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فردی  با گروهی سوار کشتی می شود و هنگامی که در 
وسط دریا قرار می گیرد، به سوراخ کردن جایگاه خویش می 
پردازد. اگر دیگران او را از این کار خطرناک باز ندارند، آب به 

کشتی نفوذ می کند و یک باره همگی غرق می شوند.
جامعه به سان کشتی است. سرنشینان کشتی تنها تا حدی 
آزادند که موجب هالک دیگران نشوند. هرگاه مسافری از 
این آزادی استفاده نادرست کند و بخواهد با میخ یا تیشه 
بدنه کشتی را سوراخ کند، همه مسافران بنابر غریزه دفاعی 
خود، به شدت با او مبارزه می کنند و عمل او را حرکتی از 
روی نادانی و محدود نگری می پندارند. بی شک سستی 
و بی توجهی آنان، خطر غرق شدن و نابودی همگان را به 
دنبال خواهد داشت. از این رو، همه مؤمنان در بازداشتن افراد 
از ارتکاب گناهان و زیر پا نهادن ارزش های الهی، متعهد و 

مسئولند. 
امام علی »علیه السالم« در بخشی از سخنان حکیمانه 
خویش با استناد به قرآن کریم، بی تفاوتی آگاهان و ترک 
امر به معروف و نهی از منکر را دلیل اصلی انحطاط دولت 
های گذشته معرفی می کند و برای جلوگیری از سقوط 
جامعه اسالمی مردم را به انجام این وظیفه که رمز پایندگی 
و بالندگی تمدن اسالم است، فرا می خواند و می فرماید: 
»... انّما َهلََک َمْن کاَن َقْبُلُکم َحْیُثما َعِمُلوا ِمَن الَْمعاصی َو 
لَْم یَْنَهُهْم الّربانیُّوَن و االْخبارُ َعْن ذلَک« »به درستی کسانی 
که پیش از شما هالک شدند، مرتکب گناهانی می شدند 
و دانشمندان و نیکان، آن ها را از آن باز نداشتند و نهی از 

منکر نکردند.«
نمود های مردم ساالری در  بارزترین  از  یکی  انتخابات 
کشورهای مختلف جهان است. کشور ما نیز از این قاعده 
خارج نیست. اما آنچه در انتخابات های مختلف بخصوص در 
آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مالحظه شد، نشان 
می دهد که چنانچه مردم و کارگزاران برای مردم ساالری 
و دموکراسی تربیت نشوند، انتقال قدرت و جابجایی افراد 
منتخب به آسانی اتفاق نخواهد افتاد و هزینه های زیادی را 

به بار خواهد آورد.
نتیجه چنین روندی تضعیف مردم ساالری و ابهام آفرینی 
بعضی از افراد که نمی خواهنداز قدرت دور شوند و سر 
برآوردن روسای جمهوری به مراتب بدتر از دیکتاتورها خواهد 
بود. بنابراین در موضوع انتخابات و جایگاه درست منتخبان 
مردم، از آموزش جامعه برای نهادینه شدن مردم ساالری و 

قانون گرایی نباید غفلت کرد.
کارگزاران و ارکان حاکمیتی وبویژه مسئولین فرهنگی رکن 
مهمی از مردم ساالری هستند، و نقش و تاثیر گذاری زیادی 
دارند  که به بعضی از آنها اشاره ای کوتاه می کنیم تا در آغاز 

فعالیت های آشکار و پنهان انتخاباتی یادآوری باشد 
1- تهییج و تبلیغ برای حضور پر شور مردم در انتخابات؛

جریان ها و احزاب سیاسی، مهمترین نقش را در اطالع 
انتخابات  برای حضور در  تهییج مردم  و  تبلیغ  رسانی، 
دارند. با استفاده از رسانه ها با برشماری ضرورت ها، منافع 
و پیامدهای مثبت انتخابات و اشاره به نتایج عدم مشارکت 
مردم و انعکاس فعالیت های انتخاباتی، همواره می توانند تنور 
فرهنگی و اجتماعی انتخابات را گرم کرده و نقش مهمی 
در حضور پرشور مردم در انتخابات داشته باشند. البته باید 
مراقب بود که این رویکرد باید با حفظ منافع ملی و رعایت 
موازین اخالقی و قانونی صورت گیرد و از اقدامات مخرب و 

کاذب پرهیز شود.
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پیامبرگرامــی اســام صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم«: هــر کــس بخواهد بــه علــم آدم و 
پارســائی نــوح و بردبــاری ابراهیم و هیبت موســی و عبادت عیســی)علیهم الســام( نظر 
کنــد بایــد که بــه علــی بــن  ابی طالب)علیــه الســام( نظــر نمایــد )مناقــب خوارزمــی، ص50(

همه سرنشینان یک کشتی ایم با 
احساس مسئولیت وحضور گسترده 

تغییر کالبد شهر بردسیر در 
دوره پنجم شورای اسالمی

محمــد نخعــی رئیــس شــورای اســالمی شــهر بردســیر 
ــک  ــن تبری ــه شــوراهای اســالمی ضم بمناســبت هفت
ــه اعضــای شــوراهای اســالمی و تســلیت بمناســبت  ب
ــام شــهادت امــام علــی علیــه الســالم گفــت : همــه  ای
مســئوالن در نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی، حتــی 
ــر  ــام را س ــام هم ــی آن ام ــیوه زندگ ــد ش ــدور بای المق
لوحــه امــورات خــود قــرار دهند.رئیس شــورای اســالمی 

شــهر بردســیر در ادامــه افــزود: 
در تقویــم ســاالنه کشــور هفتــه دوم اردیبهشــت بــه نــام 
هفتــه شــوراها و روز نهــم اردیبهشــت بعنــوان آغــاز بکار 
شــوراها شــناخته مــی شــود و شــوراهای اســالمی طبق 
اصــل هفتــم قانــون اساســی از ارکان مدیریــت اجتماعی 

و اداره امــور کشــور محســوب مــی گردنــد.
ــورای اســالمی  ــرم ش ــن اعضــای محت ــی مابی ــاق ف وف
شــهر بردســیر در دوره پنجــم و آرامــش تــوأم بــا درایــت 
حاکــم بــر ایــن پارلمــان محلــی، ســبب تغییــر کالبــد 
ــهرداری  ــئولیت ش ــپردن مس ــیرگردید. س ــهر بردس ش
ــه  کــه یــک نهــاد عمومــی غیــر دولتــی مــی باشــد، ب
ــتاوردهای  ــی دس ــد خطیب ــر وحی ــای دکت ــاب آق جن
درخــور توجــه و کم نظیــری بــه منصــه ظهــور رســانید. 
ــه  ــر ک ــالهای اخی ــوار اقتصــادی س گرچــه شــرایط ناگ
ــاً بواســطه ســوء مدیریــت و فقــدان صالحیــت و  عمدت
ســالمت بعضــی از دســت انــدرکاران قــوه مجریه محقق 
و گریبانگیرغالــب هموطنــان عزیــز شــده و فعالیت های 
عمرانــی شــهرداری هــا را نیــز بــه شــدت تحــت الشــعاع 
ــات  ــا عنای ــرار داده اســت ،لیکــن در شــهر بردســیر ب ق
الهــی و انتخــاب هوشــمندانه مــردم، شــورا و اتــاق فکری 
مرکــب از آقایــان دکتــر محمدرضا ملک قاســمی، محمد 

ــی  ــروی و عل ــد خس ــی، حام ایمان
زاهــدی شــکل گرفــت کــه دغدغه 
ــعه  ــروف توس ــود را مص ــی خ اصل
و آبادانــی دیــار خــود نمــوده و 
ــهرداری  ــورداری ش ــم برخ علیرغ
از بودجــه انــدک در قیــاس بــا 
ــان،  ــتان کرم ــهرهای اس ــایر ش س
ضمــن حمایــت هــای همــه جانبه 
ــی  ــر خطیب ــای دکت ــاب آق از جن
ــرم ســیمای نســبتا  شــهردار محت
زیبایی از هندســه شــهری در نقاط 
مختلــف ترســیم و بــه شــهروندان 
ــه  ــده ،هدی ــلهای آین ــز و نس عزی
دادنــد کــه بــه بررســی اجمالــی آن 

ــردازم             ــی پ م
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محمد نخعی رئیس شورای اسامی شهر بردسیر بمناسبت هفته شوراهای اسامی :

سیمای نسبتاً  زیبایی از هندسه شهری 
در نقاط مختلف ترسیم  وبه شهروندان 

عزیز و نسلهای آینده هدیه گردید 

محمد نخعی رئیس شورای اسامی شهر بردسیرگفت:

 EPC آگهی فراخوان شناسایی پیامنکار
پروژه های انبار و ورک شاپ کارخانه فوالد 
آلیاژی بردسیر مجتمع جهان فوالد سیرجان 

  رشکــت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه طراحی، تامیــن، نصــب و اجــرای)EPC( انبــار و ورک شــاپ 
کارخانــه فــوالد آلیــاژی بردســیر خــود اقــدام منایــد؛ لــذا از کلیــه رشکــت هــای واجــد صالحیــت کــه دارای حداقل 2 کار مشــابه 
بصــورت EPC )کلیــد در دســت( و ســابقه کار مشــرک بــا مجتمــع جهان فوالد ســیرجان و منطقه گل گهــر در زمینه موضوع 
آگهــی مناقصــه مــی باشــند دعــوت بعمل مــی آورد تا ظــرف مــدت حداکــر 10 روز از تاریــخ چاپ ایــن آگهی، اعــالم آمادگی 

خــود را بــه همــراه اســناد و مــدارک ذیــل بــه آدرس ایمیــل Mozhganbaghery@yahoo.com ارســال مناینــد. 

کارفرما بر اساس جدول امتیاز بندی ذیل و برمبنای مدارک دریافتی ؛ شرکتها را ارزیابی خواهد نمود.

