  ترین  موفق  از  یکی  شد.  تبدیل 
است.  و سوریه  عراق  بحران  در  مردمی  دفاع  گیری  دیگری شکل  و  لبنان 
عراق  در  سپس  و  سوریه  در  نخست  اسالمی  خالفت  ادعای  با  که  داعش 
و  انقالبی  نگاه  از  برخاسته  مردمی  نیروی  با یک  زد  نظامی  اقدام  به  دست 
از مهم  این کشورها، یکی  نیروهای بسیج مردمی در  اسالمی روبه رو شد. 
اند.  بوده  تروریستی  های  گروه  این  تجاوز  برابر  در  پایداری  عوامل   ترین 
قربانعلی محبوبی در پایان با اشاره به چشم انداز بسیج در حوزه های گوناگون، 
گفت: مقام معظم رهبری وظیفه بسیج را به سرمنزل رساندن بار هدایت الهی 
و سعادت انسان ها بیان کرده اند. به این معنی که این نیرو وظایف بسیاری 
را بر عهده دارد که از آن جمله می توان به علم آموزی، دیپلماسی، سیاست 
مفهوم  کرد.  اشاره  بسیجی  تفکر  قالب  در  سازماندهی  و  مدیریت  ورزی، 
بسیج شامل بخش هایی می شود که معنای آن؛ نوآوری، ابتکار و اخالص 
رسید.  خواهد  موفقیت  به  جامعه  در  بسیجی  روحیه  تقویت  با  تنها  و   است 
رسانی  اطالع   *گروه 

پژوهشم**9368**2059**2002

کاندیدای اصلح چه کسی 
است تغییر شکل حکومتها با تغییر نگرش مردم به نحو اداره جامعه در 
طول دوران حیات بشری ، دستخوش دگرگونیهای فراوانی بوده و ساختار اداره 
جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده است .این مهم با جان فشانی های انسانهای 
آگاه و متعهد و با پرداخت هزینه های مادی و معنوی ، مدل دموکراسی را با 
تمام موانع و محدودیت های خود نهادینه کرده و باعث شده تا سیر تحوالت 
جهانی را در پذیرش این مدل هموار سازد اصول دموکراسی خواهی از دوران 

مشروطیت تاکنون از جمله مطالبات آزادخواهی ملت ایران بوده و برای تحقق این 
مهم فداکاریها و از جان گذشتگی هایی برای مردان و زنان این سرزمین اتفاق 
افتاده است و با انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی )ره( با پشتوانه 

مردم به تحقق واقعی این مهم جامه عملی پوشیده شده است .انتخابات در طول 
انقالب اسالمی بعنوان مظهر و تجلی گاه ظهور ، بروز مردم در صحنه سیاسی 

و اجتماعی به یک حق تبدیل شد و تأثیر شگرفی در زندگی مردم بجای گذاشته 
است .با استناد به فرمایشات حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری 
که فرمودند مجلس شورای اسالمی »مرکز همه قانونها و قدرت ها است« و 

»مجلس شورای اسالمی ، حساس ترین بعدی است که نظام اسالمی ایران از 
آن به سمت هدفهای خود عبور می کند « اهمیت و قداست مجلس را بیان می 

نمایند .با این توصیف کوتاه ، انتخاب یک نماینده اصلح از وظایف رأی دهندگانی 
است که براساس شناخت ، تحقیق و مشورت می تواند در توسعه و انسجام 

درونی نقش حیاتی داشته باشد . بر این اساس جمعی از معتمدین و فعالین عرصه 
سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی برخود الزم داشته اند تا براساس مسئولیت اجتماعی 

برای انتخاب یک کاندیدای اصلح و ایجاد یک مدل مناسب تصمیم گیری به 
احصاء ویژگیهای آن بپردازند .1 – مردمی و ساده زیست باشد2 – زجرکشیده و 
دردکشیده باشد3 – شناخت به نیازهای روزمره مردم و اصل دانستن دغدغه های 
آنها4 – داشتن شجاعت الزم برای احقاق حق مردم و ترجیح منافع عمومی بر 
منافع فردی5 – داشتن شناخت نسبی به مسائل مختلف ، فرهنگی – اقتصادی 

، سیاسی و اجتماعی جامعه6 – داشتن تخصص در یک یا چند موضوع به 
نحوی که بتواند در یکی از کمیسیون های مجلس شورای اسالمی موثر واقع 

شود7 – داشتن تجربه موفق کاری و آشنایی به مشکالت اداری براساس 
تجربیات کسب شده8 – قدرت نفوذ و شخصیت فردی و توانایی ایجاد ارتباطات 
اجتماعی ، سیاسی در سطح منطقه و فراتر از منطقه9 – داشتن روحیه صداقت ، 
صراحت در عین پایبندی به اصول انسانی و اخالقی10 – داشتن روحیه اعتدال 
براساس سوابق و تجربیات کاری11 – داشتن قدرت نفوذ کالم در بین اقشار 
مختلف مردم12 – داشتن مقبولیت و محبوبیت عام و خاص در سطح جامعه 

هدف براساس پیشینه13 – داشتن روحیه تعهد و تقید به نظام جمهوری اسالمی 
ایران در حرف و عمل14 – امانتدار بودن15 – الگو بودن به لحاظ شخصیتی 

و اخالقی16 – اهل عمل به قول و گفته های خود17 – برنامه محور بودن و استفاده از خردجمعی در نظر و 
عمل18 – تقوای و پرهیزگاری19 – انعطاف پذیری در برابر نظرات و انتقادات20 – شایسته گزینی و عدالت 

محوری در تعیین مسئولیتهای استانی و شهرستانی21 –داشتن نظم و انضباط در امور22 – توانایی ایجاد ارتباط 
با تمامی اقشار جامعه23 – شفاف بودن24 – قدرت مقابله با مفاسد اقتصادی25 – سوابق و پیشینه پاک از نظر 
اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و شخصیتی26 – تعقل گرایی ، اعتدال گرایی ، دانایی ، کرامت و سلوک نفس27 

