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پیکرشهید پرویز بامری  مدافع حرم بر دستان مردم 
والیتمدار زه کلوت تشییع شد

عبرتهای تاریخی 
از نفوذ جریان 

انحرافی

آگهی مزایده
تعداد23  دارد  نظر  در  جنوب  رودبار  شهرستان  فرمانداری 
رودبار، جنب  مرکز شهر  در  واقع  و کوچک  بزرگ  مغازه  باب 
فرمانداری به صورت استیجاری از تاریخ 94/01/10 به مدت 
یکسال بر مبنای اجاره ماهیانه10/000/000ریال ودیعه پیش 
پرداخت 100/000/000ریال واگذار نماید لذا متقاضیان محترم 
به  آگهی  درج  تاریخ  از  سربسته  پاکت  در  را  خود  پیشنهادات 

مدت 10روز تحویل دفتر حراست فرمانداری قرار دهند
فرمانداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.

ٌفرمانداری شهرستان رودبار جنوب

دالیل افت تحصیلی 
دانش آموزان در 

درس انگلیسی

برداشت 30 هزار 
تن ذرت علوفه ای

درشهرستان فاریاب

مبارزه بیولوژیک 
علیه کرم ساقه خوار 

و کرم بالل ذرت 

بازدید فرماندار و 
بخشدار از کشت دیم  

در جازموریان

 کشت پنبه برای
 اولین بار در فاریاب

حضور    آیت اهلل خاتمی 
در جمع عزاداران 
شهرستان منوجان

توسعه وعمران روستای 
چارچاهی جازموریان 
باهمت بخشدار و دهیار

کهنوج  جمعه  امام   
   pmd  گزارش آژانس از

باز و دوپهلو است
شبکه های اجتماعی و 

ارتباطات انسانی
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ٌٌنزدیکترین  انحرافی  نفوذجریان 
راه  از  جریانی  نفوذ  عینی  مصداق 
که  بود  وانقالبی  ارزشی  شعارهای 
اجرائی کشور  هشت سال مدیریت 
کارهای  با  و  گرفتند  دست  به  را 
ریاکاری  اخالص،  جای  به  جاهالنه 
و  نمودند  ترویج  را   گری  ومعامله 
)عج(  زمان  امام  به  را  خودشان 
منتسب کرده وادعای نیابت نمودند 
و باعث هزینه هایی غیر قابل جبران 
االسالم  اسالمی شدنحجت  نظام  به 
چهارم  چهارشنبه  اباذری-   عبدالرحیم 
به  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  آذر1394 
مناسبت روز بسیج مستضعفین طی دیداری 
بیانات   ، داشتند  بسیج  فرماندهان  با  که 
مهمی پیرامون » نفوذ« ایراد کردند. معظم 
له در آغاز سخن با تاکید بر این که  نباید  
مساله به این مهمی بهانه ای برای تصفیه 
حساب های جناهی وگروهی قرار گرفته واز 
اهمیت آن کاسته شود ، نفوذ را به دوقسمت 
» فردی« و» جریانی« تقسیم نمودند و نفوذ 
جریانی را مهم تر از فردی مورد تاکید قرار 
دادند. برای تبیین بهتر موضوع ، نخست باید  
مورد  با دقت  را  نفوذ  تاریخی  وسابقه  سیر 
دوی  هر  درباره  قرارداد.  وبررسی  مطالعه 
اینها نمونه های تاریخی فراوانی را می توان 
مطرح کرد که دشمنان اسالم در سرزمین 
زمانی  مقتضای  به  اسالمی  ها وکشورهای 
گرفتند،عالوه  می  بهره  دو  آن  از  ومکانی 
باید توجه داشت اغلب فرقه های ساختگی 
زاییده  و..  شیخیه   ، ،بهائیت  وهابیت  مانند: 
همین نفوذ هستند.  در این مقاله به خاطر 
به  فعال   رهبری  وعنایت  موضوع  اهمیت 
 بحث پیرامون نفوذ جریانی بسنده می کنیم.
نفوذ تاریخی   نمونه 

وشبکه  جریانی  نفوذ  که  است  روشن  البته 
ای ، با قطع نظر از افراد امکان پذیر نیست 
بناچار  ای  وفرقه  فکری  هرجریان  زیرا   ،
نیازمند به نیروی کارآمد انسانی است که به 
وسیله یک یا چند نفر افراد نفوذی وآموزش 
دیده به مرحله اجرا وعمل گذاشته شود. در 
انگلیس در  خاطرات مستر همفر) جاسوس 
او  وقتی   ، خوانیم  می  اسالمی(  کشورهای 
در شهر بصره با یک طلبه سنی مذهب به 
بنیانگذارفرقه   ( عبدالوهاب  بن  محمد  نام 
سیاسی وهابیت( آشنا می شود و شخصیت 
وتامل  دقت  مورد  را  او  واجتماعی  فردی 
که  رسد  می  نتیجه  این  به  دهد  می  قرار 
فرد مورد نظر خود را پیدا کرده و می تواند 
کند.مستر  پیاده  وی  روی   را  ماموریتش 
گمشده  من   « نویسد:  می  ادامه  همفردر 
یافتم،  الوهاب  عبد  بن  محمد  در  را  خودم 
زیرا پایبند نبودن او به ضوابط مذهبی و روح 
علمای  از  که  وتنفری  پسندی  وخود  غرور 
عصر خود داشت واستقالل نظرش که حتی 
داد  نمی  اهمیتی  نیز  خلفای چهارگانه...  به 
اتکا  قرآن وسنت  در  به فهم خودش  وتنها 
نقاط ضعفی بود که  بارزترین  از   ، می کرد 
می توانستم از این راه ها در او نفوذ کنم... او 
سخت نسبت به ابوحنیفه می تاخت  ودرباره 
خودش می گفت : »من از ابوحنیفه بیشتر 
کتاب  »نصف  گفت:  می  ونیز  فهمم«  می 
واو  خودم  میان  من  است«  باطل  بخاری 
ساختم  قرار  بر  را  ها  ارتباط  ترین  محکم 
او می گفتم  به  و  او می دمیدم  در  ومرتب 
با استعدادتری وبا  از علی وعمر  : تو خیلی 
زمان  در  اگر   : گفتم  می  ونیز  تری  کفایت 
برای خودش  را  تو  حتما  بودی  خدا  رسول 
به جانشینی انتخاب می کرد ، نه عمر ونه 
امید  : من  او می گفتم  به  را. ومرتب  علی 
تو  به دست  دارم که روزی اسالم  بسیاری 
تجدید شود ، زیرا تو تنها نجات دهنده ای 
هستی که امید است به وسیله تو اسالم از 
مستر  )خاطرات  یابد.«  نجات  سقوط  این 
کشورهای  در  انگلیس  جاسوس  همفر، 
ص   ، کاظمی  علی  استاد  ترجمه  اسالمی، 
تربیت  و  نفوذی  فرد  همفر،  58-57(مستر 
انگلیس  یافته در وزارت مستعمرات دولت  
خود  و  جاهل  جواِن  طلبه  این  با  قدر  آن   ،
آن  را  او  نهایت  ودر  کرد  کار  بین  بزرگ 
گونه که خود می خواست ساخت واز اعماق 
وجود او یک جریانی به نام وهابیت بیرون 
جهان  مشکل  بزرگترین  امروز  که  آورد 
مانند  هایی  فرقه  آن  بطن  واز  شده  اسالم 
آیند.اگر فرقه  بیرون می  ، داعش  : طالبان 
ضاله بهائیت را هم مورد دقت وبررسی قرار 
بدهیم در اینجا نیز رد پای مسترهمفرها را 
یک  از  آنها  است  کنیم.جالب  می  مشاهده 
سو فرقه بهائیت را توسط ایادی خود »علی 
محمد باب« وبعد »حسینعلی بهاء« تاسیس 
برضد  دیگر  جریان  یک  هم  بعد  کردند، 
ضد  انجمن   « عنوان  تحت  جریان  همان 
بهایت حجتیه«  ساختند. یعنی مسلمانان را 
به دو فرقه بهائی وضد بهائی تقسیم کرده 
تماشا  به  خود  بعد   ، انداختند  هم  جان  به 
نشستند و به ریش همه خندیدند.بخشی از 
بر  ناظر  شاید  انقالب  معظم  رهبر  سخنان 
البته  که   باشد  تاریخی  های  نمونه  همین 
پیروزی  از  بعد  آن  عینی  های  مصداق 
فرق  این  با  لیکن  افتاد.  اتفاق  هم  انقالب 

که در این مقطع با توجه به شرایط انقالب و 
مستر  فیزیکی  به حضور  نیازی  اسالمی  نظام 
همفرها نبود. آنها از میان گروه ها وتشکل ها 
های  وسیاست  اهداف  با  که  را  کدامشان  هر 
خود همسو می دیدند به صورت مستقیم وغیر 
این  از  که  کردند  می  حمایت  آن  از  مستقیم 
جهت می توان این نوع نفوذ را » نفوذ نیابتی« 
اینها  نامید. یعنی به این معنا که عملکرد  هم 
و  امام  های  واندیشه  افکار  با  سنخیتی  هیچ 
رهبری نداشته وناخواسته آب به آسیاب دشمن 
ریختند ونظام اسالمی را تضعیف کردند، بدون 
داشته  بیگانگان  ایادی  با  ارتباطی  که  این 
قبول  باید  باشد  درست  تعریف  این  باشند.اگر 
کنیم که بعضی عملکردها وموضع گیری های 
افراطی هردو جناح چپ و راست  در 37 سال 
که  است  نفوذ  ازهمین  روشن  گذشته مصداق 
نظام تحمیل کرد. برای  را  بسیاری  نیابتی مشکالت  های  نفوذ    

نمونه اول : سیاست های گام به گام ومحافظه 
کارانه مرحوم مهندس مهدی بازرگان بود، آن 
مرحوم اگر چه فی نفسه  انسان شریف ، متدین 
وصادقی بود. حتی به گفته مرحوم حاج احمد 
آقا ، امام تا آخر عمرشریف به ایمان وصداقت 
و پاکی ایشان اعتقاد داشتند و از ایشان احترام 
می کردند، همان طوری که رهبر معظم انقالب 
گذشت  در  مناسبت  به  که  ای  بیانیه  طی   ،
خصوصیت   همین  به  کردند  صادر  مهندس 
تاکید نمودند، اما از بطن همین سیاست های 
گام به گام ، جریانی جان گرفت و نفوذ یافت 
که اگر قاطعیت وتیزهوشی امام نبود سرنوشت 
خورد.  می  رقم  دیگری  جور   ، ونظام   انقالب 
البته خود آن مرحوم هم با  صداقتی که داشت 
توقع  من  از  امام  گفت:  می  و  بود  معترف 
 بولدوزری دارد ولی من فولکس واگن هستم.