*** اسناد و مدارک: 
1- درخواست رسمی با ذکر شامره و موضوع مناقصه) اعالم آدرس ایمیل، شامره متاس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2- اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شامره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات در خصوص اعضای هئیت مدیره / مدیر عامل 
و صاحبان امضای مجاز و .... (

3- رزومه، سوابق اجرا و منونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و 
مرتبط با موضوع مناقصه باشد(

4- مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت و تجهیزات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
5- گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

6- ارائه گواهی نامه صالحیت ایمنی و گواهی نامه صالحیت پیامنکاری 
****شرایط :

1- محل اجرا؛ کارخانه فوالد آلیاژی جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان بردسیر ، جاده نگار، جنب کارخانه فوالد ایرانیان
2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد منی کند.

3-رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
4-جهت کسب اطالعات بیشر با شامره 09102120792 )رسکار خانم باقری( متاس حاصل منایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری ( شامره تلفن رشکت 

کانی مس : 84335000
5- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد بازرگانی شرکت کانی مس
 )مدیریت طرح پروژه های مجتمع جهان فوالد سیرجان(

بومی استان

%17

دارای دو کار مشابه 
با جهان فوالد طی 2 

سال گذشته
%18

رزومه رشکت & سابقه کار 

) حداقل 2 پروژه مرتبط(

%35

توان نیروی انسانی و 
ماشین آالت و مالی

%20

گواهی صاحیت 
ایمنی/پیمانکاری

%5

حسن انجام کار
) رضایت 

کارفرمایان قبلی (

%5

آگهی فراخوان شناسایی پیامنکار PC پروژه 
ساختامن الکر شاور کارخانه فوالد آلیاژی بردسیر 

مجتمع جهان فوالد سیرجان 
  رشکــت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه " احــداث ســاختامن الکــر شــاور کارخانه 
فــوالد آلیــاژی بردســیر "  خوداقــدام منایــد؛ لــذا از کلیــه رشکــت هــای واجــد صالحیــت کــه دارای حداقــل 
2 کار مشــابه در زمینــه موضــوع آگهــی مناقصــه مــی باشــند دعــوت بعمــل مــی آورد تــا ظــرف مــدت 
حداکــر 10 روز از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی، اعــالم آمادگــی خــود را بــه همراه اســناد و مــدارک ذیل بــه آدرس 

ایمیل Mozhganbaghery@yahoo.com ارســال منایند. 

کارفرما بر اساس جدول امتیاز بندی ذیل و برمبنای مدارک دریافتی ؛ شرکتها را ارزیابی خواهد نمود.

*** اسناد و مدارک: 
1- درخواست رسمی با ذکر شامره و موضوع مناقصه) اعالم آدرس ایمیل، شامره متاس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2- اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شامره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات در خصوص اعضای هئیت مدیره / مدیر عامل 
و صاحبان امضای مجاز و .... (

3- رزومه، سوابق اجرا و منونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و 
مرتبط با موضوع مناقصه باشد(
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ــداری  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بردســیر اولیــن جلســه هــم اندیشــی 
گروههــای سیاســی بــه ریاســت مهنــدس 
فرمانداروباحضورتعــدادی  میرصادقــی 
ازفعالیــن سیاســی،امام جمعه،معاونیــن 
ــداری  ــات فرمان ــالن اجتماع ــدار درس فرمان

ــد ــکیل ش تش
فرمانــدار بردســیر ضمــن خوشــامدگویی و 
ــی طاعــات بیــان کــرد احــزاب  آرزوی قبول
وفعالیــن سیاســی بایددرآســتانه انتخابــات 
ــاس  ــان احس ــه اززم ــن بره ــا درای خصوص
مسئولیت بیشــتری کرده وباحضوردرعرصه 
انتخابــات مــردم رابــه شــرکت درانتخابــات 
تشــویق وترغیــب نمــوده وجامعه رانســبت 

بــه آینــده امیدوارکننــد
ــال  ــل س ــن چه ــول ای ــه داد درط وی ادام
گذشــته هرکجادشــمن ســعی کردبــه 
ایــن انقــاب ونظــام ضربــه بزندمــردم 
ــمن را  ــه دش ــه نقش ماباحضورخوددرصحن

نقــش بــرآب کــرده وســیلی محکمــی بــه 
ــوه  ــد جل ــات رابای ــزود انتخاب ــد و اف آن زدن
گاه عــزت ونمادوحــدت وهمبســتگی ملت 

ــت دانس
ــرد  ــان ک ــی خاطرنش ــدس میرصادق مهن
دشــمنان ماباتحریمهــای بــی ســابقه 
مــردم  کردنددرصفــوف  خودســعی 
بــه  وآنهارانســبت  انداختــه  جدایــی 
نظــام ومســئولین خــدوم خودبدبیــن 
ــن  ــه ای ــتندکه نتیج ــد وامیدوارهس نماین
باحضورکمرنــگ  تحریمهارادرانتخابــات 
مــردم درپــای صندوقهــای رای ببینندامــا 
ان شــاءاهلل مــردم انقابــی مــا بــرای 
چندمیــن بارباحضورحداکثــری خوددرپای 
صندوقهــای رای مشــت محکمــی بردهان 
ــای  ــن وگروهه ــه فعالی ــان خواهندزدک آن
سیاســی مــی تواننــد درایجادایــن حماســه 

ــد ــی راایفاءکنن ــش بزرگ ــزرگ نق ب
فرمانــدار بردســیر درادامه بیــان کرد فعالین 

سیاســی شهرســتان کــه رابطــه بیشــتری 
بامــردم داشــته وبــه مســایل دیــدگاه بازتــر 
و اشــرافیت بیشــتری دارنــد  بعنــوان پــل 
ارتباطــی مــرم و مســئولین عمــل کــرده و  
نقطــه نظــرات وپیشــنهادات خــودرا بــرای 
توســعه وعمــران شهرســتان به مســئولین 
انتقــال دهندکــه بهتریــن روش  در گام 
اول تشــکیل همیــن  جلســات اســت کــه 
امیدواریــم بتوانیم باتشــکیل واســتمراراین 
جلســات گامهــای موثــری درجهــت  

توســعه وعمــران شهرســتان برداریــم .
مهنــدس میــر صادقــی درادامــه افــزود هم 
اندیشــی فعالین سیاســی شهرســتان جدا 
از هــر حــزب و گروهــی کمــک میکنــد به 
اهداف خوبی دســت پیداکنیم..وشهرستان 

رابــه جایــگاه واقعــی خودارتقاءدهیم.
حجــت االســام والمســلمین کرمانــی امام 
ــای  ــت: گروهه ــز گف ــیر نی ــه بردس جمع
سیاســی باید برای پیشــرفت کشــورونظام 

انتخابات  جلوه گاه عزت ونمادوحدت وهمبستگی ملت است

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداراه فرهنگ وارشــاد اســامی بردســیر  
ــژاد  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان  رجایــی ن
ــا بهــزادی دهیــار و  مســئول کانــون فرهنگــی هنــری  بردســیر ب
مســجد شــهید شبســتری  و اعضــا فعــال کانــون فرهنگــی هنــری 
مســجد قلعــه عســکر دیــدار کــرد وبــه بررســی وضعیــت موجــود 
کانــون ،مشــکات و راهکارهای فعالیــت های آتــی کانون فرهنگی 
و هنــری مســجد قلعــه عســکر همزمــان با میــاد بــا ســعادت امام 

حســن مجتبــی علیــه الســام پرداخــت .
در ایــن جلســه مــواردی از ســوی اعضــا پیشــنهاد گردید و مقرر شــد 

اعضــای حاضــر در جلســه بــرای اجرایی شــدن پیشــنهادات نهایی
ســعی خــود را نمــوده و در هفتــه هــای آتــی گــزارش اقدامــات خــود 
را ارائــه نماینــد. محــور جلســه در خصــوص برگــزاری کاس هــای 
قرانــی و کتابخوانــی و حضــور فعــال کانــون در طــرح روســتاهای 

قرآنــی کشــور و روســتاهای دوســتدار کتــاب کشــور بــود . 
اصلــی تریــن موضــوع و پیگیــری کــه خــود شــروع یک نهضــت در 
ایــن دهســتان مــی توانــد باشــد  ، نهضــت مــرد میــدان ســردار دلها 
حــاج قاســم ســلیمانی بــود که به ســفارش شــخص ایشــان در زمان 
حیــات پــر برکــت خــود بــا عاملیت مــردم فهیــم قلعه عســکر محور 
کارهــای عمرانــی و فرهنگی قلعه عســکر گردیده و بدلیــل اینکه در 
مســیر  جــاده کرمــان- رابــر قــراردارد و اکثــرا هم رزمــان ،دوســتداران  
، میهمانــان از ایــن دهســتان زیبــا عبــور مــی کننــد شایســته اســت 
در ورودی وخروجــی جــاده وهمچنیــن ورودی روســتا ،المانهایــی از 
ســردار مقاومــت نصب گــردد.  بــرای پایه گــذاری و اســتمرار نهضت 
مقاومــت همانگونــه کــه حــاج قاســم ممتــاز تریــن شــاگرد نهضت 
عاشــورا و مقاومــت  اســت و قــدم در ایــن نهضــت بهتریــن جایگاه و 
شــان را دارد و ســرباز ایــن مکتــب هــم خــارج از ایــن مرزهــا و در دل 
افــراد نــا آشــنا بــا دین ســرلوحه همــت ایســتادگی وخدمــت تجلی و 
هویــدا گشــته و بنــام » مــرد میــدان ســردار دلهــا « چــون خورشــید 
درخشــید .و براســاس ایــن نهضــت کــه افتخــارش بــرای ایــن خطه 
مــی باشــد پیشــنهاد گردیــد  کــوه شــاه یــا شــاه کوه  یــا یکــی از قله 
هــای همجــوار  بــا نــام ســردار دلهــا نــام نویســی و بــه عنــوان کــوه 
حــاج قاســم  ثبــت گــردد بــا این تفســیر کــه مردمــان حاشــیه    این 
کوههــا کــه اکثــرا مأمــن   یــاران و هم رزمــان و دوســتداران صدیــق 
حــاج قاســم بودنــد  نســبت بــه  نصــب المــان از تصویــر بــی ریــا ء 

ســرباز و ســردار دلهــا  اقــدام شــود
نصــب المــان وتصاویر شــهید حــاج قاســم در اطــراف جــاده و ورودی 
ــن  ــی بخــش دلهــای عاشــق ای ــد همــواره تجل روســتا  مــی توان

ســردارو ســرباز  بی بدیــل اســام و ایــران عزیــز باشــد .