– توانایی در ایجاد وحدت ، همدلی و وفاق شهرستان های کهنوج رودبارجنوب و قلعه گنج و منوجان و 
فاریاب28 – انصاف در قضاوت و خارج نشدن از دایره انصاف در تمام امور29 – مشورت با نخبگان در تصمیم 
گیریهای کالن و مهم30 – رابطه صحیح و سالم با حاکمیت با رویکرد حل مشکالت حوزه انتخابیه31 – توان 
تأثیرگذاری در ارتقاء سطح شهرستانهای ممسنی و رستم32 – قدرت تعامل و همگرایی با مسئوالن شهرستانی 
، استانی و کشوری برای حل مسایل حوزه انتخابیه33 – موفقیت و تأثیرگذاری در مسئولیتهای حال و گذشته 
.34 – توانایی در ارائه طرحهای توسعه محلی وملی35 – تعامل با گروههای مدنی و انجمن ها36 – تعامل با 
رسانه های دیداری – شنیداری و نوشتاری37 – داشتن مسئولیت اجتماعی جدیت در اجراء38 – صداقت در 
گفتار و رفتار39 – داشتن  توان نظارت بر حسن اجراء قانون40 – صبر ، حوصله ، متانت، تواضع و فروتنی41-

به منافع ملی کشور نگاه ویژه دارد، تا به منافع حزبی وجناحی42-کم سخن می گوید بیشترعمل می کند)حراف 
نیست(43-کمتر مصاحبه می کند وبیشتردرحوزه انتخابی اش عمل می کند44- سطحی نگر نیست، اندیشه 

پویا دارد45- وام دار ثروت و قدرت نیست بلکه مدافع مردم است46-مطلق گرا نیست بلکه نسبی گرا است47- 
شیفته قدرت تحت هرشرایطی نیست بلکه عاشق خدمت درهرمسئولیتی است84- دارای ظاهری آراسته در 
شان یک نماینده مجلس است94-به تضارب آراء درجامعه اعتقادی راسخ دارد)تکثرگرا است(50- تجمل گرا 
نیست بلکه مانند موکیلنش زندگی می کند )زندگی ساده دارد(51-آنچه به دیگران توصیه می کند در زندگی 
شخصی خود نیز بکار می گیرد52-انتقادپذیراست ومنتقدینش رابا القاب والفاظ ناپسند مورد حمله و خطاب 

قرارنمی دهد 53- در رسانه ها کمترحضور دارد بیشتر درحوزه مسئولیتش مطالعه می کند54- از سخن گفتن با 
رسانه های بیگانه هراسی ندارد55-از هوچیگری و تمسخر دیگران پرهیز می کند56-مدافع حقوق شهروندی 

ومحرومین جامعه است.57-در راستای اعتالی کشورش به نخبگان نگاه ویژه ای دارد58- تکبر،حسادت و کینه 
ندارد بلکه تفکر،تحمل وسعه صدر دارد59-وعده نمی دهد مگر آنکه به آن عمل کند60- درمجلس اولویتش 
به ترتیب منافع کشور، استان وبعد شهرش است 61-درطول نمایندگی کیسه ای برای خود و خانواده اش نمی 
دوزٌد62-از بحث و مناظره با مخالفانش ابایی ندارد 63- درحوزه انتخابیه اش افراد را بر مبنایشایسته ساالری 

انتخاب می کند 64-پس ازپایان نمایندگی کاستی ها ودستاوردهایش را شفاف گزارش می دهد65-درهرپیروزی 
وشکست به فکر انتقام نیست66- دربرخورد با دیگران عقالنی سخن می گویدنه احساسی 67- درتصویب 
قوانین در مجلس تنها حضورفیزیکی ندارد بلکه حضور علمی و عملی دارد 68- برای رشدوتوسعه شهرش 
ازشایستگان ، فارغ ازهراندیشه ای بهره می گیرد 69- درمسئولیتهای اجرایی از زنان که نیمی ازجمعیت 

کشورند استفاده می کند50- ازلحاظ شخصیتی واخالقی الگویی برای دیگران است51-کاندیدای مجلس باید 
همه پستهای اجرایی در سطح شهرستان و استان قبال مدیریت کرده باشد وقتی در جایگاه نظارت قرار می 
گیرد از خرد خرد برنامه های اجرایی اطالعات کافی داشته باشد و بتواند قانونی تصویب کند که منافع حوزه 
انتخابیه خودش  را تامین کند52-کاندیدای اصلح کسی است که وقتی مردم به مدیریت گذشته اش نگاه 

می کنند کارآمد بوده و دنبال آن سابقه اختالس و دست کجی به بیت المال نباشد و حسن شهرت و صداقت 
در مدیریتش باشد53- حتما سابقه مدیریت اجرای در دولت داشته باشدامید آنکه در انتخابات پیش رو)اسفند 
94( نمایندگانی وارد مجلس شوند که فارغ از هر جناح و حزبی تنها به منافع ملی کشور بیندیشند، دررقابت با 

دیگران به اخالق سیاسی پایبند ، وازبکار بردن القاب والفاظ ناپسند برای مخالفان و نخبگان وکاندیداهای دیگر 
دوری نمایند. انشااهلل

صالحی  افالطون  آقای  مقاله  چاپ 
نژاد در مجله معتبر شیمی انگلیس

Journal of chemical research

معتبر  مجله  در  دانشگاه هرمزگان  آلی  ارشد شیمی  کارشناس  نژاد  افالطون صالحی  آقای  مقاله   
انجمن سلطنتی شیمی انگلیس با نام 

The journal of chemical researchپذیرش و چاپ شد.