جریان  نفوذ   : دوم  نمونه 
آن  کنار  در  و  صدر  بنی 
سازمان  سردمداران  
گروه  و  خلق  مجاهدین 
فرقان«   « مثل  تروریستی 

بودند
تضعیف  در  سعی  جریان  این  مجموعه  که   
روحانیت انقالبی وبنیانگذار داشتند وتا حدودی 
سازمان  بودند.  کرده  ونفوذ  رفته  پیش  هم 
تعهد  ترین  ومهم  بزرگترین   که  مجاهدین 
وآرمانش به قول خودشان مبارزه با امپریالیست 
جهانی آمریکا بود خواسته یا ناخواسته به نفع 
نیازی به  این که  آمریکا عمل می کرد بدون 
در  هم  نهایت  در  باشد،  همفرها  مستر  حضور 
این  واقعی  گرفت.چهره  قرار  آمریکا  آغوش 
امام  ستودنی  وتحمل  صبر  با  تنها   ، جریان 
و72  مظلوم  بهشتی  خون  شدن  ریخته  و 
گردید. ومفتضح  شد  آشکار  یارانش  از   تن 

جریان  نفوذ  سوم:  نمونه 
هاشمی«  مهدی  »باند 
امام  ومدیریت  درایت  با  هم  آن  که  بود 
در  چه  اگر  جریان  شد.این  برچیده  بساطش 
دارد  تفاوت  بعدی)چهارم(   جریان  با    ، ظاهر 
 ، نظام  به  زدن  وضربه  کار  نتیجه  در  اما   ،
دارند. اشتراک  هم  با  روحانیت  و   مرجعیت 

:جریانی  چهارم  نمونه 
تاریخ  ظاهر  در  که   است 
می  خمینی  امام  نهضت 
بسیاری  در  ولی  نویسد 
نظر  خالف  بر  مواقع  از 
می  حرکت  امام  شخص 

کرد،
کند  می  تصریح  مقدمه  در  خودش  چنانکه   
کردم  امام  تقدیم  را  شاگردان  لیست  وقتی 
را  حائری  مرتضی  شیخ  آقا  فرمود:  ایشان 
آقای  من  ولی  بدارم  مقدم  منتظری  آقای  بر 
مقدمه  در  بعد  آوردم.  نفر  اولین  را  منتظری 
اهلل  آیت   « لقب  چون  نویسد:  می  دیگرش 
وآیت  خمینی   سزاوارامام  فقط  را  العظمی« 
این کتاب  این در  بنابر  دانم  اهلل منتظری می 
واین  کردم.  پرهیز  دیگران  بر  آن  استفاده  از 
 : عظام  آیات   ، ایام  آن  در  که  بود  حالی  در 
خوئی ، شاهرودی، مرعشی نجفی ، گلپایگانی 
 ، روحانی   ، ،شیرازی  خوانساری   ، میالنی   ،
قمی و... از مراجع به شمار می آمدند و آقای 
منتظری در ردیف دوم وسوم قرار داشت.وقتی 
آمد  پیش  مقامی  قائم  از  منتظری  آقای  عزل 
به  جریان  همین  بود،  هم  درستی  کار  والبته 
اندازه یک طلبه مقدمات خوان حرمت ایشان را 
نگه نداشتند وهرچه خواستند علیه اش نوشتند. 
بر خالف نظر امام و رهبری و برخالف مصوبه 
» شورای تامین استان قم« به بیت وحسینیه 
اش هجوم بردند ، غارت کردند و به حبسش 
ماجرا   این   اندرکاران  دست  از  انداختند.یکی 
اگر  دانستیم  : چون می  نگارنده می گفت  به 
به  لذا  شد  خواهند  مانع  شوند  خبر  با  رهبری 
مخابرات گفتیم ارتباط بین قم – تهران را قطع 
کردند.آن ایام گوشی همراه وموبایل هم نبود، 
بعد از ظهر کار را تمام کردیم. وقتی به او گفتم 
پس مساله اطاعت از ولی فقیه چه می شود؟ 
گفت: به نظر من آدم باید در یک جاهایی به 
تشخیص خود عمل بکند. بعد اضافه کرد: در 
فرمان  به  نباید  اشتر  مالک  نهروان هم  جنگ 
برمی  میدان  از  و  نهاد  می  گردن  علی  امام 

گشت بلکه باید می رفت شیوخ آنها را می کشت تا ماجرا به 
حکمیت منتهی نمی شد!! حال تو حدیث مفصل بخوان از این 
مجمل!نتیجه کارهای غیر متعارف این جریان ، بد بینی مردم 
و  امام  از  دفاع  خاطر  به  جهالت  سر  از  شد.اینها  مرجعیت  به 
بزرگان  آن  و  بیت مرجعیت حمله ور شدند  به  ونظام  رهبری  
رهبری  مقابل  در  را  مراجع  وناخواسته  کردند  حرمت  هتک  را 
قرار دادند. یعنی دوستی این جریان شبیه دوستی خاله خرسه 
شد.دربخشی از توصیه های مستعمرات انگلیس به مستر همفر 
می خوانیم: » الزم است به وسیله متهم ساختن علما وداخل 
نمودن جاسوسانی در لباس آنان کاری کنیم که رابطه مسلمین 
با علمائشان قطع شود وباید جاسوسان ما در لباس علماء جنایات 
بسیاری مرتکب شوند تا مردم هر عالمی را که می بینند شک 
داشته باشند که آیا این هم عالم است یا جاسوس است؟ وبسیار 
میان  باید  را  ملبس  جاسوسان  اینگونه  از  که  شود  می  تاکید 
 علمای ازهر، آستانه، نجف وکربال وارد کرد.« )همان ، ص 107(

نیاز  بدون   ، دارد  دامه  هم  هنوز  جریان  این  نفوذ  متاسفانه 
آنها  توصیه  به  انگلیس  مستعمرات  گزاری  سرمایه  به 
نیست. پاسخگو  هم  کسی  وهیچ  کنند  می  نفع    عمل 

دوم  نفوذ  پنجم:  نمونه 
تندرو   های  خردادی 

وافراطی به بدنه نظام
برای  بسیاری  های  هزینه  که  بود  هایی  جریان  جمله   از   
رویی  پر  کمال  با  اینها  از  کرد.بعضی  تحمیل  مردم  و  انقالب 
را  عالم«  از  جاهل  »تقلید  مثل  روشن  و  عقلی  مساله  حتی 
اما  ایجاد تشکیک کردند.  دیگر  مقدسات  ودر  منکر شدند  هم 
پاشیدند.  ازهم  زود  خیلی  نداشتند  عمقی  چون  تالش  همه  با 
وامکانات  پول  وبا  رفته  خارج  به  آنها  از  بعضی  هم  اخیرا 
دهند. می  ادامه  خود  فعالیت  به  نوعی   مسترهمفرهای 

معجون   ، نفوذ  این  ششم:   نمونه 
انجمن  فکری  ازرسوبات  والتقاطی 
سیاسی  های  گروه  وسایر  حجتیه 