جاده  و  ورودی دهستان قلعه عسکر- 
رابر می تواند تجلی بخش دلهای 
عاشق سردار بی بدیل اسالم باشد 

تــاش کننــد ودررقابتهــای انتخاباتــی 
ــه  ــد وب تقــوای سیاســی را فرامــوش نکنن
برگــزاری انتخاباتــی پرشــورکمک کننــد

در ادامــه جلســه اعضــا درخصوص مســایل 
مختلف شهرســتان بحــث  و گفتگــو کرده 
ونقطــه نظــرات خودرادرراســتای کمــک به 
ــرای  ــول دادندب توســعه شهرســتان ابرازوق
برگزاری انتخاباتی پرشــورازهیچ کوششــی 

ــغ ننمایند دری

ــگاه  ــس دانش ــیدی نژاد رئی ــا رش حمیدرض
علــوم پزشــکی کرمان بــا بیان اینکه اســتان 
کرمــان یــک اســتان پهنــاور اســت و در حال 
حاضــر رونــد بیمــاری کرونــا در اســتان ثابت 
و تقریبــا پایــدار اســت اظهــار داشــت: 915 
تخت بیمارســتانی اســتان توســط بیمــاران 
ــر  ــغال شــده اســت و 504 نف ــی اش کرونای

تســت قطعــی مثبــت کرونــا دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 134 تخت آی ســی 
یــو اشــغال شــده اســت گفــت: ایــن ویروس 
اصــا قابــل پیش بینــی نیســت و در حــال 
ــتیم و  ــارم هس ــک چه ــه پی ــر در قل حاض
امیدواریــم در هفته هــای آینده شــاهد ســیر 

نزولــی کرونــا باشــیم.
ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــا بیــان اینکــه در شهرســتان ســیرجان و  ب
شهرســتان های جنوبــی نگرانــی داریــم کــه 
بایــد مراقبت هــا بیشــتر انجــام شــود ادامــه 
داد: مجمــوع واکســن ورودی بــه اســتان 65 

ــن  ــه از ای ــزار و 6 دوز واکســن اســت ک ه
تعــداد 40 هــزار و 631 نفر دوز اول واکســن 

بــه آنهــا تزریــق شــده اســت.
ــق  ــاز دوم تزری ــه ف ــوان اینک ــا عن وی ب
ــته  ــه گذش ــنبه هفت ــه ش ــن از س واکس
آغــاز شــده کــه بــه بــاالی 80 ســاله های 
اســتان کــه بیــش از 42 هــزار نفــر اســت 
تزریــق می شــود گفــت: بــاالی 90 درصــد 
افــرادی کــه شــامل تزریــق واکســن در فاز 
یــک می شــدند واکســن خــود را دریافــت 
کردنــد و عــده بســیار کمــی هســتند کــه 

تمایلــی بــه تزریــق واکســن ندارنــد.
رشــیدی نژاد بــا اشــاره بــه اینکــه بعضــاً بــا 
درخواســت های برخــی ادارات کل اســتان 
مواجــه می شــویم که درخواســت واکســن 
دارنــد و برخــی نامه هــا گایه آمیــز و 
ــن  ــق واکس ــزود: تزری ــت اف ــش دار اس نی
ــام  ــوری انج ــتورالعمل کش ــق دس مطاب
می شــود و مــا خــارج از دســتورالعمل 

ــم. ــق واکســن نداری امــکان تزری
ــق واکســن  ــان کــرد: اینکــه در تزری وی بی
عدالــت وجــود دارد یــا نــدارد، مــا در کرمــان 
ــق دســتورالعمل  ــم و مطاب ــری نداری تقصی
ــکاری از  ــر هم ــم و اگ ــران کار می کنی ته
دانشــگاه علــوم پزشــکی در تزریــق واکســن 
تخلفی انجــام داده باشــد قطعاً عــزل خواهد 

شــد.
علــت اعطــای مجــوز به یــک شــرکت برای 
تولیــد مشــترک واکســن اســپوتنیک وی در 

ایــران/ IVIG تأثیــری بــر کرونــا نــدارد
ــه 35 شــرکت بخــش  ــه ب ــه معرفی نام ارائ
ــا/  ــن کرون ــرای واردات واکس ــی ب خصوص
توزیــع 200 میلیــون دوز »واکســن تقلبــی 

ــان! ــا« در جه کرون
حســین صافــی زاده معــاون دانشــگاه علــوم 
ــا  ــن جلســه ب ــز در ای ــان نی پزشــکی کرم
بیــان اینکه در شهرســتان ســیرجان افزایش 
مــوارد مبتــا بــه کرونــا را شــاهد هســتیم 

بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانداری بردســیر ،ســتاد تنظیم 
ــه ریاســت مهنــدس میرصادقــی  بازارشهرســتان بردســیر ب
فرمانــدار بردســیر و باحضــور اعضــا در دفتر فرماندار تشــکیل 

شد
ــازار و  ــر  ب ــه نظــارت ب ــن جلســه ب ــدار بردســیر در ای فرمان
برنامــه ریــزی جهــت تأمیــن و توزیــع اقــام اساســی ، اتخــاذ 
تدابیــر الزم جهــت کنتــرل بــازار و رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی تاکیدکــرد و در ادامــه گفــت فعالیــت گشــت های 
ســیار بــر بــازار و برخــورد بــا متخلفیــن ادامــه خواهد داشــت 
و مدیــران اتحادیــه هــا و اصنــاف و اعضــاء ســتاد تنظیم بــازار 
بایــد مبــارزه بــا افــراد متخلــف و گرانفــروش را در دســتور کار 

خــود قــرار دهنــد تــا مشــکات مــردم مرتفــع گــردد
مهنــدس میرصادقــی تامیــن بــه موقــع کاالهــای اساســی 
مــورد نیــاز مــردم، قیمــت گــذاری کاالها ، نظــارت و بازرســی 
بــر واحدهــای صنفــی را از مهمتریــن وظایــف ســتاد تنظیــم 
ــه نظــارت برتوزیــع  ــازار دانســت . درایــن جلســه فرماندارب ب
بازازمــرغ وســیمان تاکیــدوازاداره صمــت خواســت برعرضــه 

ایــن دوکاال نظــارت بیشــتری رااعمــال نمایــد.

اتخاذ تدابیر الزم جهت 
کنترل بازار 

رجایی نژاد رئیس اداره فرهنگ وارشاد  بردسیر:

گفــت: مــرگ و میــر بیمــاران مبتــا بــه 
کرونــا در هفتــه گذشــته نســبت به هفته 

قبــل کاهــش پیــدا کــرده اســت.
وی افــزود:  بــا اینکــه طــرح شــهید 
ــتان  ــا در اس ــا کرون ــه ب ــلیمانی مقابل س
کرمــان در حــال اجــرا اســت گفــت: هدف 
اصلــی در اجــرای ایــن طــرح بیماریابــی 

ــت. ــدن اس ــه ش زودرس و قرنطین

صنعت ساختمان سازی

بازداشت ۱۰تروریست تکفیری در کرمان 
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از 
کرمــان، دادخــدا ســاالری در جمــع 
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه در راســتای 
ــان  ــتان کرم ــرای اس ــدار ب ــت پای امنی
در ســال گذشــته مجموعــه اداره کل 
ــا همــکاری  اطاعــات اســتان کرمــان ب
دســتگاه قضایــی قریــب 10 نفــر از 
ــد  ــاب رص ــری و ضدانق ــر تکفی عناص
اطاعاتــی شناســایی و بــا دســتور 
قضایــی دســتگیر شــدند اظهــار داشــت: 
15 قبضــه ســاح جنگــی نیــز بــا تاش 
اداره کل اطاعــات اســتان کرمــان در 
ــن  ســال گذشــته کشــف شــده کــه ای
ســاح ها مربــوط بــه عناصــر تکفیــری و 
ضــد انقــاب و عامــان جرائــم ســازمان 

ــوده اســت. ــه ب یافت
وی بــا اشــاره بــه جزئیــات بیشــتر ایــن 
پرونده هــا گفــت: عناصــر تکفیــری 
دســتگیر شــده قصــد اقداماتــی از جمله 
تــرور، اقدامــات ایذائــی، ایجــاد ناامنــی و 
تحــرکات و اقدامــات خشــن نظامــی بــه 
قصــد ناامــن جلــوه دادن کشــور و القــای 
ــا  ــه ب ــتند ک ــران را داش ــی در ای ناامن
هوشــیاری ســربازان گمنــام امــام زمــان 

)عــج( شناســایی شــدند.
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز 
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم اس
ــت  ــی بازداش ــم قضای ــا حک ــر ب عناص
شــدند و پرونــده افــراد ضدانقــاب و 
تکفیــری در دســتگاه قضایــی در حــال 
رســیدگی اســت گفــت: تعــدادی از ایــن 
ــه  ــارج کشــور ب ــری از خ عناصــر تکفی
قصــد ایجــاد ناامنــی وارد اســتان شــده 
و تعــدادی نیــز در داخــل کشــور تحــت 

هدایــت و آمــوزش اقدامــات خرابکارانــه از 
ــتند. ــرار داش ــور ق ــارج از کش خ

ــن  ــاط ای ــه ارتب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
افــراد بــا ســرویس های بیگانــه و عناصــر 
ــیاری  ــین در بس ــاب خارج نش ــد انق ض
از مــوارد ملمــوس و مشــهود بــوده اســت 
افــزود: بــرای تامیــن امنیــت پایدار مــردم، 
ــژه و  ــورت وی ــه ص ــا ب ــای آنه پرونده ه
خــارج از نوبــت در دســت رســیدگی قــرار 

دارد.
ــاس  ــه براس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاالری ب س
اقدامــات اداره کل اطاعات اســتان کرمان 
در زمینــه مقابلــه بــا مافیــای قاچــاق مواد 
مخــدر و جرایــم ســازمان یافتــه، چندیــن 
بانــد تهیــه و توزیــع عمــده مــواد مخــدر 
ــوع  ــه در مجم ــدند ک ــایی ش ــز شناس نی
30 هــزار کیلوگــرم مــواد مخــدر از ایــن 
باندهــا کشــف شــده اســت گفــت: هــزار 
ــد و31   ــوه نق ــال وج ــارد ری و 300 میلی
واحــد مســکونی، واحدهــای تجــاری، 
مزرعــه، ســهام و .... و 124 دســتگاه انــواع 
خــودروی ســواری ســبک و ســنگین نیــز 
از ایــن قاچاقچیــان ضبــط و توقیف شــده 

اســت.