 با توجه به اهمیت جایگاه علمی کشور و تاکید رهبر  انقالب اسالمی در خصوص این جایگاه و رتبه 
علمی کشور چاپ مقاله های isi در باال بردن رتبه علمی کشور تاثیر مستقیم دارد .اخیرا نیز با توجه 
به سقوط دو پله ای کشور در حوزه علمی اهمیت چاپ مقاالت در ژورنال ها و مجله های معتبر 
 journal خارج از کشور از اهمیت دو چندانی برخوردار شده است. یکی از این ژورنال های معتبر
of chemical research است ک مربوط به انجمن سلطنتی شیمی انگلیس است این موسسه 
از سال 1987 میالدی فعالیت خود را در زمینه چاپ مقاالت isi در کشور انگلیس شروع کرده است 
این موسسه با 28 سال فعالیت در زمینه علمی امروزه یکی از موسسات معتبر در سطح جهان به 
شمار می آید .در این مقاله از 3و6-دی کلرو تترازین برای تهیه بتا-الکتام ها به طور موفقیت آمیزی 
استفاده شده است. بتا-الکتام آنتی بیوتیک ها )پنی سیلین٬ سفالوسپورین ها و...( بیشترین آنتی 
بیوتیک های مورد استفاده در جهان هستند .به دلیل مقاومت باکتریها در برابر آنتی بیوتیک ها تهیه 
داروهای ضد باکتری جدید ضروری به نظر می رسد .بخاطر اهمیت زیاد آنتی بیوتیک ها راه های 
مختلفی برای تهیه این ترکیبات گزارش شده است که بعضی از این روش ها به دلیل سمی بودن٬ 
گران بودن و عدم دسترسی به مواد اولیه مناسب نیستند.در این مقاله روشی جدید  برای ساخت 
بتاالکتام آنتی بیوتیک ها ارائه شده است که این روش یک روش ساده٬ ارزان٬ در دسترس و ایمن 
است . با توجه به اهمیت جایگاه علمی کشور و تاکید رهبر  انقالب اسالمی در خصوص این جایگاه 
و رتبه علمی کشور چاپ مقاله های isi در باال بردن رتبه علمی کشور تاثیر مستقیم دارد .اخیرا نیز با 
توجه به سقوط دو پله ای کشور در حوزه علمی اهمیت چاپ مقاالت در ژورنال ها و مجله های معتبر 
 journal خارج از کشور از اهمیت دو چندانی برخوردار شده است. یکی از این ژورنال های معتبر
of chemical research است ک مربوط به انجمن سلطنتی شیمی انگلیس است این موسسه 
از سال 1987 میالدی فعالیت خود را در زمینه چاپ مقاالت isi در کشور انگلیس شروع کرده است 
این موسسه با 28 سال فعالیت در زمینه علمی امروزه یکی از موسسات معتبر در سطح جهان به 
شمار می آید .بتاالکتام آنتی بیوتیک ها )پنی سیلین٬ سفالوسپورین ها و...( بیشترین آنتی بیوتیک 
های مورد استفاده در جهان هستند .به دلیل مقاومت باکتریها در برابر آنتی بیوتیک ها تهیه داروهای 
ضد باکتری جدید ضروری به نظر می رسد بخاطر اهمیت زیاد آنتی بیوتیک ها راه های مختلفی 
برای تهیه این ترکیبات گزارش شده است که بعضی از این روش ها به دلیل سمی بودن٬ گران 
بودن و عدم دسترسی به مواد اولیه مناسب نیستندَ.در این مقاله روشی جدید  برای ساخت بتاالکتام 

آنتی بیوتیک ها ارائه شده است که این روش یک روش ساده٬ ارزان٬ در دسترس و ایمن است .
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. توصیه اسد به پسرش 

در رابطه با هاشمی
»بشار اسد در آخرین دیدارش با آقای هاشمی گفته بود 
پدرم به من وصیت کرد که اگر روزی در اداره کشور یا 
زندگی شخصی ات به مشکلی برخورد کردی ،حتما با 
 آقای هاشمی مشورت کن و از ایشان راه حل بخواه.«

مجمع  رئیس  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
هاشمی رفسنجانی،  نظام،  مصلحت  تشخیص 
کرد. منتشر  را  اسد  بشار  با  دیدارش  از   خاطره ای 

دیدارش  آخرین  در  اسد  »بشار  نوشت  هاشمی  سایت 
کرد  وصیت  من  به  پدرم  بود  گفته  هاشمی  آقای  با 
شخصی  زندگی  یا  کشور  اداره  در  روزی  اگر  که 
آقای  با  ،حتما  کردی  برخورد  مشکلی  به  ات 
بخواه.« حل  راه  ایشان  از  و  کن  مشورت   هاشمی 

این در حالی است که هاشمی رفسنجانی در جریان سفر به 
 مازندران بشار اسد را به استفاده از سالح شیمیایی متهم کرد.

مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  رفسنجانی  هاشمی 
اسماعیل  آیت اهلل  سالگرد  مراسم  دوازدهمین  در  نظام 
سوادکوه  جامع  مسجد  در  که  مازندرانی  صالحی 
را  اظهاراتی  سخنران  شد،بعنوان  برگزار  شمالی 
اشاره  سوریه  باالخص  منطقه  تحوالت  باب  در 
شد. روبرو  هایی  واکنش  با  سخنان  این  که   کرد 

وی گفته بود: »مردم سوریه بیش از 100 هزار کشته و 
8 میلیون آواره دادند در داخل و خارج، زندان ها پر از 
مردم، زندان ها جا ندارد بعضی از ورزشگاه ها را گرفتند، 
آنها را پر کردند شرایط بدی بر مردم حاکم است مردم 
از یک طرف از طرف خود حکومتشان بمباران شیمیایی 
های  بمب  منتظر  امروز  دیگری  طرف  از  و  شوند  می 