اوائل  انقالب  بود
ارزشی وانقالبی وارد میدان شدند   با شعارهای  اینها گر چه   .
ولی  گرفتند  دست  به  را  کشور  اجرائی  مدیریت  سال  وهشت 
منهای  اسالم  به  تمایل  نوعی  به  که  دادند  نشان  عمل  در 
پرده  پشت  های  تئورسین  از  دارند.یکی  مرجعیت  و  روحانیت 
است  موجود  آن  جزوات  که  بحت  جلسه  چند  در  جریان  این 
طی حمالت شدید به فقهای عظام مثل : شیخ صدوق ، شیخ 
نماینده  نیست  الزم  کند  می  و...تاکید  مجلسی  ،عالمه  مفید 
حضرت   ، که  کند  می  تصریح  وبعد  باشد  فقها  از  زمان  امام 
از میان  را  نائب خود   ، از آیت اهلل خامنه ای  بعد  حجت )عج( 
افراد غیر روحانی انتخاب خواهند کرد.اینها با کارهای جاهالنه 
بین ساخته  بد  ، روحانیت ومرجعیت  به حوزه  را  جوانان کشور 
حاکمیت  دادند.دردوران  قرار  جوان  قشر  مقابل  را  ومرجعیت 
نماند.  امان  در  وآسیب  تعرض  از  هم  بسیج  حتی  جریان  این 
طی مراسم رسمی، چفیه به گردن کوروش وسرباز هخامنشی 
انداختند و بدین وسیله در پی ترویج آرمان های خود در قالب 
: منشور کوروش، اسالم ایرانی، مکتب ایرانی  بر آمدند. بسیج 
صداقت  ،همانا   بسیجی  وفرهنگ  خداست  مخلص  لشکر  که 
دانش  نخبه  جوانان  به  اینها  اما   ، اوست  آالیشی  وبی  وپاکی  
آموزی توصیه کردند که » بروید راهیان نور ، عکس با چفیه 
اخالص  جای  به  یعنی  خورد«  می  دردتان  به  زمانی  بگیرید، 
نمودند.این  ترویج  آنان  میان  در  را  گری   ومعامله  ریاکاری   ،
نظام  با مدیریت  رهبری وصبر وبردباری دلسوزان  نیز  جریان 
گردید. جلوگیری  آن  رشد  واز  شد  زده  کنار  مردم  وهوشیاری 

مخاطبان رهبری در این بیانات ، قشر نخبگان ، تصمیم سازان 
آگاهی  با  باید  عزیزان  این  هستند.  کشورمان  گیران  وتصمیم 
کشورهای  در  نفوذ  های  وشاخصه  ها  شیوه   ، نفوذ  تاریخ  از 
نمایند. شوم  پدیده  این  با  جدی  مبارزه  آماده  را  خود   اسالمی 

ضد  های  جریان  نفوذ  هفتم:  نمونه 
انقالب درماجرای انتخابات 88 بود 
که در اثرغفلت ، سهل انگاری ،غرور وجهالت بعضی تندروها ی 
هردوطرف منتهی به فتنه شد،  جریان های نفوذی مثل قارچ 
سر بیرون آوردند واوضاع را بدتر کردند و خواستند از آب گل 
 آلود ماهی بگیرند که شرح وتفصیل آن نیاز به فرصت دیگر دارد.
ها وریشه  ها   هزینه 

بسیار  های   وهزینه  ها  آسیب  گانه   هفت  های  جریان  نفوذ 
البته  که  کردند  وارد  مردم  وگرده  نظام  پیکره  بر  را   سنگینی 
از حیت شدت وضعف باهم فرق داشتند. بعضی جریان ها که 
ومشکالتشان  دردسرها  نداشتند،  ومذهبی  دینی  بوی  و  رنگ  
کمترومقابله با آنها راحت تر بود. اما آنهایی که با نقاب دین ، 
شعارهای ارزشی وانقالبی آمدند وهر روز هاله ای از نور دیدند 
زبانحال  وبا  کرده  منتسب  )عج(  زمان  امام  به  را  وخودشان 
ادعای نیابت نمودند، هزینه هایشان شکننده وغیر قابل جبران 
شد.نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است ، سردمدارن 
این جریان ها اغلب آدم های جاهل و ضعیف النفس  هستند 
که به چند تعریف وتمجید اطرافیان ونزدیکان ، فوری منفعل 
ودچار توهم شده خیال می کنند واقعا یک شخصیتی شده اند.

مستر همفر درادامه خاطرات می نویسد : » روزی به محمد بن 
عبدالوهاب خوابی درست کردم وبه او گفتم : دیشب در خواب 
رسول خدا را دیدم... پیامبر روی کرسی نشسته وجمعی از علما 
شناختم،  نمی  را  آنان  از  کدام  هیچ  من  ولی   ، بودند  اطرافش 
ناگهان دیدم تو از درب وارد شدی در حالی که نور از صورتت 
می درخشید ، همین که به حضرت رسیدی پیامبر به احترام تو 
بلند شد وپیشانیت را بوسیده به تو فرمود: ای محمد! تو همنام 
من هستی ووارث علمم می باشی ودر اداره دین ودنیا جانشین 
من هستی. تو گقتی: یا رسول اهلل من می ترسم از این که علم 
خودم را بر مردم ظاهر کنم ، رسول خدا به تو گفت: نترس که 
تو برتر از همه هستی. همین که محمد بن عبدالوهاب خواب 
مرا شنید می خواست پر در بیاورد وچندین بار از من پرسید این 
خواب را که گفتی راست می گفتی؟ هر وقت می پرسید می 
گفتم : بله راست گفتم تا این که خاطر جمع شد و فکر می کنم 
از همان روز تصمیم گرفت که ادعاها ونظرهای خود را طاهر 
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سایت هاشمی رفسنجانی

عبرتهای تاریخی از نفوذ جریان انحرافی
بیزنس اینسایدر:

ایران از زمان سقوط دیوار برلین، 
بزرگترین تحول براي اقتصاد 

جهان است/ رشد اقتصادی سریع 
ایران در 2017 

پیش بینی می شود
 ایران در چند سال آینده با رشد اقتصاد سریعی رو به رو شود. 
بانک جهانی پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی این 
کشور در سال 2017 به شش و هفت دهم درصد برسد. این 

رشد به طور عمده ناشی از افزایش تولید نفت و گاز ایران خواهد 
بود.

ایران از زمان سقوط دیوار برلین تاکنون، بزرگترین تحول برای 
اقتصاد جهان محسوب می شود.

  پایگاه خبری آمریکایی بیزنس اینسایدر در گزارشی به قلم مایک 
برد در پایگاه اینترنتی خود نوشت ایران در حال ورود به اقتصاد 
گذاری  سرمایه  تحلیلگران  از  برخی  رویداد  این  و  است  جهانی 
بانکی را به شدت هیجان زده کرده است.ایران تازه ترین اقتصاد 
رانده  بیرون  جهانی  اقتصادی  نظام  از  که  است  مدرنی  و  بزرگ 
پایان  زمان  از  جهان  اقتصاد  بزرگترین  همچنین  و  است  شده 
اقتصادی  نظام  وارد  دوباره  که  است  تاکنون  سرد  جنگ  دوران 
هفته  این  محققان،  که  یادداشتی  از  بخشی  شود.در  می  جهان 
است:  آمده  کردند  ارسال  اینسایدر  بیزنس  انیترنتی  پایگاه  برای 
شوروی  فروپاشی  زمان  از  که  است  اقتصادی  بزرگترین  »ایران 
سابق تاکنون به بدنه نظام اقتصادی جهان باز می گردد. شباهت 
تالش  ها،  تحریم  رژیم  پیچیدگی  از:  عبارتند  دو  این  بین  ها 
برای ایجاد روابط حسنه سیاسی با غرب، و برخورداری از ذخایر 
ورود  از  که  نیستند  کسانی  تنها  مالی  انرژی.«تحلیلگران  بزرگ 
دوباره ایران به نظام اقتصاد جهانی هیجان زده اند. شرکت های 
خودروسازی نیز در این خصوص اشتیاق زیادی دارند. بخشی از 
ایران است.  این اشتیاق به خاطر ذخایر گسترده سوخت فسیلی 
بالقوه  ظرفیت  و  متوسط  درآمد  با  کشوری  ایران  این،  بر  عالوه 
عظیم است که به خاطر فشار تحریم ها محدود شده است.مهم 
تر از همه این مسائل،  ایران بیشترین جمعیت تحصیلکرده را در 
این کشور زیر 30 سال هستند.  منطقه دارد، و 60 درصد مردم 
ها  تحریم  لغو  از  پس  کشور  این  اقتصادی  رونق  بالقوه  ظرفیت 
خود،  اقتصاد  بزرگ  حجم  به  توجه  با  است.ایران  آشکار  کاماًل 
حجم گسترده تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه این کشور 
و همچنین ساختار سیاسی خاص خود، از بسیاری جهات با هیچ 
یک از کشورهای جهان قابل مقایسه نیست.پیش بینی می شود 
ایران در چند سال آینده با رشد اقتصاد سریعی رو به رو شود. بانک 
جهانی پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی این کشور در 
سال 2017 به شش و هفت دهم درصد برسد. این رشد به طور 

عمده ناشی از افزایش تولید نفت و گاز ایران خواهد بود.