گازرسانی به روستای شیرینک 
ومعدن درآلو طی 2۰روزآینده 

بردســیر  فرمانــداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جلســه بررســی آخریــن وضعیــت پــروژه گاز رســانی بــه 
روســتای شــیرینک و معــدن مــس درآلوئیــه و همچنیــن 
آســفالت جــاده گلــزار بــه ریاســت مهنــدس میرصادقــی 
ــس  ــدن م ــران مع ــور مدی ــا حض ــیر و ب ــدار بردس فرمان
اســتان  گازوراهــداری  کل  ادارات  درآلوئیه،معاونیــن 
وهمچنیــن  روســای ادارات شهرســتان مربوطــه درســالن 

ــد. ــکیل ش ــداری تش ــات فرمان اجتماع
درایــن جلســه مقررشــد  جلســه ای بــا حضــور نمایندگان 
شــرکت گاز و نماینــدگان شــرکت مــس و معــدن درآلــو 
ــس  ــش نوی ــزار درخصــوص پی ــن بخشــدار گل و همچنی
تفاهــم نامــه و قــرارداد بیــن شــرکت مــس و شــرکت گاز 
در دفتــر مدیریــت شــرکت گاز اســتان تشــکیل تامقدمات 
ــو طــی  ــه روســتای شــیرینک ومعــدن درآل گازرســانی ب

20روزآینــده فراهــم گــردد 
همچنیــن درایــن جلســه مقــرر گردیدجهــت جابــه 
ــد از  ــوس بع ــاح ق ــرق و اص ــر ب ــدد تی ــه ع ــی س جای
ــه  روســتای غبیــرا و رمــپ ورودی روســتای بهرامجــرد ب
ســمت گلزاروآســفالت 12کیلومتــرراه روســتایی درمنطقه  
ــدن  ــه مع ــداری باهزین ــرق واداره راه ــکاری اداره ب باهم

ــس انجــام شــود  م
درجلسه  کمیسیون کارگری 

شهرستان ،ازتعدادی کارگران 
نمونه به نمایندگی از دیگر 

کارگران تقدیر شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه  
ــت  ــه ریاس ــیر ب ــتان بردس ــری شهرس ــیون کارگ کمیس
مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار بردســیر و باحضــور  معاون 
ــتگاههای  ــئولین دس ــی مس ــداری، برخ ــی فرمان سیاس
اجرایــی و نماینــدگان صنایــع در ســالن اجتماعــات 

ــد ــداری تشــکیل ش فرمان
ــه  ــه جامع ــر را ب ــه کار و کارگ ــی هفت مهنــدس میرصادق
کارگــری تبریــک و از همــه ی مدیرانــی کــه درراســتای 
حــل مشــکات کارگــران تــاش میکننــد قدردانــی کــرد 
وبــه نقــش مهــم کارگــران درتولیداشــاره کــردو گفــت این 
قشــر زحمتکــش بــازوان و فعالیــن خــط مقــدم جبهــه ی 
اقتصــادی هســتند و ماهــم بعنــوان پشــتیبان آنهاوظیفــه 
ــه   ــم ک ــل کنی ــوری عم ــم و بایدط ــت را داری ی حمای
امنیــت شــغلی آنهاحفــظ شــودچراکه حمایــت از کارگــر 
ــام  ــژه ی مق ــد وی ــورد تاکی ــه م ــد بیشــتر ک ــث تولی باع

معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( اســت مــی گــردد.
فرمانــدار بردســیر ضمــن قدردانــی از همراهــی و تعامــل 
امــورات خصوصامســئولیتهای  از  صنایــع دربســیاری 
اجتماعــی  بیــان کــرد که طبــق مذاکــرات صــورت گرفته 
بــا راه انــدازی یــک فازجدیــد فــوالد یــک میلیــون تنی در 
مجموعــه فــوالد ســیرجان ایرانیــان ،دوفــاز فــوالد آلیــاژی 
و تولیــد کاف درمجموعــه جهــان فــوالد و توســعه فــوالد 
مشــیز افــراد بیشــتری درشهرســتان بردســیر مشــغول به 

کارخواهنــد شــد
مهنــدس میرصادقــی همچنیــن درخصــوص  راه انــدازی 
مجــدد کارخانــه قنــد بردســیر گفت:باپیگیریهــای صورت 
ــر  جلســه ای   ــه ی کاروکارگ ــن روز از هفت ــه دراولی گرفت
در دفتــر ریاســت محتــرم دادگســتری وباحضــور جنــاب 
اقــای طبیــب زاده مدیریــت اتــاق بازرگانــی اســتان 
ــم  ــات کارفراه ــرر گردیدمقدم ــکیل و مق وفردخریدارتش
وســهامداران ســهام خودراباقیمت کارشناســی به ســرمایه 

ــد . گذارجدیدواگذارکن
ــش  ــود از افزای ــت خ ــه صحب ــیر در ادام ــدار بردس فرمان
تاســقف  اشــتغالزایی  تســهیات  میــزان  پرداخــت 
100میلیــون تومــان بااقســاط 36الی40ماهه بــه 1000نفر 
توســط معیــن اقتصــادی خبــر داد و ی همچنیــن گفــت 
ــان   ــع وکارفرمای ــرد توســط صنای ــه ازای اشــتغال هرف : ب
مبلــغ یــک میلیــارد ریــال تســهیات دریافــت پرداخــت 

ــد خواهدش
میرصادقــی در ادامــه بااشــاره بــه انتخابــات پیشــرو بیــان 
ــور  ــت حض ــم اس ــر مه ــال حاض ــه درح ــه انچ ــرد ک ک
حداکثــری مــردم درپــای صنــدوق رای میباشــد چراکــه 
دشــمنان اســام درصــدد ان هســتند کــه بیــن نظــام و 
مــردم تفرقــه بیاندازنــد و بایــد مســئولین ادارات و صنایــع 
از بــروز هرگونــه چالــش در محیــط کارخــود جلوگیــری 
بــه  نمونــه  کارگــران  از  تعــدادی  از  نمایند.درپایــان 

ــر شــد ــران تقدی ــر کارگ ــی از دیگ نمایندگ

میرصادقی فرماندار شهرستان بردسیر: 

درخواست تزریق واکسن کرونای خارج از دستورالعمل ها برخی ادارات استان کرمان 

ــا  ــرداری ب ــث خاک ــه بح در ادام
ــم  ــای مه ــه پارامرته ــرض اینک ف
و اساســی ژئوتکنیکــی خــاک بــر 
 ASTM_D ...پایــه روش متحــد
نظیــر دانــه بنــدی )شــن، ماســه، 
 )ASTM_D  2487َُ رس  و  الی 
 ،LL خــواص خمیــری )حد روانــی،
حد خمیــری PL، نشــانه خمیری 

PI_4318_ASTM_D(،طبقــه بنــدی خاکها بر پایه مصالح عبــوری از 
الــک 3 اینــچ برابر 75 میلیمرت، تنش موثر، تحکیم و پارامرتهای برشــی 
کــه در رابطــه بــا پــی ســاختامنها مورد اســتفاده قــرار می گیــرد، انجام 
شــده اســت )متاســفانه در اکــر شهرســتانها ایــن مــوارد صــورت منــی 
پذیــرد و لــذا رسیعــا عمــل شــفته صــورت مــی پذیــرد( در ایــن رابطه 
ابتــدا بــه شــناخت آهک، ســپس نوع خــاک مناســب و در نهایت نوع 

صحیــح عمــل شــفته آهکــی مــی پردازیــم.
آهک: جســمی اســت ســفید رنــگ در حالــت معمولی غیر بلــوری و 
پــس از پخــن ســنگ آهــک CO3ca )کربنــات کلســیم( بدســت می 
آیــد. وزن مخصــوص آن 3080 تــا 3200 کیلوگــرم بــر مرتمکعب اســت 
کــه ایــن وزن مخصــوص بســتگی به درجــه حــرارت پخت آهــک دارد 
اگــر ســنگ آهــک بیــش از 90 درصــد CO3ca داشــته باشــد آهــک 
تهیــه شــده پرمایــه و چنانچــه کمــرت از 80 درصــد CO3ca دارا باشــد 
کــم مایه می باشــد. ســنگ آهــن خالــص دارای درجه ســختی 3 و وزن 
مخصــوص 72/2 مــی باشــد. در درجــه حــرارت 2500 تــا 3000 درجــه 
بــا کربــن ترکیــب شــده و کاربیــد کلســیم )C2ca( تولیــد مــی شــود. 
در نتیجــه بــا آب ترکیــب گردیده گاز اســتیلن C2H2 و آهک شــکفته 
Ca)OH( 2 حاصــل مــی شــود ریــز دانــه هــای آهک شــکفته نزدیک 

بــه 2 میکرون اســت.
نتیجــه گیــری: در آهــک شــکفته که جهــت دوغــاب آهک شــفته به 
کار مــی رود ذرات معلــق آهــک در آن بایســتی در حد میکرون باشــد 
نــه میلیمــرت و ســانتیمرت.بهرتین نــوع خاک بــرای تهیه شــفته آهکی، 
خاکــی کــه دارای دانبــدی هــای مختلف بــه روش... ASTM_D باشــد 
یعنــی در آن از خــاک نــرم گرفتــه تــا شــن درشــت )نــه قلــوه ســنگ( 
یافــت شــود بطوریکــه دانــه های کوچکــرت بین دانــه های درشــت تر 
قــرار گرفتــه و جســم یکپارچــه و توپــری را حاصــل مناینــد، خــاک نــرم 
مــورد مــرف در دانــه بنــدی بهــرت اســت خــاک رس باشــد البتــه بــه 
دلیل ذرات پولکی شــکل موجود در آن، )در بحث شــفته آهکی چون 
روش هــا متفــاوت مقــدار درصــد خاکهــا و دوغاب آهکــی به کیلوگرم 
مفصــاً رشح داده خواهــد شــد(. البتــه بســتگی بــه ریــزی و درشــتی 
دانــه هــای خــاک مقــدار آهــک متفــاوت هــر انــدازه خاک محــل ریز 
دانــه تــر باشــد بــه آهــک بیشــرتی نیــاز داریــم زیــرا هــر انــدازه دانــه 
بنــدی یــک تــوده شــن و ماســه یا خاک ریزتر باشــد ســطح مخصوص 
آن )ســطح واحــد حجــم یا ســطح واحد وزن( بیشــرت اســت. در نتیجه 

بــرای ســطح بیشــرت و بــا کیفیــت تــری باید بیشــرت مــرف منائيم.

  رشیدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

همه سرنشینان یک کشتی ایم با احساس 
مسئولیت وحضور گسترده و انتخاب اصلح

ادامه سرمقاله...
2- آگاهی بخشی و انتخاب اصلح؛

ــاب  ــه انتخ ــی ب ــی  بخش ــات، آگاه در انتخاب
کننــدگان و انتخــاب شــوندگان بســیار مفید 
وضــروری اســت. بدیــن معنــا کــه اول مــردم 
بــه درجــه ای از آگاهــی برســند کــه بتواننــد 
در انتخــاب هدفمنــد مشــارکت نماینــد و در 
انتخــاب بهتریــن ها بــا  بصیــرت کامل نقش 
داشــته باشــند. از ســوی دیگــر کســانی کــه 
خــود را در معــرض انتخــاب قــرار می دهنــد، 
درک درســتی از شــرایط، قوانیــن و امکانــات 
کشــور بــه دســت بیاورنــد و نتواننــد بــا ایجاد 
حرکــت عــوام گرایانــه ، آرای عموم را بــا وعده 
هــای غیــر واقعــی جــذب نماینــد. در واقــع 
آگاهــی بخشــی یعنــی ارتقــاء ســطح فکــر 
کلیــت جامعــه بــرای انتخــاب اصلــح و واقــع 

نگرانه.
ــای  ــه معن ــات ب ــه انتخاب ــرش نتیج 3-پذی

ــت آراء: ــب اکثری ــا کس ــی ب واقع

 اگــر چــه اصطــاح بــرد و باخــت واژه 
ــرای انتخــاب شــونده و رقبــای  مناســبی ب
ناکام نیســت، امــا واقعیت این اســت کــه در 
هــر انتخاباتــی، مثاً در ریاســت جمهــوری، 
یــک نفــر انتخــاب خواهد شــد و دیگــران از 
رســیدن بــه صندلی ریاســت جمهــوری باز 
خواهنــد مانــد. پــس اگــر مــردم و کاندیداها 
، قانــون جمهــوری را بــه صــورت یــک اتفاق 
تقنینــی پذیرفته باشــند، باید بــه نتیجه آن 
پایبنــد و مطــاع باشــند و هــر کاندیــدا بداند 
همــان قــدر کــه ممکن اســت پیــروز شــود، 
ممکــن اســت انتخــاب نشــود، پس خــود را 

بــرای هــر دو وضعیــت آمــاده کنــد.
ایــن امــر نشــانه رشــد یافتگــی یــک جامعه 
مدنــی ســالم اســت و باعــث می شــود، 
ــاش  ــی و ت ــش شــور انتخابات ضمــن افزای
ــه ای  ــر نتیج ــردم، ه ــب آرای م ــرای جل ب
ــود،    ــل ش ــی حاص ــای انتخابات ــاش ه از ت
منتخبــان بــا طیــب خاطــر آن را بپذیرنــد.

دادستان مرکز استان کرمان گفت: 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چــون ششــدانگ یکبــاب خانــه پــاک 7 فرعــی  5060 اصلــی واقــع در بخــش 20 کرمــان 
مورد تقاضای علیرضا بخشــی پــور فرزنــد غامحســین رای شــماره 139960319011002328 
مــورخ 1399/10/16   در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آئیــن نامــه 
قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد 
و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره 
1400/11018/433/ و مــورخ 1400/2/6 مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی 
آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامــه آن منتشــر و عملیــات 
تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز  دوشــنبه  1400/3/10 محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد 
لــذا بــه مالــک )مالکیــن( و صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعــد 
مقــرر در ایــن اعــان در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صورت عــدم مراجعــه مجاورین عملیات 
تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و 70 
آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 
قانــون و 74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز 
پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت به 
مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم 

دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.%تاریخ انتشــار : دوشــنبه 1400/2/13
                       حسین تقی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بردسیر /م الف 9

مهندس میر صادقی فرماندار بردسیر:

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر باینکــه آگهــی تحدیــد حــدود هــر یــک از پاکهــای اصلــی ذیــل واقــع در بخــش 20 کرمــان 
منتــر و عملیــات تحدیــد حــدود نســبت بــه آنهــا بعمــل آمــده امــا بدلیــل عــدم امضــاء مناینــده 
و مالــک ذیــل صورمتجالــس تحدیــد حــدود، نیــاز بــه تجدیــد آگهــی دارنــد، لــذا بنــا بــه درخواســت 
کتبــی شــامره 400150 مــورخ 1400/1/21 آقــای هــادی احمــدی مشــاور و مناینــده تــام االختیــار 
اســتاندار در امــور موقوفــات )از مالکیــت حــاج ســیف الــه خدامــی طبق ســند وقفی شــامره 6609 
ــدانگ  ــدود اختصاصی.،شش ــد ح ــان( تحدی ــامره 27 کرم ــه ش ــی دفرتخان ــورخ 34/10/30 تنظیم م
امــاک تحــت پاکهــای مروحــه ذیــل واقــع در بخــش 20 کرمــان مزرعــه میمونیــه )میمنیــه( در 

تاریخهــای مقــرر ذیــل و از ســاعت 9 صبــح بعمــل خواهــد آمــد. 

چهارشنبه 1400/3/19 
ششدانگ محوطه )خالیه باغ( پاک 1160 اصلی 

ششدانگ خانه )بنگاه( پاک 1165 اصلی 
پنج شنبه 1400/3/20 

ششدانگ خانه خرابه پاک 1180 اصلی 
ششدانگ باغچه پاک 1195 اصلی 

شنبه 1400/3/22
ششدانگ باغچه پاک 1197 اصلی 

ششدانگ باغ پاک 1199 اصلی 
یکشنبه 1400/3/23

ششدانگ باغ پاک 1200 اصلی 
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1217 اصلی 

دوشنبه 1400/3/24
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1221 اصلی 
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1227 اصلی 

سه شنبه 1400/3/25
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1231 اصلی 
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1232 اصلی 

چهارشنبه 1400/3/26
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1244 اصلی 
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1249 اصلی 
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1254 اصلی 

پنجشنبه 1400/3/27
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1259 اصلی 
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1261 اصلی 
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1266 اصلی 

شنبه 1400/3/29
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1277 اصلی 
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1279 اصلی 

یکشنبه 1400/3/30
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1285 اصلی 
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1288 اصلی 
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1291 اصلی 

دوشنبه 1400/3/31
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1296 اصلی 
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1307 اصلی 
ششدانگ زمین غیرمحصور پاک 1310 اصلی 

ــرر در محــل  ــه راس ســاعت و روز مق ــن اخطــار میگــردد ک ــن و مجاوری ــه مالکی  بدینوســیله ب
حضــور بهــم رســانند واال تحدیــد حــدود بــه معرفــی مالــک یــا قائــم مقــام قانونــی وی بــا رعایــت 
مــواد 14 و 15 قانــون و 68 الــی 73 آئیــن نامــه در محــل انجــام و اعــرتاض مجاوریــن و دارنــدگان 
احتاملــی حقــوق ارتفاقــی برابــر مــاده 20 قانــون و 74  آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاريــخ تنظیــم 
صورمتجلــس تحدیــدی مبــدت 30 روز پذیرفتــه و بــه اســتناد مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت  
ــه  ــت ب ــرتاض، دادخواس ــلیم اع ــخ تس ــامه از تاري ــدت یک ــرف م ــر آن ظ ــاوه ب ــد ع ــرتض بای مع

مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم منایــد.%  تاریــخ انتشــار : دوشــنبه 1400/2/13
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حکومت  جهانی عدالت
حضرت مهدی )عج( و عدالت جهانی

بی تردید موضوع تأمین »عدالت« عمومی ترین و شورانگیزترین 
مسئله در بحث مهدویت است و چون واژه »عدالت« در فرهنگ و 
اصطالح نهج البالغه، بلکه در تمام کلمات علوی بیت الغزل سخنان 
امیرمؤمنان)علیه السالم( است، از این رو، در بحث مهدویت نیز بر عنصر 
عدالت تکیه نموده و از پدید آمدن عدالت در ابعاد گوناگون در زمان ظهور 
حضرت مهدی)علیه السالم(خبر داده است; می فرماید: »و سیأتی غٌد بما 
ال تعرفوَن یأخذ الوالی من غیرِها عّمالها علی مساوی اعمالها... فُیریکم 
کیَف عدَل السّیرة«;5 فردایی که شما را از آن هیچ شناختی نیست 
خواهد آمد، زمام داری که غیر از خاندان حکومت های امروزی است، 
)مهدی( عّمال و کارگزاران حکومت ها را به اعمال بدشان کیفر خواهد 
داد... بدین روی، روشی عادالنه در حکومت حق به شما می نمایاند.و در 
جای دیگر می فرماید: »اال و َمن ادرَکها مّنا یسری فیها بسراج منیر، و 
یخذوفیها علی مثاِل الصالحین لیحلَّ فیها رِبقاً و یعتَق رقاً و یصدُع ُشعبًا 
و یشعب صدعاً«;6 بدانید آنکه از ما )مهدی( فتنه های آینده را دریابد، با 
چراغی روشنگر در آن گام می نهد و بر همان سیره و روش صالحان 
)پیامبر و امامان)علیهم السالم(( رفتار می کند تا گره ها را بگشاید، بردگان 
و ملت های اسیر را آزاد سازد، جمعیت های گم راه و ستمگر را پراکنده و 