آمریکا باید بمانند.« 

کم  گاز  جیرفت 
گاز شد

مایع  گاز  سیلندر  کرمان  جنوب  در  که  است  روز   10 از  بیش 
کمیاب شده است و نمایندگی های فروش گاز مایع فقط یک 
ساعت در روز باز هستند و بعضی از روزهها که اصال باز نیستند 
.با توجه به اینکه توزیع و فروش گاز مایع در جنوب کرمان در 
این روزهها  مردم شهرهای  انحصار شرکت جیرفت گاز است 
جنوب کرمان برای تهیه گاز مایع در مضیقه هستند به طور ی 
که روستاییان دست به دامن طبیعت شده اند و برای تهیه آتش  
وگرمایی خانه خود از هیزم استفاده می کنند و ساکنین شهرها 
تهیه یگ  برای  دنبال سیلندر گاز مایع هستند و  به در  هم در 
سیلندر گاز مایع باید اطراف نمایندگیهای توزیع گاز کمین بزنید 
تا بتوانید یک سیلندر گاز شکار کنید و با توجه به کمیاب شدن 
6000تومان  از  هم  ،قیمتها  شهری  زندگی  اولیه  مایحتاج  این 
میان  این  در   ، است  نوسان  در  مجاز  نمایندگیهای  تا 7000در 
نمی  توجه  آن  به  جنوبی   شهرهای  مسئولین  که  چیزی  تنها 
مایع توسط شرکت جیرفت گاز است و  تهیه گاز  ناتوانی  کند  
که  خود  تعهد  به  نسبت  که  این شرکت  با  برخورد جدی  عدم 
وعاجز  توجه  بی  است  نفر  میلیون  یک  برای  خانگی  گاز  تهیه 
است ، جالب اینکه وقتی پیگیر ماجرا شدیم  اینگونه روایت شد 
چون  شرکت گاز بندرعباس در حال نوسازی است به ما گفته 
شده است از اراک گاز مورد نیاز را تهیه کنیم ولی چون از آنجا 
به  کنیم،   اقدام  توانیم  نمی  ما  دارد  مالی  بار  ما  شرکت  برای 
هرجهت این شرکتها بارهها بوده به دالیل مالی از عهده تهیه 
گاز خانگی درمانده شده است و امروزه زندگی شهری و روستایی 
را در تهیه این نیاز اساسی به مخاطره انداخته است همت می 
طلبد که مسئولین از شرکت گاز مرکز استان درخواست شرکت 
جایگزین  برای جیرفت گازدر جنوب کرمان کنند ،دیگر مردم 
گاز  تهیه  دغدغه  دارد  جهان  در  گاز  اول  مقام  که  کشوری  در 
اینگونه  کارهایی که در نگاه مسئوالن  باشند..  نداشته  خانگی 
از اهمیت  برای مردم  تلقی می شود در واقع  به ظاهر کوچک 
برخوردار است و نارضایتی را بدنبال دارد که کمبود گاز مایع از 
جمله همین مشکالت است. امید است در آغاز فصل سرما این 

مشکل برطرف شود.

عملیات  فرمانده  سلیمانی،  سردار 

نجات خلبان روس در سوریه
جنگنده  هواپیمای  فرونده  یک  شدن  سرنگون  واقعه  از  روز  چند  گذشت  با 

روسی توسط ترکیه، همچنان این موضوع در مرکز توجه مطبوعات و رسانه 

روس  منابع  از  ها  گزارش  آخرین  میان،  این  در  دارد.  قرار  المللی  بین  های 

حاکی از آن است که عملیات آزادسازی خلبان جنگنده مذکور از دست گروه 

شده  انجام  سلیمانی  قاسم  سردار  هدایت  تحت  سوریه،  در  شورشی  های 

به  مطلبی  در  »اسپوتنیک«  روسی  خبرگزاری  »تابناک«،  گزارش  است.به 

در  شده  سرنگون  روسی  جنگنده  خلبان  آزادسازی  عملیات  چگونگی  بررسی 

های  لرزه  پس  و  خلبان  این  آزادی  خبر  نفس  نویسد،  می  و  پرداخته  سوریه 

که  بود  زیاد  آنقدر  ترکیه  توسط  روسی  هواپیمای  گرفتن  قرار  هدف  خبری، 

نپرداختند.  دشمن  خطوط  پشت  عملیات  موفقیت  چگونگی  اصل  به   بسیاری 

از  پس  است،  آمده  الذقیه  در  سوری  افسر  یک  از  نقل  به  مطلب،  این  در 

خلبان  نجات  جهت  روس  هلیکوپترهای  بالفاصله  روسی  هواپیمای  سقوط 

دست به کار شدند؛ اما با آتش شدید ارتش آزاد سوریه و ترکمان های وابسته 

به ترکیه و استفاده آن ها از موشک ها و تسلیحات پیشرفته ای که اخیراً به 

دستشان رسیده مواجه شدند، در این ماجرا یک امدادگر روس هم کشته شد. 

اطالعات موثق مبنی بر اینکه تعدادی از یگان های ویژه ترکیه جهت اسارت 

 خلبان روس و باج گیری از روسیه به مکان اعزام شده اند به دست آمده بود.

در گیرودار برنامه ریزی برای عملیات مجدد جهت آزادی سریع خلبان روس، 

که  دهد  می  اطالع  آنها  به  و  گیرد  می  تماس  ها  روس  با  سلیمانی  سردار 

یک یگان ویژه جهت نجات خلبان روس آماده کرده و پیشنهاد داد به دلیل 

اینکه این یگان ویژه متشکل از نیروهای ویژه حزب اهلل لبنان و کماندوهای 

مکانی  جغرافیای  با  کامل  آشنایی  و  است  ایران  توسط  دیده  آموزش  سوری 

و  پشتیبانی  روسیه  هوایی  نیروی  و  شوند  زمینی  عملیات  دار  عهده  دارند، 

آتش بار هوایی و اطالعات ماهواره ای را برای آن ها تأمین کند و تعهد می 

نهایت همین هم شد. در  برگرداند.  سالم  و  را صحیح  روس  خلبان  که   دهد 

ای  ماهواره  ردیابی  دستگاه  توسط  روس  خلبان  مکان  ردیابی  از  پس 

حدود  مکانی  در  خلبان  گشت  مشخص  بود،  شده  متصل  وی  به  که 

قرار  مخالفین  و  سوریه  ارتش  درگیری  مقدم  خطوط  پشت  کیلومتر   6

کماندوی   18 و  اهلل  حزب  عملیاتی  ویژه  یگان  از  رزمنده  شش  دارد. 