شبکه های اجتماعی و ارتباطات انسانی
- بهروز ساریخانی

مدتی است که در محافل اجتماعی و خانوادگی, مطبوعات ایران و جهان و 
حتی "شبکه های اجتماعی" بحث داغی در مورد تاثیر سوء گسترش فضای 
مجازی بر روابط "روی به روی")face to face( مردم با هم بوجود آمده است. 
این بحث مرا یاِد 2 موضوع مشابه می اندازد که در زمان خود کمابیش همین 
مشکل و سوء تفاهم را بهمراه داشتند : تلفن و تلویزیون.جوانان قدیم یادشان 
هست که وقتی در تهران تلفن فراگیر شد, چگونه باعث آسیب به ارتباطات 
مستقیم مردم با هم گردید. آنان بخوبی بیاد دارند که این"وسیله" چگونه 
حاجب روابط گرم فرزندان و والدین, دوستان همکالسی, دختر و پسرهای 
این  به  تا همه  و غیره شد. مدتها طول کشید   .  .  . نامزد, زن و شوهرها, 
فرهنگ دست یافتند که تلفن هم وسیله ایست برای ارتباط و آسایش بهتر 
آدم ها که هر نکته ُمقامی دارد ! ؟مدت ها بعد از اختراع پدیده تلویزیون, تعدد 
کانال های تلویزیونی نیز وضعیتی فراهم کرد که بسیاری از مردم تقریبا تمام 
وقت آزاد خود را پای میز تلویزیون می گذارند. این واقعیت موجب شد جامعه 
شناسان و فیلسوفان متعهد بسیاری نسبت به آینده تاثیر مخرب تلویزیون 
بر روابط مستقیم انسان ها – بویژه کودکان و نوجوانان – هشدارهای جدی 
بدهند. تعدد کانال های تلویزیونی واقعا هم شرائطی را فراهم کرده بود که 
مدیران شبکه ها را مجبور می کرد ساعات پخش سریال ها و برنامه های 

پر مخاطب با هم همپوشانی نداشته باشند.
کسانی که فیلم های "فارنهایت 451" ساخته فرانسوا تروفو و "مغول ها" 
اثر پرویز کیمیاوی را دیده باشند, نگاه تند انتقادی مستتر در این آثار یادشان 

می آید. در این فیلم ها تلویزیون بمثابه یک "مهاجم" تصویر شده است.
تلویزیون آنچنان جایگاهی در خانواده های ما پیدا کرده بود که تنها تازه گی 
ها است که در برخی خانواده ها, از "پذیرائی" منازل به "هال" نقل مکان 
کرده است. با وجودی که زندگی های امروز عمال میزان دیدارهای دوستانه 
و فامیلی را به حداقل کاهش داده, جالب است که هنوز هم در بین بسیاری 
در  به محور نخست  "غذا"  از  بعد  تلویزیونی عمال  برنامه های  ها  خانواده 

دیدارهای نوروزی و مناسبت های گوناگون بدل شده است.
تلفن همراه, VCD , ماهواره, . . . اینترنت, شبکه های اجتماعی مجازی و 
گوشی های دیجیتال نیز همین سرگذشت را داشته و دارند. نگاهی سطحی 
به اجتماع مردم – بویژه جوانان و میان ساالن – در اتوبوس, مترو, . . . و 
حتی پیاده های در حال تردد, نشان از میزان تاثیر بی سابقه ارتباطات مجازی 
بر روابط فیزیکی انسان ها در دنیای امروز ماست.آدمی نیاز دارد در غم ها 
و شادی ها , در شوق پیروزی ها, افسردگی شکست ها و یک کالم "در 
زندگی", کسی و کسانی را از نزدیک خود حس کند و این کاِر شبکه های 
اجتماعی نیست.اما آیا براستی این وسایل مخل آسایش اند یا ممِد حیات و 
مفرِح ذات آدمی ؟درست است که در زمان ما اختراعات و ابداعات سرعت 
نظیری  بی  بشکل  ها هم  انسان  اما ظرفیت  گرفته,  بخود  انگیزی  شگفت 
افزایش یافته است. یک مقایسه کوچک بین کودکی ما و نوه هایمان, بخوبی 
این رشد را نمایان میسازد. برخالف آنان که با پدیده های مدرن در برخورد 
نخست بعنوان مهاجم و "تهدید" برخورد می کنند, بنظر می رسد چاره کار 
آینه شکستن نمی باشد.همانطور که ابزارهای ماشینی , تلفن و . . . رفته رفته 
جایگاه اصلی خود را بازیافت و امروزه هیچ تنابنده ای دلواپس آن ها نیست 
و تهدیدشان نمی پندارد, مطمئنا فرهنگ استفاده صحیح , بجا و به اندازه از 
وسایل ارتباط جمعی مجازی هم بتدریج جا خواهد افتاد.نو آمده ها اگر چه در 
گام نخست, "کهنه"را دل آزار بنمایند اما نهایتا حدیث "سنگ است و کف 

جوی" و "کِف روی آب است و متانت اعماق" ! ؟

در  کهنوج  شهرستان  جمعه  امام  افشارمنش  اکبر  حجت االسالم 
خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به مراسم اربعین حسینی 
با شور و شکوهی بی سابقه و منحصر  این مراسم  اظهار داشت: 
بفرد و با حضور بیش از 26 میلیون زائر حسینی از 60 کشور جهان 

در کربالی معلی برگزار شد.

داشت:  بیان  اربعین  روز  بین المللی  پیام های  به  اشاره  با  وی 
مراسم اربعین امسال دقیقًا زمانی برگزار شد که به واسطه وقوع 
تکفیری  غیر انسانی گروه  تحرکات  و  پاریس  تروریستی  حمالت 
در  و  است  آورده  وجود  به  را  نا امنی  فضای  داعش  صهیونیستی 
چنین شرایطی برگزاری تجمعی با بیش از 20 میلیون زائر حسینی 
آن هم در سرزمین و کشوری که داعش بخشی از آن را در تصرف 
به  اشاره  با  کهنوج  است.امام جمعه  تأمل  قابل  بسیار  دارد،  خود 
اینکه میشل فوکو تئوریسین و از صاحبنظران انقالب های جهانی 
داشت: عامل  بیان  پیروزی رسید،  به  اسالمی  انقالب  زمانی که 
متمایز  جهان  انقالب های  سایر  از  را  ایران  انقالب  که  مهمی 
حق طلبی  و  شهادت طلبی  مانند  ارزش هایی  و  معنویت  می کند، 

است.

انقالب  پیروزی  از  دهه  چهار  به  نزدیک  که  تاکنون  افزود:  وی 
ایران  انقالب  الهام  گرفتن  با  ایران سپری شده است و  اسالمی 
از کربال و امام حسین)ع( نه تنها محاسبات داعش بلکه صاحبان 
تصریح  کرد.افشارمنش  خنثی  را  محاسبه ای  هرگونه  آنان  غربی 
کرد: اربعین امسال نه تنها درس معنویت و اخالص بلکه درس 
مطلب  این  بیانگر  و  بود  مسلمانان  میان  در  همبستگی  و  اتحاد 
است که افتخار در گرو اتحاد است.وی با اشاره به دیدگاه رهبر 
معظم انقالب اسالمی از راهپیمایی عظیم اربعین خاطرنشان کرد: 
رهبری این راهپیمایی پرشور را ترکیبی از ایمان، عشق و شعائر 
الهی می داند و فرمودند »ای کاش همراه زائران اربعین بودیم«.

امام جمعه کهنوج ابراز داشت: یک روزنامه اصالح طلب از تبلیغات 
به  را  اربعین  مراسم  و  می کند  انتقاد  اربعین  برای  سیما  و  صدا 
زیر  را  مقدسات  و  مردم  شعور  و  می دهد  نسبت  صفویه  دوران 
نفوذ  از  رهبر  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  می برد. وی  سئوال 
از عناصر  پنهان  نفوذ  این نوع  جریانی و شبکه ای اظهار داشت: 
نفوذگر دارای ارتباط وسیعی میان خود هستند، وارد محیط حریف 
شده و با بهره گیری از بسترهای موجود سعی می کند، جامعه را 
تغییر مسیر دهد.افشارمنش با اشاره به ویژگی های نفوذ جریانی 
به  جهت دهی  دنبال  به  نفوذی ها  انفرادی  نفوذ  در  کرد:  عنوان 
جامعه  عموم  شبکه ای  نفوذ  در  اما  هستند،  نخبگان  از  معدودی 
پنهان  و  تدریجی  ماهیت  اینکه  بیان  با  گرفته اند.وی  هدف  را 
این نوع نفوذ پیش روی است، افزود: این ویژگی موجب می شود 
که در بسیاری از موارد فرد یا محیط نفوذ پذیر در مواجهه با آن 
سهل اندیشانه و ساده انگارانه برخود کند و حتی دلسوزانی را که به 
او در زمینه مخاطرات نفوذ هشدار می دهند به برخورد جناحی و 
دشمنی شخصی متهم می کند.امام جمعه کهنوج ابراز داشت: نفوذ 
این امکان را به دشمن می دهد که تصمیمات او را خودی ها به 
صورت ناخودآگاه اجرا می کنند که نمونه آن فتنه 88 که تغافل 
برخی از خواص موجب شد، دشمن به آن ها امیدوار شد و آن ها 
دیگر  ویژگی  به  اشاره  با  کنند.وی  ایفا  را  او  نظامی  پیاده  نقش 
فرصتی  دشمنان  کرد:  تصریح  نفوذ  جریان  مصون سازی  برای 
مرتب  و  شوند  یکدیگر  مشغول  خودی ها  که  می کنند  فراهم  را 
حاشیه سازی برای یکدیگر کنند.افشارمنش با اشاره به اینکه ابزار 
دیگر مصون سازی نفوذ تخریب افراد ضد نفوذ است، خاطرنشان 

کرد: با تهاجم مستقیم یا غیر مستقیم از طریق غافالن سهل اندیش تالش 
در بی اعتبار سازی چشم ها و بازوهای مقابله با نفوذ دارند که فتنه 88 مصداق 
بارز نفوذ جریانی است.وی با اشاره به روش های نفوذ اظهار داشت: از جمله 
این موارد روح ابتذال و بی بند باری، ترویج ثروت گرایی و تخریب نیروهای 
عنوان  به  آذر   16 روز  به  اشاره  با  کهنوج  جمعه  است.امام  متعهد  و  مؤمن 
به  اعتراض  به  و  مرداد   28 کودتای  از  بعد  آذر   16 در  افزود:  دانشجو  روز 
از  تعدادی  به شهادت رسیدن  و  آمریکا  رئیس جمهور  معاون  نیکسون  سفر 

دانشجویان به عنوان روز دانشجو نامگذاری شد.