حق جویان را جمع آوری می کند.
ابن ابی الحدید، شارح نهج البالغه، که از علمای بزرگ اهل سّنت 
است، در ذیل این کالم حضرت می گوید: امیرمؤمنان علی)علیه السالم( 
یادآوری نموده است که مهدی آل محّمد)علیهم السالم( در تاریکی فتنه 
ها با چراغ روشن ظهور می کند و مردم را از بردگی و اسارت رهایی داده 

و مظلومان ستم دیده را از دست ستمگران نجات می دهد.
در سخنان حضرت سه نکته اساسی به خوبی مورد توجه قرار گرفته اند:

اول. حضرت مهدی)علیه السالم( وقتی در برابر فتنه ها و بی عدالتی های 
اجتماعی قرار می گیرد با چراغ پرفروغ حکمت و درایت الهی وارد عمل 
شده، در پرتو دستورات وحی آسمانی و قرآن کریم، به ایجاد عدالت و 

خاموش نمودن شعله های بی عدالتی می پردازد.
دوم. تمام ستم دیدگان عالم توسط حضرت مهدی)علیه السالم( از قید 
اسارت های گوناگون و بی عدالتی رهایی یافته، زندگی همراه با سعادت 

و شادکامی برای آنان فراهم می گردد.
سوم. سیره عملی حضرت مهدی)علیه السالم( همان سیره صالحانی 
است که حضرت امیرمؤمنان در نهج البالغه درباره آن ها فرموده: »خدایا 
تو می دانی آنچه از ناحیه ما )اهل بیت)علیهم السالم(( صورت می گیرد 
برای به دست آوردن قدرت و حکومت و ثروت دنیا نیست، بلکه می 
خواهیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خودش بازگردانیم و در 
سرزمین تو اصالح پدید آوریم تا بندگان ستم دیده ات از محرومیت 
نجات یافته، با امنیت زندگی کنند و قوانین فراموش شده ات بار دیگر 

اجرا گردند.

ادامه  آیه  154 سوره آل عمران :
4-  تفکر و نگاه غلط منافقان و افراد سست ایمان نسبت به 

خداوند چیست؟
آنها درباره خدا گمان های نادرست همانند گمان های دوران 
جاهلیت و قبل از اسالم داشتند و در افکار خود احتمال دروغ 
بودن وعده های پیامبر را می دادند و به یکدیگر و یا به خویشتن 
می گفتند:  »هل لنا من االمر من شيء، آیا ممکن است با این 
وضع دلخراشی که می بینیم پیروزی نصیب ما شود؟« یعنی 
بسیار بعید و یا غیر ممکن است. قرآن در جواب آنها می گوید: 
»قل ان االمر کله هلل، بگو آری پیروزی به دست خداست و اگر او 

بخواهد و شما را شایسته ببیند نصیب شما خواهد کرد.«
5- چرا منافقان حاضر به اظهار عقیده خودشان نبودند؟

آنها حاضر نبودند همه آنچه را در دل داشتند اظهار کنند، زیرا می 
ترسیدند در صف کافران قرار گیرند.

6 - پاسخ خداوند به کسانی که شکست در احد را نشانه نادرست 
بودن دین اسالم می دانستند، چه بود؟

گویا آنها چنین می پنداشتند که شکست احد نشانه نادرست 
بودن آئین اسالم است. لذا می گفتند:  »لو کان لنا من االمر شیء 
ما قتلنا هاهنا، اگر ما بر حق بودیم و سهمی از پیروزی داشتیم، 
در اینجا این همه کشته نمی دادیم« خداوند در پاسخ آنها به دو 

مطلب اشاره می کند:
الف( تصور نکنید کسی که با فرار از میدان جنگ و از حوادث 
سختی که باید به استقبال آن بشتابد، می تواند از مرگ فرار کند. 
آنها که اجلشان رسیده حتی اگر در خانه های خود بمانند به بستر 
آنها می تازند و آنها را در بستر خواهند کشت.  »قل لو کنتم فی 

بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم«
اصوال ملتی که بر اثر سستی اکثریت آن محکوم به شکست است، 
باالخره طعم مرگ را خواهد چشید. چه بهتر که آنان در میدان 
جهاد و در زیر ضربات شمشیر دشمن در حال مبارزه افتخار آمیز 
بمیرند، نه اینکه در خانه بر سر آنان بریزند و آنها را با ذلت در میان 

بستر از بین ببرند.
ب( باید این حوادث پیش بیاید و هر کس آنچه در دل دارد 
آشکار کند و صفوف مشخص گردد. به عالوه افراد تدریجاً پرورش  
یابند و نیات آنها خالص و ایمان آنها محکم و قلوب آنها پاک 

شود.»ولیبتلی اهلل ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم«
7-  خداوند اسرار درون سینه ها را می داند، یعنی چه؟

خداوند اسرار درون سینه ها را می داند و به همین دلیل تنها 
به اعمال مردم نگاه نمی کند، بلکه می خواهد قلوب آنها را نیز 
بیازماید و از هر گونه آلودگی به شرک و نفاق و شک و تردید 

پاک سازد.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 377بسوی نور

ــاراهلل اســتان کرمــان از  ــده ســپاه ث فرمان
توزیــع ۲۲ میلیــارد و ۱65 میلیون تومان 
کمــک مؤمنانــه به مناســبت میــالد امام 

حســن )ع( در اســتان کرمــان خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان 
، ســردار حســین معروفــی در آییــن 
رزمایش کمــک مؤمنانه قــرارگاه خدمات 
اجتماعــی جبهه انقالب اســالمی اســتان 
ــره  ــاد و خاط ــت ی ــا گرامیداش ــان ب کرم
شــهدا، امــام شــهدا و سیدالشــهدای 
جبهــه مقاومــت، مــرد میــدان، پرافتخار، 
ــی جهــان اســالم  ــد و الگــوی عمل جاوی
شــهید ســلیمانی اظهــار داشــت: دومین 
مرحلــه کمــک مؤمنانــه قــرارگاه خدمات 
ــه  اجتماعــی جبهــه انقــالب اســالمی ب
یمــن میــالد پربرکت امــام حســن )ع( در 

ــود. ــزار می ش ــال ۱400 برگ س
ــا  ــا ب ــن کمک ه ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــالمی،  ــات اس ــازمان تبلیغ ــارکت س مش

کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(، آســتان 
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــوی، س ــدس رض ق
حضــرت امــام )ره(، نیــروی انتظامــی، 
ــا،  ــم االوصی ــرارگاه خات ــالت، ق ــک رس بان
ــه صــورت هماهنــگ در  بســیج و ســپاه ب
ــت:  ــود گف ــام می ش ــان انج ــتان کرم اس
امــروز قــرارگاه موفــق شــد 75 هــزار بســته 
معیشــتی تهیــه و بیــن نیازمنــدان توزیــع 

کنــد.
فرمانده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان ارزش 
ــامل  ــان ش ــزار توم ــته را ۲73 ه ــر بس ه
برنــج، رب گوجــه، روغــن و حبوبــات عنوان 
ــا  ــن کمک ه ــی ای ــزود: ارزش کل ــرد و اف ک
۲0 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان اســت 
کــه بین جامعــه هدف شناســایی شــده در 

سراســر اســتان توزیــع می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در کنــار ایــن بســته ها 
هــزار و 500 بســته گوشــت بــه ارزش هــر 
ــور  ــه ط ــز ب ــان نی ــزار توم ــته ۱50 ه بس

ــه توزیــع می شــود کــه ارزش کلــی  جداگان
ــه داد:  ــت ادام ــان اس ــون توم آن ۲۲5 میلی
ــه  ــرم ب ــذای گ ــرس غ ــزار پ ــع ۱۲0 ه توزی
ارزش ۱ میلیــارد و 440 میلیــون تومــان نیز 
به مناســبت تولد امام حســن )ع( در اســتان 

ــود. ــع می ش توزی
ــه  ســردار معروفــی جمــع کل خدمــات ارائ
ــرارگاه  ــش ق ــه از رزمای ــن مرحل شــده در ای
را ۲۲ میلیــارد و ۱65 میلیــون تومــان عنوان 
ــای  ــد کمک ه ــه بع ــت: مرحل ــرد و گف ک
مؤمنانــه همزمــان بــا شــب های قــدر و 
مرحلــه آخــر کمــک مؤمنانــه مــاه رمضــان 

همزمــان بــا عیــد ســعید فطــر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کار قــرارگاه صرفــاً اهدای 
ــه نیســت افــزود: آب شــرب  کمــک مؤمنان
اســتان موضــوع مهمــی اســت و تامیــن آب 
روســتایی بــه طــور ویــژه در دســتورکار ایــن 
قــرارگاه اســت کــه بــا کمیتــه امــداد، ســتاد 
اجرایــی فرمان امــام )ره(، بنیاد مســتضعفان 

بیش از ۲۲ میلیارد تومان کمک مؤمنانه در استان کرمان توزیع شد

و دولــت در حــال رایزنــی هســتیم کــه 
بتــوان یــک کار بــزرگ در اســتان انجــام 
دهیــم کــه بخشــی از آن ســوم خــرداد 

رونمایــی خواهــد شــد.
جرائــم  زندانیــان  افــزود:آزادی  وی 
ــکن  ــر مس ــاخت و تعمی ــد، س غیرعم
محرومــان، اشــتغال خــرد، ترویــج ازدواج 
آســان و تامیــن جهیزیــه بــا مشــارکت 
خیــران و قــرارگاه نیــز در برنامــه اســت.