همزمان  شدند.  نزدیک  مقدم  خطوط  به  عملیات  انجام  برای  سوری 

همه  و  گشودند  آتش  منطقه  در  روس  های  هلیکوپتر  و  هوایی  نیروی 

نیروهای  با خاک یکسان کردند، به گونه ای که بیشتر  را  استحکامات 

 دشمن مستقر در مکان گریخته و زمینه نفوذ یگان های ویژه فراهم شد.

ویژه  های  یگان  پیشروی  محدوده  تمام  افزود،  سوری  افسر  این 

شده  داده  پوشش  دقیق  ای  گونه  به  روسیه  های  ماهواره  توسط 

حتی  ها  یگان  متری  صد  چند  فاصله  در  را  حرکتی  گونه  هر  که  بود 

به  لحظه  و  دادند  می  اطالع  آنها  به  را  سربسته  های  مکان  درون 

کرملین  در  رتبه  عالی  خیلی  مقام  یک  به  عملیات  گزارش  لحظه 

که  بود  مشخص  و  شد  می  منتقل  بود  پوتین  شخص  نظرش  به  که 

دارد.  نظارت  ای  ماهواره  چشم  با  عملیات  کل  بر  جا  همان  از   وی 

به گفته این افسر که نمی خواست نامش فاش شود، عملیات به شکار 

یکایک تروریست ها در محیط عملیات چه توسط نیروی هوایی روسیه چه 

یگان های عملیاتی سردار سلیمانی تبدیل شده بود. طبق اظهار نظر این 

افسر، همزمان روس ها یک جنگ الکترونیکی راه اندازی کردند که طی 

آن، کل ماهواره ها و تجهیزات ارتباطاتی دشمن در شعاع چند کیلومتری 

منطقه و اطراف آن کور شده بود، زیرا بیم آن می رفت ماهواره های غربی 

 جهت کمک به تروریست ها اطالعات عملیات را در اختیار آنها قرار دهند.

نابودی  و  کیلومتر  این شش  در  ازنفوذ  ویژه پس  یگان  این  نهایت،  در 

بود،  اختیارشان  پیشرفته ای که در  با تجهیزات  باقیمانده  نیروهای  کل 

خلبان را نجات دادند. جالب اینکه در این عملیات فوق العاده خطرناک 

کل 24 نیرو به همراه خلبان کامال سالم بدون حتی یک زخمی به پایگاه 

خود  داشت  اصرار  سلیمانی  ژنرال  داشت  اظهار  سوری  افسر  بازگشتند. 

شخصًا بر ریز عملیات نیروهای خود نظارت داشته باشد و تا اطمینان از 

موفقیت عملیات در کنار آن ها بود.

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ یکباب مغازه دارای پالک 906 فرعی از 
497- اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 13فرعی از اصلی 
مفروز از محل مالکیت آقای نورک احمدی بمساحت 25.60 

متر مربع واقع در نورک اباد قله گنج  قطعه چهار بخش 
46 کرمان باستناد رای شماره 139460319002001946-
94/03/20 هیات مستقر در ثبت کهنوج درمالکیت  خانم 

کلثوم بازگیر فرزند محمد قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون ثبت منتشر و در 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود 

دارد . لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخه 94/08/26 
آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده 13 قانون مذبور 

منتشر وعملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روزیک شنبه 
مورخه 94/10/06 در محل شروع و بعمل خواهد آمد . لذا به 

مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار می گردد که در موعد 
مقرر در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه 

مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی از مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض 

داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی 
پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به 
این اداره اعالم و ظرف مدت 30 روز دادخواست به مراجع 

ذیصالح قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست به این 
اداره ارائه نماید . پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه 

ادعای مسموع نخواهد بود .تاریخ انتشار 94/09/08 رئیس 
ثبت اسناد و امالک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی تحدید حدود اختصاصی چون ششدانگ یک باب خانه 
دارای پالک 907 فرعی از 497- اصلی مفروز ومجزی 
شده از پالک 6 فرعی از اصلی مذکور از محل مالکیت 
آقای رضا احمدی بمساحت 576.22 متر مربع واقع در 

قلعه گنج قطعه چهار بخش 46 کرمان باستناد رای شماره 
139460319002001965-94/03/20 هیات مستقر در ثبت 
کهنوج درمالکیت آقای هدایت چمک فرزند راهی قرار گرفته 
و آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون 

ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و 
نیاز به تحدید حدود دارد . لذا حسب درخواست کتبی مالک 

مورخه 94/08/26 آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 
ماده 13 قانون مذبور منتشر وعملیات تحدیدی آن از ساعت 

8 صبح روزیک شنبه مورخه 94/10/06 در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد . لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار 
می گردد که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر و در 

صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود و حقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت 

و ماده 86 اصالحی پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی 
اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت 30 روز 

دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و گواهی 
دادخواست به این اداره ارائه نماید . پس از گذشت مهلت 

یاد شده هیچگونه ادعای مسموع نخواهد بود .تاریخ انتشار 
94/09/08 رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج / اصغر نارویی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی چون ششدانگ یک باب خانه 
دارای پالک 8 فرعی از 156- اصلی مفروز ومجزی شده 

از پالک 156 اصلی بمساحت 11256.88 متر مربع واقع در 
ریحان اباد فاریاب قطعه 2 بخش 46 کرمان باستناد رای شماره 

139460319002009361-93/09/10 هیات مستقر در ثبت 
کهنوج درمالکیت عیسی غیوری فرزند محمد قرار گرفته و 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون ثبت 

منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به 
تحدید حدود دارد . لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخه 

94/09/02 آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده 13 قانون 
مذبور منتشر وعملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روزپنج 
شنبه مورخه 94/10/03 در محل شروع و بعمل خواهد آمد 

. لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار می گردد که در 
موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه 

مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی از مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته 

باشد طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس از تنظیم 
صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم 
و ظرف مدت 30 روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی 

تقدیم نماید و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید . پس از 
گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعای مسموع نخواهد بود .