جامعه  به  می تواند  متخصص  و  نشاط  با  انسانی  نیروی  داشت:  بیان  وی 
حرکت بدهد و موجب توسعه جامعه و پیشرفت کشور که در آینده در گرو 
تربیت دانشجویان خوب که برای کشور مفید باشند، است.افشارمنش با اشاره 
به انتظارات سیاسی و اجتماعی رهبر معظم انقالب از دانشجویان عنوان کرد: 
دانشجویان باید شرح صدر سیاسی داشته باشند، شرح صدر برای همگی به 
ویژه مسئوالن و دانشجویان الزم است و هیچ منافاتی بین پایبندی دقیق 
به اصول و رعایت جهت گیری های در عین حال شرح صدر و برخورد غیر  
پرخاشگرانه با کسانی که با فکر انسان در زمینه سیاسی همراه نیستند.وی با 
اشاره به سایر انتظارات سیاسی و اجتماعی رهبر فرزانه انقالب اظهار داشت: 
تبیین ایده های اقتصاد مقاومتی با زبان دانشگاهی، حفظ موضع اقتصادی و 
تکمیل نکردن پازل دشمن، حفظ حالت آرمان گرایی در دانشگاه ها، مطالبه 
و  درخواست  از  لحظه  انقالب »یک  معظم  رهبر  فرموده  به  بنا  که  عدالت 
مطالبه عدالت کوتاهی نکنید، این شأن شما است«.امام جمعه کهنوج بیان 
داشت: داشتن نگاه کالن به هدف های انقالب، توجه به وظیفه افسر جنگ 
نرم، حفظ اتحاد، داشتن نگاه کالن به هدف های انقالب، مراقبت در برابر 
و  تحمل  مثبت،  رقابت  دانشگاه،  در  خود  منافع  تحقق  برای  برخی  تالش 
مدارای سیاسی در پژوهش علمی و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی است.

وی با اشاره به هشدارهای مقام معظم رهبری به دانشجویان افزود: از جمله 
این هشدارها کنار  نزدن عناصر متدین و متعهد به انقالب و نردبان غرب  

نشدن است.

این  داشت:  اظهار  اروپایی  جوانان  به  رهبری  نامه  به  اشاره  با  افشارمنش 
نامه در کمترین فاصله ممکن تبدیل به خبر اول شبکه های اجتماعی شد و 
رسانه های جهان را نیز تحت تأثیر قرار داد و هدف نامه اول رهبر انقالب به 
جوانان غربی درخواست و دعوت برای شناخت بی واسطه از اسالم بود.وی با 
اشاره به هدف از نگارش نامه مقام معظم رهبری بیان داشت: از جمله این 
اهداف تروریسم درد مشترک اسالم و غرب است و اگر چه افراطی گرایان به 
اصطالح اسالمی حادثه تروریستی پاریس را رقم زدند، اما همین گروه های 
افراطی توسط قدرت های غربی به ویژه آمریکا ایجاد و تقویت شده است و 

پیام رهبری نشانه ای بر درایت و آینده نگری ایشان است

.امام جمعه کهنوج ابراز داشت: به لحاظ محتوایی نامه رهبری کاماًل مبتکرانه 
است و نشان می دهد چگونه و با دقت از حس انزجاری که افکار عمومی 
غرب از جمله جوانان از حمالت تروریستی پاریس پیدا کرده آن را به درک 
درد و زجری که فلسطینی ها، مردم عراق و افغانستان از ناحیه سیاست های 
معظم  مقام  افزود:  می کند.وی  رهنمود  شدند،  متحمل  آمریکا  نظامی گرانه 
رهبری راهکار رهایی از این معرکه و پرهیز از تداوم خونریزی، قتل و غارت 
را اصالح اندیشه خشونت زا در غرب و اجتناب از واکنش عجوالنه می داند.

افشارمنش با اشاره به اینکه گزارش آژانس از PMD به نوعی باز دو پهلو 
است، تصریح کرد: اگر چه نکات مثبتی در آن است، اما همچنان که مقام 
معظم رهبری فرمودند، باید این PMD یا برنامه نظامی هسته ای جمهوری 
اسالمی بسته شود یا اینکه برجام متوقف خواهد شد که ان شاءاهلل امید این 

است که شورای حاکم در این زمینه تصمیم جدی بگیرد.

  امام جمعه کهنوج :گزارش آژانس از  pmd   باز و دوپهلو 
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آگهی ثبتی

بازدید فرماندار رودبار 
جنوب به همراه بخشدار 

جازموریان از کشت دیم در  
پهنه باتالق جاز موریان

بازدید میدانی فرماندار محترم ،معاونت برنامه ریزی فرمانداری رودبارجنوب 
و بخشدار جازموریان   از وضعیت باتالق جازموریاندر این بازدید فرماندار 
و همراهان از کشت دیم منطقه جازموریان بازدید کردند و افزودند که بعد 
از پانزده سال خشکسالی با بارندگی های اخیر روح زندگی در جازموریان 
شکل گرفته و رونق کشت دیم بعد از پانزده سال خشکسالی در این منطقه 
را گواهی بر این مدعا دانستند. در این بازدید میدانی ضمن بازدید از  چراگاه 
شترهای منطقه ، فرماندار رودبارجنوب اظهار داشتند که به زودی جایگاه 
خرید شیر شتر در منطقه راه اندازی و شروع به فعالیت خواهد کرد.در ادامه 
بازدید از باتالق جازموریان بخشدار جازموریان ضمن ابراز امیدواری از سفر 
استاندار به تاالب بین المللی جازموریان گفتند به زودی کارگروهی جهت 
راهکارها  و  مختلف  ابعاد  تا  شد  خواهند  اعزام  منطقه  به  میدانی  بررسی 
به  اشاره  ضمن  جازموریان  کنند.بخشدار  بررسی  باتالق  احیای  جهت  را 
بارندگی های اخیر افزودند که بارندگیهای اخیر طی 15 سال گذشته کم 
نظیر بوده است و این بارشها سبب تغییر اقلیم شده و وزش بادها در منطقه 
نسبت به گذشته بسیار کم شده و همچنین بعد از 15 سال دوباره کشت 

دیم در منطقه رونق گرفته است.

پیکرشهیدپرویز بامری  مدافع حرم بر 
دستان مردم والیتمدار زه کلوت تشییع شد

پیکرشهیدپرویز بامری  
مدافع حرم بر دستان 

مردم شهیدپرور زه کلوت 
تشییع شد

بامری  پرویز  شهید  تدفین  و  تشییع  آیین 
اقشار  و  آحاد  با شرکت  و  نظیری  باشکوه بی 
فرماندار  ناوکی  جمله  از  شهرستان   مختلف 
،حسینی امام جمعه موقت و تعدادی از مدیران 
نور  محمدی  آیین  این  در  شد  برگزار  ادارات 
طول  در   : گفت  زهکلوت  شهر  جمعه  امام 
این  برای دفع  تاریخ خطراتی رخ می هد که 
خطرات و حفظ ارزش های اسالمی عده ای 
باید در میدان نبرد حضور یابند و از جان خود 
زنده  اسالم  و  اسالمی  ارزش های  تا  بگذرند 
افزود:  محمدنور  محمد  االسالم  بماند.حجت 
شهادت مدافع حرم که فرزندی از دیار آفتاب 
مردم  همه  به  را  است  جازموریان  محروم  و 
جنوب کرمان و این منطقه تبریک و تسلیت 
پرویز  شهید  کرد:  بیان  کنم.وی  می  عرض 
بامری از کسانی بود که احساس تکلیف کرد 
و در میدان نبرد حضور یافت و از حرم حضرت 
به  این شهید  امسال  و  دفاع کرد  زینب )س( 
دشمن فهماند که نمی تواند در مقابل اسالم 
عرض اندام کند.وی گفت: شهادت این شهدا 
شباهت نزدیکی به شهادت شهدای کربال دارد 
های  ارزش  حفظ  برای  کربال  شهدای  زیرا 
از امام حسین )ع( و حضرت  اسالمی و دفاع 
زینب )س( و یارانش به شهادت رسیدند و این 

شهدا نیز برای دفاع از حرم حضرت زینب 
)س( شهید شدند.امام جمعه جازموریان با 
بیان این که داعش و تکفیری ها برای فتح 
بودند  بسته  همت  کمر  دمشق  و  سوریه 
است  مسلمان  هر  وظیفه  کرد:  خاطرنشان 
که مقابل این تکفیری ها بایستد و نگذارد 
شود. روا  ظلم  سوریه  مظلوم  مردم   به 

وی اظهار کرد: دشمن و غرب برای نابودی 
سیاست  و  است  کرده  ریزی  برنامه  اسالم 
آنها این است که مسلمانان را به جان خود 
برند. می  سود  مسئله  این  از  و  بیندازند 

حجت االسالم محمدنور با اشاره به حضور 
مردم محروم زهکلوت و بخش جازموریان 
گفت:  حرم  مدافع  شهید  تشییع  مراسم  در 
باشند  توجه داشته  این مردم  به  مسووالن 
اوج محرومیت بسر می  این مردم در  زیرا 
معصومین  حرم  و  اسالم  از  دفاع  اما  برند 
شهید  تشییع  کنند.آئین  نمی  فراموش  را 
بامری پور پس از ورود پیکر شهید به منزل 
پدری و وداع والدین و بستگان از ورودی 
شهر زهکلوت بر روی دستان مردم والیی 
در  بامری  پرویز  شد.شهید  آغاز  شهر  این 
حضرت  حرم  از  دفاع  در  ماه  آذر   3 تاریخ 
زینب )س( به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این شهید واالمقام 21 سال سن داشت و در 
یک خانواده پر جمعیت در روستای حسن 
کرد. می  زندگی  جازموریان  بخش  آباد 

روابط عمومی فرمانداری رودبار جنوب.