 

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 140060319011000096 - 1400/2/5 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی آقــای عبــاس نژادکهنوجــی  فرزند خــداداد  بشــماره شناســنامه 3  صــادره از بردســیر در یك بــاب خانه به 
مســاحت 864/41 مترمربــع پــالک 576  فرعــی از 864  اصلــی واقــع در بردســیر کریــم آبــاد بخــش 20 کرمــان خریــداری از 
مالــك رســمی آقــای مــراد برومنــد محــرز گردیده اســت. لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي توانند 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف مــدت یك 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت 
مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/2/13-تاریخ 

انتشــار نوبــت دوم: 1400/2/27-                                       حســین تقــی زاده- رئیــس ثبــت اســنادوامالک/7 م الــف

  

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 140060319011000097 - 1400/2/5 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی خانــم صغــری عبدالهــی دهکدهــی فرزنــد شــیرعلی  بشــماره شناســنامه 3  صــادره از بردســیر در یــك 
بــاب خانــه بــه مســاحت 401/76 مترمربــع  پــالک 57 فرعــی از 318 اصلــی )کــه کل پــالک 57 فرعــی از 318 اصلــی 
و نیــز مقــداری از پــالک 3 فرعــی از 318 اصلــی( واقــع در بردســیر خیابــان شــهید گرکانــی بخــش 20 کرمــان خریــداری از 
مالــك رســمی آقــای حمیــد ســعید و خانــم ربابــه جمشــیدی محــرز گردیــده اســت لذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/2/13-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/27-حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/8 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 140060319011000014 - 1400/1/15 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی آقــای مســعود فــالح فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 1062  صــادره از کرمــان درســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــك بــاب بــاغ بــه مســاحت 30039/62 مترمربــع پــالک 56  فرعــی از 5837  اصلــی واقــع در بردســیر مزرعــه 
امیــن زاده نــگار بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی خانــم نرجس امیــن زاده لنگــری محــرز گردیده اســت لذا به 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/2/13-تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/2/27-
                                                                                                 حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/9 م الف

 

 

 

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 140060319011000015 - 1400/1/15 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی آقــای مســعود فــالح فرزند حســن بــه شــماره شناســنامه 1062 صــادره از کرمــان در ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ یــك بــاب بــاغ بــه مســاحت 29227 مترمربــع پــالک 57 فرعــی از 5837  اصلــی واقــع در بردســیر مزرعــه امین 
زاده نــگار بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی خانــم نرجس امیــن زاده لنگــری محرز گردیده اســت لــذا به منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به 
ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صادر 

خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/2/13-تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/2/27-
                                                                                           حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/10 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 139960319011003084 - 99/12/18 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی آقــای حامد شــیخ زاهــدی فرزند همتعلی  بشــماره شناســنامه 3170009885  صــادره از بردســیر یك باب 
خانــه بــه مســاحت 274/45 مترمربــع پــالک 12  فرعــی از 548  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار میرزاآقاخان کوچه شــماره 11 
بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای کــوروش بهــادر بردســیری محــرز گردیده اســت لــذا به منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایــي تقدیم 
نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/2/13- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/2/27
                                                                                                 حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/13 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 139960319011003140 - 99/12/25 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی خانــم اقــدس میرمحمــدی ماهونکــی  فرزنــد ســعداهلل  بشــماره شناســنامه 10 صــادره از بردســیر در یك 
بــاب مغــازه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 41 مترمربــع پــالک 41  فرعــی از 203  اصلی واقــع در خیابان شــهید 
صانعــی  بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی ســید محمــد حســن آیــت اللهی موســوی محــرز گردیده اســت لذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهــي به مــدت دو مــاه اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/2/13- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/2/27
                                                                                                  حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/16 م الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر ارای شــماره 139960319011003065 - 99/12/14 و 140060319011000003 – 1400/1/5 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــی خانــم ایــران گرکانــی رنجبــر فرزند قاســم  بشــماره شناســنامه 8  
صــادره از بردســیر دریــك بــاب خانــه بــه مســاحت 309 مترمربــع پــالک 223  فرعــی از 3598  اصلــی واقــع در بردســیر بلوار 
امامــزاده کوچــه امامــت 1 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای قاســم گرکانــی نــژاد محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهــي به مــدت دو مــاه اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/2/13- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/2/27
                                                                                                 حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/4 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 140060319011000050 - 1400/1/21 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی آقای محمدحســین خراســانی پــور فرزنــد کرامت  بشــماره شناســنامه 262 صــادره از بردســیر در یك باب 
خانــه  بــه مســاحت 292/47 مترمربــع پــالک 53 فرعــی از 543  اصلــی واقع در بردســیر خیابان کاشــانی کوچــه جهاد بخش 
20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای رضــا بیرمــی نیــا محــرز گردیده اســت.  لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/2/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/27حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/5 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 140060319011000006 - 1400/1/7 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی خانــم عصمــت خســروی مشــیزی فرزنــد عبــاس  بشــماره شناســنامه 3 صــادره از بردســیر در یــك باب 
خانــه بــه مســاحت 232/94 مترمربــع پــالک 12  فرعــی از 1215  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار مــدرس بخــش 20 کرمــان 
خریــداری از مالــك رســمی آقــای عزیزالــه ابراهیــم نــژاد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/2/13-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/27حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/6 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 139960319011003086 - 99/12/18 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی آقــای غالمعبــاس دهقــان فرزند محمدعلی بشــماره شناســنامه 5 صــادره از بردســیر در یك بــاب خانه به 
مســاحت 957/94 مترمربــع پــالک 172  فرعــی از 395  اصلــی واقــع در بردســیر گلــزار بخــش 21 کرمان خریــداری از مالك 
رســمی آقــای شــاهپور کیانیــان محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي توانند 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف مــدت یك 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت 

مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/2/13-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/27

                                                                                           حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/12 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 139960319011003141 - 99/12/25 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی خانم فاطمه موســی پور بردســیری فرزند عبــاس  بشــماره شناســنامه 3170021370  صادره از بردســیر در 
یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 293/62 مترمربــع پــالک 5 فرعــی از 856  اصلی واقع در بردســیر محلــه کریم ابــاد بخش 20 
کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقای غالمحســین خســروی مشــیزی محــرز گردیده اســت لذا بــه منظور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه این اداره تســلیم وپس 
از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی 

اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/2/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/27حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/15 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 139960319011002966 - 99/12/10 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی خانــم زهــرا آرامش  فرزند اکبر  بشــماره شناســنامه 288  صــادره از ســیرجان در ششــدانگ زمین محصور 
مشــتمل بــر دو اتــاق  بــه مســاحت 198/5 مترمربــع  پــالک 4 فرعــی از 1306 اصلی واقع در بردســیر بلوار مــدرس 13 بخش 
20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای غالمحســین فخرآبــادی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه این اداره تســلیم وپس 
از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی 

اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/2/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/27-حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/18 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 139960319011003025 - 99/12/12 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی آقــای هادی زینلی حســین آبــادی فرزند محمــود  بشــماره شناســنامه 3170066455  صادره از بردســیر در 
یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 202/14 مترمربــع پــالک 20  فرعــی از 694  اصلــی واقع در بردســیر بلــوار میــرزا اقاخان کوچه 
10 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای اکبرخســروی مشــیزی فرزنــد عبدالــه محــرز گردیده اســت لــذا به 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/2/13- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/2/27
                                                                                              حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/17 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 139960319011003142 - 99/12/25 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی آقــای یاســر آذرنیــوش فرزنــد امامقلــی بشــماره شناســنامه 2  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه 
مســاحت 426/94 مترمربــع پــالک 23  فرعــی از 687  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار میــرزا آقاخــان کوچــه شــماره 8  بخش 
20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای جــالل خســروی محــرز گردیــده اســت لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/2/13-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/27

                                                                                                    حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/14 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 139960319011003067 - 99/12/16 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی خانــم نیــره میراحمــدی فرزنــد رضــا  بشــماره شناســنامه 107  صــادره از بردســیر در یــك بــاب مغــازه  به 
مســاحت 56 مترمربــع پــالک  137  اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان ادیــب بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی 
اقــای بهــروز بهروزیــان بــا واســطه از ورثــه ســرور بهــروزی و بهــروز بهروزیــان )مهدخــت بهروزیان( محــرز گردیده اســت لذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صورتي که اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/2/13-تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/2/27
                                                                                             حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/11 م الف

سردار معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان:

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چــون ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک ۱6 فرعــی  733 اصلــی واقــع در 
بخــش ۲0 کرمــان مــورد تقاضــای بهنــام برومند فرزنــد علی رای شــماره 
ــرده  ــت نامب ــورخ ۱399/۱0/۲   در مالکی ۱399603۱90۱۱00۲0۲6 م
قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ۱3 آئیــن 
نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و 
نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده ۱5 قانــون ثبت 
میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره ۱400/۱۱0۱8/3۲7 /  و 
مــورخ ۱400/۱/۲9 مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصی 
آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده ۱3 قانــون مذکــور و مــاده ۱3 آئیــن نامــه 
آن منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز پنــج شــنبه 
۱400/3/6 محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لذا بــه مالــک )مالکین( و 
صاحبــان امــالک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعــد مقــرر 
در ایــن اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه 
مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالک یــا نماینــده قانونــی وی 
وفــق مقــررات مــواد ۱4 و ۱5 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانون ثبــت انجام و 
اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقوق ارتفاقــی برابر مــواد ۲0 قانــون و 74 
آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلس تحدیــدی بمدت 
30 روز پذیرفتــه شــده و معتــرض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصالح قضایــی تقدیم نمایــد واال پس 
از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات 