تاریخ انتشار یگشنبه 94/09/08 رئیس ثبت اسناد و امالک 
کهنوج / اصغر نارویی

آگهی تحدید حدود اختصاصی چون ششدانگ یک باب قطعه 
زمین مزروعی دارای پالک 516 فرعی از 158- اصلی مفروز 

ومجزی شده از پالک 2فرعی از اصلی مذکور از محل مالکیت 
آقای محمد وزیری بمساحت 85470 متر مربع واقع درچاه 

شم سرگریج قطعه دو  بخش 46 کرمان باستناد رای شماره 
139460319002001356-94/02/19 هیات مستقر در ثبت 
کهنوج درمالکیت آقای رضا صادقی امیری فرزندخیراله قرار 
گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 

قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته 
و نیاز به تحدید حدود دارد . لذا حسب درخواست کتبی مالک 
مورخه 94/08/23 آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده 

13 قانون مذبور منتشر وعملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح 
روزپنج شنبه مورخه 94/10/03 در محل شروع و بعمل خواهد 

آمد . لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار می گردد که در 
موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه 

مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی از مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته 

باشد طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس از تنظیم 
صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم 
و ظرف مدت 30 روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی 

تقدیم نماید و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید . پس از 
گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعای مسموع نخواهد بود .

تاریخ انتشار 94/09/08 رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج / 
اصغر نارویی

افتتاح مرکز خدمات 
جهادکشاورزی ریحان آباد 

فاریاب
جنوب  کشاورزی  رئیس سازمان جهاد  با حضور  آباد  ریحان  مرکز خدمات جهاد کشاورزی 
اندازی شد.به گزارش روابط  راه  این شهرستان  فاریاب، در  امام جمعه  و  کرمان، فرماندار 
افتتاح  فاریاب در حاشیه  فرماندار   ، ماه  آبان  روز چهارشنبه 27  فاریاب  فرمانداری  عمومی 
فاریاب،  شهرستان  مردم  بیشتر  شغل  کرد:  بیان  آباد  ریحان  کشاورزی  جهاد  خدمات  مرکز 
کشاورزی است که باید با انجام اقدامات نوآورانه، این منطقه را به سمت کشاورزی نوین، 
را  جدید  اطالعات  و  مراجعه  خدمات  مراکز  به  مطالبه گری  با  تا  خواست  کشاورزان  از  دهیم.امیری  حرکت 
واحد  در  عملکرد  خاک،  و  آب  از  مناسب  بهره برداری  و  جدید  یافته های  این  از  بهره گیری  با  و  کرده  دریافت 
اولویت دولت و وزارت  ببرند.رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت:  باال  را  سطح 
اقتصاد مقاومتی است . و  انقالب اسالمی  به رهنمودهای رهبر معظم  جهاد کشاورزی، توجه 

استقالل  و  پیشرفت  موجب  درون کشور،  های  به ظرفیت  اتکا  افزود:  موسوی  یعقوب  سید 
جامعه می شود.وی اظهار کرد: ظرفیت های منطقه جنوب کرمان، باید شناسایی و در راستای 
بهره برداری صحیح از آنها، اقدام شود.وی بیان کرد: کشاورزی به سبک سنتی با توجه به 
کمبود آب و سایر موارد به صرفه نیست.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب هم گفت: 
این شهرستان از مناطق تازه تاسیس است و هنوز زیر ساخت های بخش کشاورزی در این 
منطقه راه اندازی نشده است.محمدرضا واحدی افزود: مرکز خدمات جهاد کشاورزی ریحان 
آباد، دومین مرکز خدماتی بخش کشاورزی طی دو سال گذشته در شهرستان فاریاب است.

وی ادامه داد: این مراکز در راستای خدمت رسانی به بخش کشاورزی در شهرستان فاریاب 
راه اندازی می شود.وی تصریح کرد: مرکز خدمات ریحان آباد، بیش از 44 آبادی با جمعیت 
11 هزار نفر را زیر پوشش دارد که بیش از دو هزار و 700 بهره بردار بخش کشاورزی در 
این روستا، فعایت دارند.واحدی خاطرنشان کرد: این مرکز در راستای ترویج و ارائه خدمات 

فنی و نهاده های کشاورزی به کشاورزان، خدمت رسانی می کند.

آگهی حصر وراثت

ش م الف :721تاریخ 94/9/3

خانم گلشک صباحی فرزند سهراب  دارای شناسنامه 319 بشرح دادخواست  شماره 1094/94 مورخ 94/8/30 توضیح داده شادروان  
حسین آموزگار  فرزند علی  بشناسنامه 929 در تاریخ 1394/7/31 در شهر جیرفت  فوت  شده  و ورثه حین الفوت وی عبارتست 

از -موسی آموزگار فرزند حسین به شمار373 متولد 1359 فرزند متوفی2-اختر آموزگار فرزند حسین  بشماره 24 متولد 1362 فرزند 
متوفی-محسن آموزگار فرزند حسین   بشماره 6080022245 فرزند متوفی-محمد آموزگار فرزند حسین  به شماره 6080071248 
متولد 1374 فرزند متوفی-مهدی آموزگار  فرزند حسین  به شماره 3150611921متولد 1371 فرزند متوفی- زینب اموزگار فرزند 

حسین  به شماره 373 متولد 1351 فرزند متوفی-کلثوم اموزگار فرزند حسین  به شماره 22متولد 1362 فرزند متوفی-آمنه آموزگار 
فرزند حسین به شماره 6080036381متولد 1372 فرزند متوفی-حلیمه آموزگار فرزند حسین  به شماره 6080128081  متولد1376 
فرزند متوفی-معصومه آموزگار  فرزند حسین  به شماره 1076  متولد 1356  فرزند متوفی-گلشک صباحی  فرزند متوفی  به شماره 