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک 5 فرعی از 66- اصلی مفروز ومجزی شده از 
پالک 66 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 66 اصلی بمساحت 202332 متر مربع واقع درشاداب 

کهنوج قطعه یک  بخش 46 کرمان خریداری از مالک رسمی خانم ملک تاج مهیمی باستناد رای شماره 
139460319002002391-94/04/15 هیات مستقر در ثبت کهنوج درمالکیت شرکت تعاونی پروار 

بندی وتولید علوفه جیرفت نصر 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 94/07/19 آگهی تحدید 
حدود آن باستناد تبصره ماده 13 قانون مذبور منتشر وعملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روزسه شنبه 

مورخه 94/10/15 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 94/09/15 

رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ دارای پالک 77 فرعی از 135- اصلی مفروز ومجزی شده 
از پالک 72 –فرعی از اصلی مذکور بمساحت 28458 متر مربع واقع در پاگدار گالشکرد فاریاب قطعه 
دو بخش 46 کرمان خریداری از مالک رسمی آقایان عبداله و موسی پور عاشوری و درویش شهریاری 

باستناد رای شماره 139460319002004342-94/07/20 هیات مستقر در ثبت کهنوج درمالکیت آقای 
ابراهیم پورعاشوری فرزند عبداله 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 94/09/03 آگهی تحدید 
حدود آن باستناد تبصره ماده 13 قانون مذبور منتشر وعملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روزدو شنبه 

مورخه 94/10/14 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 .
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آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ یک باب خانه دارای پالک 19 فرعی از 44- اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 
2 – فرعی از اصلی مذکور بمساحت 512/59 متر مربع واقع در لنگ آباد شهر کهنوج قطعه یک بخش 
46 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی قلندری  باستناد رای شماره 139460319002002238-

94/04/08 هیات مستقر در ثبت کهنوج درمالکیت خانم فاطمه تاجیک فرزند یوسف 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 94/09/03 آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده 13 قانون 
مذبور منتشر وعملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روزچهار شنبه مورخه 94/10/09 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 94/09/15 

رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ یک باب خانه دارای پالک 18 فرعی از 44- اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 2 – 
فرعی از اصلی مذکور بمساحت 672/40 متر مربع واقع در لنگ آباد شهر کهنوج قطعه یک بخش 46 

کرمان باستناد رای شماره 139460319002002239-94/04/08 هیات مستقر در ثبت کهنوج درمالکیت 
علی قلندری کهنوجی 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 94/09/03 آگهی تحدید 

حدود آن باستناد تبصره ماده 13 قانون مذبور منتشر وعملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روزچهار 
شنبه مورخه 94/10/09 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 .
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چون ششدانگ یک باب خانه دارای پالک 290 فرعی از 73- اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 
73 – فرعی از اصلی بمساحت 550 متر مربع واقع در نور آباد شهر کهنوج قطعه دو بخش 46 کرمان 

خریداری از مالک رسمی آقای حسین اسیابرنژاد  باستناد رای شماره 139460319002004447-
94/07/27 هیات مستقر در ثبت کهنوج درمالکیت خانم اشرف ساالری فرزند مراد 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 94/09/03 آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده 13 قانون مذبور 
منتشر وعملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روزچهار شنبه مورخه 94/10/09 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 .
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چون ششدانگ سه باب مغازه متصل به هم دارای پالک 1483 فرعی از 440- اصلی مفروز 
ومجزی شده از پالک 40 – فرعی از اصلی مذکور از محل مالکیت آقای گل محمد بامری 

بمساحت 170/09 متر مربع واقع در زهکلوت رودبار قطعه سه بخش 46 کرمان باستناد رای شماره 
139460319002002876-94/04/08 هیات مستقر در ثبت کهنوج درمالکیت آقای محسن حیدری 

لری فرزند عوض 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 94/08/21 آگهی تحدید حدود آن 

باستناد تبصره ماده 13 قانون مذبور منتشر وعملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روزپنج شنبه مورخه 
94/10/10 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 .
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چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک 179 فرعی از 492- اصلی مفروز ومجزی شده از 
پالک 1الی 7 و 9 – فرعی از اصلی مذکوراز محل مالکیت آقای حسین احمدی  بمساحت 82662/31 
متر مربع واقع در تاریکماه شهر قلعه گنج قطعه چهار بخش 46 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
علی قلندری  باستناد رای شماره 139460319002000995-94/02/09 هیات مستقر در ثبت کهنوج 

درمالکیت آقای سعید احمدی کهنعلی فرزند گل 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 94/08/28 آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده 13 قانون مذبور منتشر وعملیات تحدیدی 

آن از ساعت 8 صبح روزچهار شنبه مورخه 94/10/16 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 .
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      افزایش سطح کمی و کیفی آموزشی یک منطقه 
متضّمن پیشرفت ،عمران و توسعه ی آن منطقه است.

در پس اندیشه های ناب و خالق انسان های توانمند 
این  و  کرد  ترسیم  زیبا  ای  آینده  توان  می  که  است 
آموزشی  فضای  در  مگر  شوند  نمی  تربیت  ها  انسان 
و  آموزش  مساعد  زمین  دل  از  نخبگان  مطلوب. 
و  ها  دانشگاه  در  بارور شدن  با  و  رویند  می  پرورش 
سایر موسسات عالی موتور محرک آبادانی ایران عزیز 
می شوند. همشهریان عزیز ما ناگزیریم برای داشتن 
را  آموزشی  فرهنگ  تر،  روشن  افقی  با  زیبا  کهنوجی 
تقویت کنیم و زمینه رشد دانش آموزان را به سهم خود 
مهیا کنیم. در ذیل دالیل افت تحصیلی دانش 
آموزان کهنوجی را بیشتر در درس تخصصی 
تحلیل  و  تجزیه  انگلیسی(  )زبان  خودم 
مسئولین  توجه  مورد  امیدوارم  که  کنم  می 
ضعف   -1 بگیرد  قرار  محترم  والدین  و 
محتوای آموزشی کتب درسی زبان انگلیسی 
شیوه  اساس  بر  متوسطه  دوم  دوره  آموزشی  کتب   :
 grammar translation تالیف شده اند. یکی 
شده  آموزشی منسوخ  روش  این  بنیادی  اهداف  از 
کسب توانایی در خواندن ادبیات مکتوب زبان مقصد 
است. بدین منظور الزم است قواعد دستوری و واژگان 
زبان مقصد به صورت گسترده و با حجم زیاد تدریس 
شود که این امر باعث خستگی، دلزدگی وسلب انگیزه 
کتب  تدریس  در  شود.  می  آموزان  دانش  بین  در 
و  است  درس  کالس  ی  مطلقه  قدرت  معلم  موجود 
معلم شکل  سوی  از  در کالس  ارتباطات  از  بسیاری 
می گیرد و ابتکارعمل ناچیزی در دانش آموز به چشم 
آموزشی  امکانات  وجود  عدم   -2 خورد.  می 
 : انگلیسی  زبان  تدریس  جهت  مناسب 
است  امری  انگلیسی  زبان  آموزش  مجهز  آزمایشگاه 
صوتی  و  تصویری  ابزارهای  ناپذیر؛  انکار  و  ضروری 
و.....  درسی  مرتبط  تابلوها،کامپیوتر،تصاویرمهیج   ،
است،  والزم  مفید  بسیار  خارجی  زبان  آموزش  برای 
این باعث سرزنده ای ،عالقه و اشتیاق دانش آموز به 
امر یادگیری زبان خارجی است که متاسفانه ما شاهد 
کاستی و نقص این ابزار در بیشتر مدارس شهرستان 
کهنوج هستیم.3- تعامل بسیار ضعیف والدین 
با مسئولین مدرسه و دبیران: متاسفانه والدین 
هیچگونه ارتباط موثر و کارآمدی جهت بهبود وضعیت 
آموزشی فرزندان خود با مسئولین مدرسه ندارند، این 
ضعف نظارت باعث جوالن دادن دانش آموزان فرصت 
طلب د ر فضای بد- سرپرستی آموزشی در فضای 
خانواده شده است.4- محدودیت اختیارات دبیر:  
سیستم آموزش و پرورش هم به دلیل م ح د و د 
کردن اختیارات معلم در افت تحصیلی دانش آموزان 
نقش موثر دارد 5- دلسوزی نابجا و نرمش در 
برابر فشارها : ما دبیران ) اول به خودم عرض می 
کنم( متاسفانه در برابر فشارهای غیر مستقیم مدیران 
و جرات  نشان می دهیم  نرمش غیر موجه  از خود   ،
لیست  در  هیچگاه  را  خود  ی  عادالنه  نمرات  نداریم 
دلسوزی  سبب  به  همچنین  کنیم.  مکتوب  نمرات 
نابجا خروار خروار به دانش آموز نمره اعطاء می شود 
)سند ادعایم : نمرات نوبت اول بسیار عالی اما نمرات 
ی  رویه  این  است.(   ضعیف  بسیار  نهایی  امتحان 

نادرست که اکنون در بسیاری از مدارس نهادینه 
شده است باعث کاهش سطح کیفی آموزش و 
افزایش سطح توقع در کسب نمره و در نهایت 
تنبلی و بی انگیزه گی دانش آموزان شده است.

دلیل  به   : آموزشی  ساعات  کمبود   -6
کمبود ساعات آموزشی زبان انگلیسی در مقطع 
دوره دوم متوسطه ، اقدامات آموزشی منجر به 
بر آورده شدن انتظارات مورد نظر نخواهد بود. 
ساعت  نیازمند  نظر  مورد  اهداف  به  نیل  جهت 
نکات  کامل  تدریس  هستیم.  بیشتر  آموزشی 
توضیحات  و  متعدد  های  مثال  ،بیان  درسی 
 language( درس  هر  های  بخش  بیشتر 
 function -  pronunciation-
.…… reading ) و همچنین برگزاری آزمون 
ها و ارزیابی های مستمر نیازمند ساعات بیشتر 
است. درحال حاضر ساعات آموزشی موجود زبان 
انگلیسی به هیچ وجه انتظارات پیش بینی شده 
را بر آورده نمی کند. )البته که این مشکل همه 
ی مدارس کشور است اما باید فراموش نکنیم 
که دانش آموزان سایر نقاط کشور با توصیه ی 
خانواده ی خود از آموزشگاه ها ی زبان و فوق 

برنامه ها غافل نیستند.(

برای  مدارس:  مالی  شدید  فقر   -7
مدرسه  محیط  در  آن  استمرار  و  انگیزه  رویش 
می بایست هر ماهه از سخت کوشان و دانش 
از  دریغ  اما  شود  تشکر  و  تقدیر  پیشرو  اموزان 
شیوه  سایر  از  تقدیر!!!!!!!)البته  لوح  یک 
های ایجاد انگیزه مانند تحسین در بین 
همکالسی ها ، درج نمرات و.... استفاد 
باعث  اینها  سرد  تکرار  اما  شود  می 

کاهش تاثیر شده است(

8- روش تدریس دبیر :  تمام تالش بنده 
و همکارانم در تدریس سازنده و انتقال صحیح 
مطالب بوده است لذا انجام وظیفه ی ما عاری از 
نقص نمی باشد و می تواند منشاء افت تحصیلی 
و  آموزان  دانش  از  باشد  چنین  اگر  که  باشد. 
 ( طلبیم.  می  پوزش  شان  محترم  خانواده ی 
بر  را  عملکردمان  ی  نحوه  ی  درباره  قضاوت 

عهده ی دانش آموزان قرار می دهیم.(

*** امیدواریم با همتی بلند قدم های 
رو به جلو را محکم تر از پیش بر داریم 
متعالی  اهداف  به  دسترسی  منظور  وبه 
افت  مذکور  عوامل  پرورش  و  آموزش 

تحصیلی را برطرف کنیم؛ انشااهلل .

کمیسیون  )رئیس  ساالری  مهران  قلم  به 
فرهنگی شورای شهرستان کهنوج– دبیر زبان 
انگلیسی(                                                     

دالیل افت تحصیلی دانش آموزان در درس انگلیسی

نخستین  پنبه 
شهرستان  در  بار 
فاریاب کشت شد 

جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
شهرستان  اراضی  از  هکتار   60 از  گفت:بیش  کرمان 
است. رفته  پنبه  کشت  زیر  سال،  اولین  در  فاریاب 

فاریاب  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
شهرستان  در  بار  نخستین  پنبه  کاشت  گفت: 
فاریاب در راستای کشت جایگزین محصوالت 
کشاورزی پر آب انجام و برداشت این محصول 
در  شنبه  روز  موسوی  یعقوب  است.سید  شده  آغاز 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سیاست سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان بر ترویج کاشت محصوالت کم 
نیاز  بیشتری  آب  به  که  است  محصوالتی  جای  به  آب 
دارند و در همین راستا از اوایل سال جاری کار تحقیق و 
ترویج این محصوالت در جنوب کرمان آغاز شده است .

دانه  و  کنجد  کلزا،  پنبه،  محصوالت  کرد:  بیان  وی 
که  هستند  آب  کم  محصوالت  جمله  از  روغنی  های 
کاشت  فشار  تحت  آبیاری  صورت  به  کرمان  جنوب  در 
است . شده  ریزی  برنامه  آنها  ترویج  برای  و  شروع  آنها 

شهرستان  اراضی  از  هکتار   60 از  بیش  گفت:  وی 
در  و  است  رفته  پنبه  کشت  زیر  سال،  اولین  در  فاریاب 
از چهار تن محصول برداشت می شود . هر هکتار بیش 

اظهار  کرمان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
و خاک حاصلخیز  مناسب  و هوای  آب  به  توجه  با  کرد: 
نسبت  فاریاب  شهرستان  در  محصول  این  از  منطقه 
میزان  شود  می  کاشت  پنبه  که  کشور  نقاط  سایر  به 
وجود  از  نشان  این  که  شده  برداشت  پنبه  بیشتری 
است . کرمان  جنوب  مناطق  در  بسیار  های  پتانسیل 

فشار  تحت  سیستم  با  محصول  این  آبیاری  افزود:  وی 
بوده که یکی از دالیل افزایش برداست محصول است .

موسوی گفت: کاشت پنبه از نیمه خرداد ماه شروع شده 
است و برداشت آن تا نیمه آذر ماه ادامه دارد

از یک ماه پیش برخورد 
کردن  دور  دور  با  قاطعی 
و  ها  حجاب  کشف  ها، 
داده  انجام  هنجارشکنان 
گرفته  مطلوبی  نتایج   / ایم 

ایم 
در  پلیس  گفت:  انتظامی  نیروی  فرمانده 
از  باید  اخالقی  های  ناهنجاری  با  برخورد 
کند. استفاده  اقتدار  با  همراه  احترام  و   ادب 

با  دیدار  در  اشتری  سردار  »انتخاب«،  گزارش  به 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان اصفهان ضمن 
و  ها  طرح  از  جمعه  ائمه  و  علما  حمایت  از  تشکر 
ماموریت های ناجا، گفت: در موضوع عفاف و حجاب 
که مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی است، 26 
ها  این دستگاه  از  یکی  دارند که  دستگاه مسئولیت 
نیروی انتظامی است البته این نیرو زمانی که نیاز به 
باید وارد میدان شود. کارهای قهری و سلبی است 

وی تصریح کرد: با توجه به اوضاع نابهنجار اخالقی 
در سطح جامعه نیروی انتظامی احساس وظیفه کرد 
و با همان روحیه پاسداری از ارزش ها از یک حدوداً 
یک ماه گذشته وارد میدان شد و برخورد قاطعی را 
با مزاحمان نوامیس، هنجارشکنان، آلودگی صوتی و 
کشف حجاب در خودروها اجرا کرد؛ در این مدت با 
علما،  متدینین،  سوی  از  خوبی  بسیار  های  حمایت 
های  خانواده  و  مجلس  نمایندگان  قضایی،  دستگاه 
معظم شهدا روبرو بودیم.وی با تاکید بر استمرار طرح 
مذکور، عنوان داشت: البته استمرار هر طرحی نیازمند 
حمایت و پشتیبانی همه دستگاه ها است و مطمئن 
شوند  میدان  وارد  ها  دستگاه  همه  اگر  که  هستیم 
پلیس کمک  به  تواند  می  که  در حدی  هر کس  و 
 کند این طرح با موفقیت بیشتری پیش خواهد رفت.

سردار اشتری، برخورد ماموران پلیس در طرح مذکور 
را توأم با ادب، متانت و رأفت اسالمی عنوان کرد و 
اظهار داشت: معتقدیم پلیس در برخورد با ناهنجاری 
اقتدار  با  همراه  احترام  و  ادب  از  باید  اخالقی  های 
استفاده کند.سردار اشتری همچنین در دیدار با رئیس 
با  برخورد  طرح  به  اشاره  با  اصفهان  علمیه  حوزه 
ناهنجاری های اخالقی و اجتماعی ناجا، گفت: در این 
طرح سعی شده تا با رعایت مسایل قانونی، شرعی، 
 ادب و رأفت اسالمی برخورد های الزم صورت بگیرد.