319 تولد 1344 همسر متوفی-محسن آموزگار فرزند محمد  شماره 254 تولد 1312 پدر متوفی لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های 
کثیر االنتشار  محلی اگهی می شود  چناچه کسی اعتراض دارد یا وصیت  نامه ای از متوفی  نزد اشخاصی  باشد ظرف مدت  

یک ماه  از نشر  اگهی  به شورای حل اختالف  تقدیم دارد و اال  گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه 
ای  جز رسمی و سرس که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار  ساقط است    دفتر شورای حل اختالف 

شماره یک قللعه گنج
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آگهی ثبتی

افزایش 150درصدی 
کشت گلخانه ای در 

ٌقلعه گنج
در سال جاری کشت گلخانه ای در شهرستان 
قلعه گنج 150 درصد افزایش یافته است. به 
گفته آقای پوالدخای مدیر جهاد کشاورزی 
مدیریت  راستای  گنج:در  قلعه  شهرستان 
در  عملکرد  افزایش  وکنترل  آب  بحران 
ها  بیماری  و  آفات  دقیقتر  سطح  واحد 
های  کشت  درصد   150 جاری  سال  در 
جالیزی، از فضای آزاد و تونل های کوچک 
به سمت کشت گلخانه ای هدایت شد.وی 
از کشاورزان خواست که جهاد کشاورزی را 

در این راستا کمک کنند.
 فیروز ببربیان
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سیدحسن خمینی:

جامعه امروز
 ایران به دلیل سوء مدیریت 
با  دوستان  نادانی  و  ها 
است  مواجه  فقر  و  تبعیض 
مشکالت  همه  نباید   /
اقتصادی را به گردن دولت 

انداخت 
یادگار گرامی امام گفت: امروز بیکاری و فقر مهمترین مشکل مردم است 
است. این مشکالت  در جهت حل  و عبادت، حرکت  باالترین خدمت  و 

یادگار گرامی امام گفت: امروز بیکاری و فقر مهمترین مشکل مردم است 
است. این مشکالت  در جهت حل  و عبادت، حرکت  باالترین خدمت   و 

به گزارش »انتخاب«، آیت اهلل سید حسن خمینی در دیدار با رؤسا و دبیران 
استانی خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور، با بیان اینکه دین 
پس از ورود به عرصه حاکمیت باید کارکرد خود را با این جایگاه جدید 

تطبیق دهد، اظهار داشت: در برخی جوامع دین مدیریت ندارد که در آن 
صورت، وظیفه آرامش بخشی به مردم و نهادینه کردن اخالق را بر عهده 
دارد تا نظم معنوی بر جامعه حاکم شود.وی با اشاره به وضعیت جوامع 
مختلف افزود: اگر یک نهاد دینی در جامعه وجود نداشته باشد، باید هزینه 
های بسیار سنگینی برای حل معضالت و آسیب های اجتماعی بپردازیم.

به نوشته جماران، سید حسن خمینی گفت: وقتی نهاد دین یا دین داران 
تصدی جامعه را پیدا کردند، عالوه بر کارکرد معنوی باید بتوانند جامعه 
را به خوبی هم اداره کرده تا مشکالت معیشتی و مادی جامعه را نیز حل 
ها، سوء  تحریم  مختلفی چون  علل  به  ما  امروز  جامعه  کنند.وی گفت: 
از  زیادی  و...با مشکالت  دوستان  نادانی  دشمنان،  دشمنی  ها،  مدیریت 
جمله تبعیض، فقر و رکود مواجه است و همگان به وجود این مشکالت 
و ضرورت حل آن باور دارند.یادگار امام تصریح کرد: متخصصان همواره 
گفته اند که رفع بیکاری و رکود نیازمند سرمایه گذاری است و سرمایه 
اگر ظرفیت صنعت موجود در  اما حتی  امنیت است،  نیازمند  نیز  گذاری 
کشور به سطح اسمی خود برسد می توانیم از بحران کارگری و بیکاری 
عبور کنیم.وی افزود: بر اساس این حدیث پیامبر گرامی اسالم)ص( که 
فرموده اند َمْن اَْصَبَح و لم َیْهَتمُّ بُِاموِر الُْمْسلِمیَن َفلَْیَس ِمْنُهْم)هر کس صبح 
کند و به امور مسلمانان همت نورزد، از آنان نیست(، باور کنیم باالترین 
و  بیکاری  امروز  اینکه  به  توجه  با  و  است  مردم  رفع مشکالت  عبادت، 
باالترین خدمت و عبادت، حرکت در  فقر مهمترین مشکل مردم است 
جهت حل این مشکالت است.سید حسن خمینی گفت: اگر همانگونه که 
در سیاستهای اقتصاد مقاومتی هدف گذاری شده است، اقتصاد ما تولید 
محور و صادرات محور باشد و بتوانیم از بحرانی که بخشی از آن را پشت 
کنیم؛  عبور  ماست،  روی  پیش  هنوز  نیز  آن  از  مقداری  و  گذاشتیم  سر 
خدمت بسیار بزرگی انجام داده ایم.وی با اشاره به مثلث پیشرفت) نیروی 
بسیار  متخصصین  دارای  ما  گفت:  کشور(  در  سرمایه  و  منابع  انسانی، 
زیادی در رشته های مختلف هستیم که گرفتار بیکاری هستند، سرمایه 
زیادی هم در کشور داریم و منابع اولیه را هم به مقدار کافی داریم؛ گرچه 

روستای نازدشت از توابع بخش جاز

موریان در 12 کیلومتری غرب زهکلوت

 قرار دارد و دارای جمعیتی بالغ بر

 210 خانوار و 900 نفر است.

فعالیت های انجام شده در نیمه اول

 سال 94 عبارت اند از:

1-اجرای موفق پروژه طرح ترسیب

 و مشارکتمردم در توانمندی روستا

 و مدیریت منابع طبیعی

2-برق رسانی به بیش از چهل  واحد 

مسکونی نو ساز

3-شن برداری و تسطیح کوجه و معابر

4-افتتاح بوستان روستای به متراژ

 8500 متر مربع 

5-نصب روشنایی کوچه و معابر

6-تیغ زنی راه روستایی

7-نصب و پالک گذاری واحدهای مسکونی

8-پیگیری مطالبات مردم راجع به اب روستا و 

جاده اسفالته

9-برگزاری کالسهای اموزشی برای کشاورزان روستا

10افتتاح طرح هادی روستایی

11- پیگیری و ساخت خانه بهداشت روستا

12-پیگیری و ساخت مسجد روستا

و همچنین آب شرب روستایی و جاده اسفالته 

در دستورکار مسولین قرار دارد و به زودی 

در روستا اجرا میشونددر پایان از حمایت های

 بخشدار پرتوان جازموریان و همه مسولین بخش و شهرستان به خاطر زحماتی که میکشند تقدیر و تشکر می کنم 
و همچنین از زحمات اعضای شورای اسالمی روستا که همیشه همراه اینجانب بودند تشکر میکنم.

احمد درداژ دهیاری نازدشت ٌ

عمران وآبادانی روستای نازدشت جازموریان با همت بخشدار، دهیار و شورای روستا

خبرنگاران:  ابوطالب  دانشور کهنوج
                   فیروز برببیان قلعه گنج

             مصیب راهرب نودژ
               اکرب دیمه کار هور
               جبار زارعی منوجان

                   علی چرت زرین فاریاب
                   ابراهیم تاجیک فاریاب
        حروفچین:محبوبه لطفی زاده

هوشنگ غنی زاده با صبح 
مکران خداحافظی کرد

صبح  سردبیر  زاده  غنی  هوشنگ 
مکران به دلیل مشغله کاری که در 
شرق  وسرپرستی  هفتواد  نشریه  دو 
این  با  خداحافظی  به  گزیر  نا  دارد 
آن  به  نسبت  اینکه  دلیل  به  نشریه 
دو نشریه تعهد داشت شد و ما هم 
از زحمات دو ماهه این عزیز نهایت 
آرزویی  سپاس و قدر دانی داریم و 
ایشان  برای  افزون  روز  موفقیت 
عزیز  خوانندگان  اگر  بنابراین  داریم 
در  انتشار  جهت  اگهی  یا  مطلبی 
با مدیر مسئول تماس  نشریه دارند 

داشته باشند .

برخی از آنها را باید صادر کنیم و در ازای آن بعضی منابع را از دیگران بگیریم؛ 
اما دلیل عدم هماهنگی این سه عامل در جهت پیشرفت، می تواند این مسأله 
کرد:  تصریح  امام  نکنند.یادگار  تصدی  را  امور  ها  دولت  است  بهتر  که  باشد 
البته نباید همه مشکالت اقتصادی را به گردن دولت انداخت، چرا که برخی 
معضالت ممکن است به عواملی چون عطش سود بیشتر و تمایل به رسیدن 
پول بیشتر از طریق داللی، تن ندادن به کار و... باز گردد.وی در ادامه، به اهالی 
صنعت، معدن و تجارت توصیه کرد که کارگران را خانواده خود بدانند و افزود: 
این رفتار برکت می آورد زیرا کسی که به عیال اهلل توجه می کند خداوند هم 
به او توجه می کند؛ لذا کارفرما باید بیش از قانون گزار به فکر کارگر خویش 
باشد.یادگار امام با تأکید بر اهمیت برخورداری سرمایه گذاران کشور از هویت 
بهترین هویت، همین  دولت، گفت:  با  کار کردن  برای  و شناسنامه مشخص 
 مجموعه است که بخش عمده نهادها و کارگاههای صنعتی در آن حضور دارند.

سید حسن خمینی سپس به وضعیت فعلی دولت پرداخت و با بیان اینکه امروز 
دست دولت به علل مشکالت مختلف خالی است، تصریح کرد: قطعا دولتمردان 
دلشان می خواهد به خوبی کار کنند؛ خصوصا آنکه برخی از آنها تجربه باالیی 
در  امام  باید حل شود.یادگار  نیز  آنها  روی  پیش  موانع  و  اما مشکالت  دارند، 
پایان با تأکید بر اینکه آینده اقتصاد کشور حتما به سمت اقتصاد تولید محور 
خصوصی خواهد رفت، گفت: آینده محتوم مسیر اقتصاد بشری این است که 
به سویی رود که با هزینه های کمتر تولید بیشتر به دست آورد.در ابتدای این 
جلسه آقای سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 
کشور و جمعی از دبیران و مدیران استانی آن سخنانی را ایراد کردند.گالیه از 
عدم حمایت کارگران، تأکید بر تولید محوری در کشور، دعوت از یادگار گرامی 
امام برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و... از جمله محورهای 

مهم سخنان حضار در جلسه بود..

 : )Entekhab.ir( پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

بسمه تعالی

دوستان ،اقوام،همشهریان و همکاران عزیز منوجان،رودبارزمین،بندرعباس ،بلوچستان،غم از دادن میثاق و محمد رضا ی عزیز برایمان بسیار گران است و فراموش ناشدنی ،جوانانی به 

واقع معصوم ،نخبه و دوست  داشتنی،قلم و بیان از قدردانی و ابراز همدردی  و همراهی شما عزیزان قاصر است .با قلبی محزون از حضور یکایک شما در مراسم تشییع ،تدفین و هفتمین روز 

درگذشت عزیزانمان تقدیر و تشکر می نماییم .انشااهلل بتوانیم در شادیهایتان لطف و مرحمتتان را جبران کنیم .) از طرف خانواده محمد زارعی و اسماعیل زارعی منش(