براساس گزارش سایت پلیس، فرمانده ناجا در خاتمه 
گفت: به تمام ماموران راهور دستور داده شد تا با دور 
حجاب  آلودگی صوتی، کشف  خودروها،  کردن  دور 
در خودروها برخورد قاطع کرده و خودروی متخلفان 
را توقیف کنند که طی حدودا یک ماه از اجرای آن 
نتایج بسیار مطلوبی به همراه داشته و وضعیت خوبی 

در سطح جامعه حاکم شده است. 
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مهندس واحدی مدیر جهاد کشاورزی فاریاب

 

در  ای  علوفه  ذرت  تن  هزار   30 برداشت  از  خبر 
شهرستان فاریاب داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب اعالم کرد 
عملیات برداشت ذرت علوفه ای از حوزه شهرستان 
آذر  اواخر  تا  آغاز و  آبان ماه  تاریخ 15  از  فاریاب 
در  این محصول  زیر کشت  دارد .سطح  ادامه  ماه 
شهرستان فاریاب  580 هکتار و متوسط عملکرد 
شود  می  بینی  پیش  باشد.  می  هکتار  در  تن   45
از 30000تن ذرت  پایان فصل برداشت بیش  تا 
علوفه ای تولید شود که عمده رقم  کشت شده در 

برداشت 30 هزار تن ذرت علوفه ای
 در شهرستان فاریاب

در  ذرت  بالل  کرم  و  خوار  ساقه  کرم  علیه  بیولوژیک  مبارزه 
و  آفات  مشکل  با  باز  دیر  از  همواره  انسان  فاریاب  شهرستان 
بوده  تولید محصوالت کشاورزی مواجه  برای  بیماریهای گیاهی 
و برای حفظ محصول تولیدی خود به روشهای مختلف با آفات 
نباتی مبارزه کرده است . با ظهور سموم شیمیایی مختلف تولید و 
عرضه ی آن  و تشویق کشاورزان به استفاده بیش از حد سموم ، 
روز به روز به وسعت سمپاشی علیه آفات نباتی افزوده شده و که 
آثار سوء مصرف بی رویه سموم بر روی انسان و سایر جانداران ، 
آبها و محیط زیست آشکار گردیده و ضمن از بین رفتن حشرات 
مفید و دشمنان طبیعی و مقاوم شدن آفات سالمتی انسان به خطر 
افتاده است و با آثار باقیمانده غیر مجاز سموم روی محصوالت 
و  شده  افزوده  شیمیایی  سموم  قربانیان  شمار  بر  کشاورزی 
بیماریهای صعب العالج نظیر سرطان ، نازاییها و مسمومیت های 
حاد و مزمن و.... از پیامدهای استفاده بی رویه از سموم بوده است 
روشهای  گیری  بکار  و  بیولوژیک  ی  مبارزه  روش  پیدایش  با   .
شیمیایی  سموم  مصرف  میزان  نباتی  آفات  با  مبارزه  در  تلفیقی 
آغاز شده  آفات  با  مبارزه  یافته و روشهای غیر شیمیایی  کاهش 
با  کشاورزی  کارشناسان  نیز  ما  کشور  در  اساس  این  بر   . است 
تلفیقی  مدیریت  قالب  در  بیولوژیک  مبارزه  روشهای  از  استفاده 
اقدام به کنترل آفات نباتی در مزارع و باغات نموده و با حمایت 
از دشمنان طبیعی از قبیل کفشدوزک ، بالتوری ، کنه های شکار 
گر و همچنین تکثیر و پرورش حشرات مفید مانند زنبور براکون 
جنوب  منطقه  در   . اند  نموده  مبارزه  زراعی  محصوالت  ّفات  با 
کرمان نیز مبارزه بیولوژیک به منظور کنترل آفات کرم ساقه خوار 
براکون  زنبور  رهاسازی  و  تکثیر   ، پرورش  با  ذرت  بالل  کرم  و 
آغاز شده است .زنبور براکون حشره ی مفید ، نسبتا قوی و فعال 
بوده و  دارای قدرت پارازیت باال می باشد . زنبور ماده براکون 

الرو آفت را پیدا کرده و پس از فلج کردن آن اقدام به تخم 
ریزی روی الرو آفت نموده و آن را از بین میبرد .این طرح با 
هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی و به منظور حمایت از 
حشرات مفید و افزایش جمعیت دشمنان طبیعی آفت صورت 
میگیرد . ابتدا با سرکشی به مزارع ذرت و بررسی آثار خسارت 
آفت زمان مناسب رهاسازی زنبور براکون تعیین گردید . به 
فاریاب  شهرستان  در  بیولوژیک  مبارزه  طرح  اجرای  منظور 
کمیته کنترل بیولوژیک با حضور مسئوالن ادره حفظ نباتات 
بردن  باال  برای  و  ترویج تشکیل گردید  و  تولیدات گیاهی   ،
این  در  تحقیقات  مرکز  همکاری  با  کشاورزان  آگاهی  سطح 
رابطه کالس ترویجی  برگزار شد . این طرح طی سه مرحله 
در سطح 1000 هکتار از مزارع ذرت شهرستان فاریاب اجرا 

،که در هر مرحله سیصد زنبور در هر هکتار رها سازی شد.

مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه خوار و کرم بالل ذرت 

.این  باشد  می   704 رقم  منطقه  این 
به  عرضه  و  فراوری  برای  محصول 
دامداران و متقاضیان کشور حمل می 
اینکه  بیان  با  واحدی  .مهندس  شود 
پتانسیل  دارای  فاریاب  شهرستان 
از ذرت  اعم  تولید علوفه  ویژه ای در 
علوفه ای و یونجه می باشد گفت ان 
شااهلل با راه اندازی مجتمع پرواربندی 
شهرستان  این  در  راسی   2000
تحولی در تولیدات دامی منطقه ایجاد 

خواهد شد .

شرح فعالیت دهیاری چارچاهیٌ
 1-نصب روشنایی معابر 

2-شن ریزی جاده ها ی فرعی و اصلی
 3-ثبت سند 2قطعه زمین فوتبال در روستا

4- پیگیری رفع افت ولتاژ برق روستا
 5-نصب سطل های زباله در روستا

اصلی  جاده  در  که  آب  نهرهای  گذاری   6-لوله 
قرار دارند.

یادواره  روستا8-برگزاری  پارک  افتتاح   -7 
مبارکی    بهرام  روستا شهید  این  گرانقدر  شهدای 

ٌٌ، دوست محمد بامری و رمضان قنبری 
9- ساخت تابلو تصاویر شهدا در ورودی روستا

10-پالک گذاری مناز ل مسکونی
حمایتهای  از  میکنم  تشکر  و  تقدیر  پایان  در   
بخشدار پرتوان بخش جازموریان جناب مهندس 
میکشند.اصغر  زحمت  واقعا  که  قانعی  محمود 

سابقی دهیار چارچاهی

توسعه وعمران روستای چارچاهی 
جازموریان باهمت بخشدار و دهیار

با  باشکوهی  مراسم  شهیدان  ساالر  و  سرور  اربعین  با  همزمان 
حضور اقشار مختلف مردم منوجان در محل امامزاده فضل ابن 
عباس)ع(از نوادگان امام کاظم )ع( منوجان برگزار شد.دوستداران 
اهلبیت علیهم السالم از اول صبح اربعین به تاسی از پیاده روی 
به کربالی معلی از شهر منوجان به سمت امام زاده فضل ابن 
های  برنامه  30/9 صبح  ، ساعت  کردند  روی  پیاده  )ع(  عباس 
قران  تالوت  از  بعد  و  شد  اغاز  قران  دلنشین  نوای  با  عزاداری 
و عزاداری امام حسین )ع( ، زیارت اربعین را زمزمه کردند و از 
راه دور به ساحت مقدس ساالر شهیدان عرض ارادت کردند .در 
گهربار حضرت  بیانات  از  مراسم  این  در  کنندگان  ادامه شرکت 
ایت اهلل سید احمد خاتمی نماینده مردم استان کرمان درمجلس 

خبرگان رهبری استفاده کردند .

از اهداف دشمنان برای نفوذ به کشور را  ایت اهلل خاتمی یکی 
به دین و مقدسات  دین زدایی دانست و گفت هرکس بخواهد 
 ما اهانت کند با پاسخ عاشورایی ما روبرو خواهد شد و با وجود
 جوانان حسینی و خانواده های معظم شهداء هیچ فضایی برای
رئیسه ی هیئت  نیست.عضو  فراهم  مقدسات  و  دین  به   اهانت 
 مجلس خبرگان رهبری در اجتماع مردم عزادار منوجان در بارگاه
اربعین حسینی نیز مراسم  این شهر  ابن عباس  زاده فضل   امام 
 درنجف و کربال را آئینه ای از مکتب تشیع دانست و گفت کسانی
 که تالش میکنند هویت اسالمی این ملت و اسالمیت این نظام
 را زیر سوال ببرند حضور عاشورایی ایرانیان در مراسم اربعین و
 ازدحام مردم در مرزها برای حضور در این مراسم را چگونه توجیه
 میکنند ؟وی با اشاره به اینکه انقالبی که برای حفاظت از دین
 خدا شکل بگیرد، ماندنی است، افزود نهضت اسالمی مردم ایران

.ریشه عاشورایی دارد و لذا ماندنی است

 نماینده مردم استان کرمان درمجلس خبرگان رهبری بیان داشت
به برهنه  پاهای  با  بعضا  و  پیاده  پای  با  این حرکت مردم که   : 
 زیارت این امام زاده امده اند و شرکت در مراسم اربعین حسینی
 ، نشانه عشق و عالقه وافری است که مردم این منطقه به امام

. حسین علیهم السالم دارند و این حرکت ستودنی است

 آیت اهلل سید احمد خاتمی در مراسم اربعین حسینی در شهر نودژ
ما به  سیدالشهداء  توصیه  و  درس  مهمترین  گفت  هم   منوجان 
 مقاومت در برابر دشمنان برای حراست از دین است و باید تالش
رنگ ، خودمان هم  برای سیدالشهداء  عزاداری  برکت  به   کنیم 
 حسینی بگیریم و زندگی ما ، زندگی عاشورایی باشد.گفتنی است
 این مراسم با هماهنگی و همکاری اداره اوقاف شهرستان کهنوج
امام جمعه موقت با سخنرانی آیت اهلل خاتمی  ، که   برگزار شد 
 تهران و با مداحی حاج صابر رمضانی مداح کشوری همراه بود و

 مردم عزادار با حضور پرشور در مراسم اربعین حسینی به
 سر و سینه زدند و اشک ماتم ریختند

حضورآیت اهلل خاتمی در جمع عزاداران شهرستان منوجان