اقــدام خواهــد شــد.. تاریــخ انتشــار : دوشــنبه ۱400/۲/۱3
حسین تقی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر /م الف 8

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــي واراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابر 
ارای شــماره 140060319011000038 – 1/18/ 1400 و140060319011000049 – 1400/1/21 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبــت ملك بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای امــان اهلل ســعید فرزنــد رضــا  بشــماره شناســنامه 16  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 359/78 مترمربع 
پــالک 173  فرعــی از 395  اصلــی واقــع در بردســیر گلــزار خیابــان فرهنــگ  بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای امــان 
الــه عامــری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي بــه مــدت دو ماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور وعــدم وصــول اعتراض طبق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد 
شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/2/13-تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/2/27     حســین تقــی زاده- رئیــس ثبــت اســنادوامالک/3 م الف

آگهی مزایده خودرو
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 9900363 اجــرای احــکام دادگســری بردســیر در نظر دارد یکدســتگاه خــودرو وانــت_ نیســان _ 24 مدل 
1387 به شــاره انتظامی 65_ 835 م 44 در پارکینگ مشــیز بردســیر  که براســاس نظریه کارشــناس رســمی دادگســری مبلغ پانصد و پنجاه 
میلیــون ریــال )معــادل 55/000/000 تومــان( را بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه 1400/03/11 ســاعت ۱2 
ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب رشکــت در مزایــده و خریــد می باشــند می توانند جهــت بازدیــد خــودرو و ارائه پیشــنهاد تا 
قبــل از مورخــه یــاد شــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه و قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضام فیــش بانکی دائــر بــه واریــز ده درصد 
مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه منایند، هزینــه آگهی و کلیه هزینه هــای مربوط به نقــل و انتقال 
برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی که برنــده ظــرف ده روز از تاریخ انجام مزایده نســبت به واریز مابقی مبلغ پیشــنهادی اقدام 
ننایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبط خواهد شــد به درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائه شــوند ترتیب اثــر داده نخواهد شــد %

                                                                                                                  مدیر اجرای احکام مدنی دادگسری بردسیر _ عظیمی / 4 م الف



ادامه صفحه اول ... صحبتهای محمدنخعی رئیس شورای اسالمی شهربردسیر پیرامون عملکرد شورای اسالمی دوره پنجم
 1 -   اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی بلوار امام رضا علیه السالم از سمت کرمان را مقایسه کنند

2 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی پارک بانوان و نیز خیابان ضلع غربی آن به سمت آتشان را مقایسه کنند
 3 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی بلوار کشاورز )ضلع غربی هنرستان الزهرا( را مقایسه کنند

 4 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی بلوار شهید جهاندیده از میدان جانباز به سمت امامزاده سید محمد را مقایسه کنند
 ۵ - اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی اطراف امامزاده سیدمحمد را مقایسه کنند

 6 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی بلوار شهید رمضانی از امام زاده تا میدان امام علی را مقایسه کنند
7 -   اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی مسیر بلوار شهید علی خسروی )پشت محله کریم آباد( را مقایسه کنند 

8  -   اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی اطراف قبور مطهر شهدا در روبروی محله میمونوییه را مقایسه کنند  
9  -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی محل احداث میدان پزشک در روبروی شهرک وحدت را مقایسه کنند

10 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی بلوار معلم را مقایسه کنند
 11 -   اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی بخشی از خیابان شریعتی و اطراف مسجد جامع را مقایسه کنند

12 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی مسیر خیابان آیت اهلل طاهری که موجب اتصال خیابان شریعتی به بلوار شهید کالنتری شده 
را مقایسه کنند

 13 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی بخشی از بلوار شهید خسروی در جلوی شهرداری را مقایسه کنند
 14 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی بخشی از بلوار امام جمعه در ضلع شمالی پیر جاسوس را مقایسه کنند

1۵ - اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی بخشی از بلوار میرزا آقاخان را مقایسه کنند 
16 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی خیابان دکترفاطمی) روبروی فرمانداری( را مقایسه کنند

 17 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی خیابان ضلع شمالی پارک انقالب به سمت احمد آباد را مقایسه کنند
 18 -   اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی خیابان ضلع شرقی بهشت زهرا به سمت دانشگاه پیام نور را مقایسه کنند

19 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی خیابان ضلع غربی بهشت زهرا به سمت پارک تولیدی را مقایسه کنند
 20 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی ضلع شمالی بهشت زهرا که آمفی تئاتر روباز در آن احداث شده را مقایسه کنند

 21 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی مسیر جنب منزل مرحوم دکتر برومند و اتصال آن به بلوار شهید خسروی در جلوی شهرداری را 
مقایسه کنند

 22 -   اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی خیابان  شمس که موجب اتصال بلوار دکتر برومند به سمت بیمارستان می گردد را مقایسه کنند
 23 - اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی خیابان ضلع شرقی بیمارستان را مقایسه کنند

 24 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی خیابان روبروی درب بیمارستان را مقایسه کنند
 2۵ - اگــر همشــهریان عزیــز وضعیــت قبلــی و فعلــی بخشــی از بلــوار و میــدان شــهدای مدافــع حــرم بــه ســمت بیدخــوان را 

ــه کنند مقایس
 26 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی بلوار غرب کارخانه قند را مقایسه کنند

 27 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی میدان امام را مقایسه کنند
 28 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی میدان معلم را مقایسه کنند

 29 -  اگر همشهریان عزیز وضعیت قبلی و فعلی آبگرفتگی معابر در بسیاری از نقاط شهر را مقایسه کنند
30 -  اگر همشهریان عزیز چراغ های زیبای راهنمایی و رانندگی را در ذهن مجسم کنند

31 -  اگــر همشــهریان عزیــز المان هــای زیبای ریــزش آب در بلــوار 22 بهمن، روبــروی فرمانــداری، دور میــدان آزادی، چترهای نــوری در 
خیابــان جنــب بــازار، آبنمــای کف خشــک در پارک شــهر، آبنمــای کف خشــک در جنــب بهشــت زهــرا و.... را در ذهن مجســم کنند

32 - اگر همشهریان عزیز پارک پرستار در روبروی بیمارستان را در ذهن مجسم کنند
33 -  اگر همشهریان عزیز از احداث بوستان فرهنگیان در ضلع جنوبی خیابان معلم و بهسازی مسیر رودخانه جنب آن مطلع باشند

34 - اگــر همشــهریان عزیــز از احــداث بوســتان شــهدا در انتهــای بلــوار مــدرس ) محلــه دهنــو ســفید( و تعویــض جــداول این 
بلــوار مطلع باشــند

3۵ -  اگــر همشــهریان عزیــز از احــداث یــک زمیــن چمــن مصنوعــی در شــهرک وحدت ،یــک زمین چمــن مصنوعــی در انتهای 
بلــوار شــهید صانعــی و یــک زمین چمــن مصنوعــی در نزدیکــی احمدآباد مطلع باشــند

 36 -  اگر همشهریان عزیز از راه اندازی روشنایی بلوارشهید جهاندیده،بلوار دانشگاه آزاد، بلوار میرزا آقاخان، بلوار شهید صانعی، خیابان آیت 
اهلل طاهری و بخشی از بلوار شهید سلیمانی که با همکاری و مشارکت جناب آقای مهندس عالم زاده رئیس محترم اداره برق صورت پذیرفته 

مطلع باشند
 37 - اگــر همشــهریان عزیــز از روکــش آســفالت کوچــه هــای پرتــردد هنرســتان هفتــم تیــر، فجــر ده مشــهور بــه فــرخ، فجر 
شــش جنــب داروخانــه، کوچــه مشــهور بــه نهضــت در خیابــان امــام، کوچــه بــرق در خیابــان امــام و کوچــه روبــروی منطقــه 

انتظامــی مطلع باشــند
 38 -  اگر همشهریان عزیز روکش آسفالت خیابان امام به عنوان خیابان مرکزی شهر را در ذهن مجسم کنند

 39 -  اگر همشهریان عزیز از آسفالت بسیاری از کوچه ها در نقاط مختلف شهر، منجمله شرق و جنوب کارخانه قند، ناحیه صنعتی، شهرک 
فرهنگیان در روبروی آموزش و پرورش، محالت جو شور، سارم آباد، مخلص آباد، میمونوییه، دهنو سفید، کریم آباد، احمد آباد، درونوییه، 

بهجرد، روبروی بیمارستان، بلوار میرزا آقاخان، بلوار شهید کالنتری، بلوار امامزاده،شهرک وحدت ،بلوار پاسداران، بلوار شهید صانعی و سایر 
نقاط شهر مطلع باشند

 40 - اگر همشهریان عزیز برگزاری جشن های داخل پارک بانوان، کنسرت های موسیقی با حضور خوانندگان مطرح کشوری )البته قبل از 
شیوع کرونا( را به یاد آورند

 41 -  اگر همشهریان عزیز برگزاری دو مرحله مسابقه نقاشی کودکان در سالن دانشگاه آزاد اسالمی قبل از شیوع کرونا را به یاد آورند
 42 -  اگــر همشــهریان عزیــز ضدعفونــی نقــاط مختلــف شــهر بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونا و ســاخت کلیــپ های آموزشــی 

در ایــن رابطــه بــه همــراه توزیــع رایــگان ماســک و مــواد ضدعفونــی در مناطــق محــروم شــهر را بــه یــاد آورند
 43 - اگر همشهریان عزیز از کمک به بسیاری از مساجد و نیز صحن مطهر امامزاده سید محمد مطلع باشند

 44 -  اگــر همشــهریان عزیــز از کمــک بــه تیم هــای ورزشــی، برنامــه هــای فرهنگــی، مذهبــی، مســابقات کتابخوانی مســابقات 
رباتیــک و.... مطلع باشــند

 4۵ - اگر همشهریان عزیز از قبور پیش ساخته و نیز احداث سایه بان بر روی محل برگزاری نماز میت در بهشت زهرا به منظور سهولت دفن 
اموات مطلع باشند

 46 - اگر همشهریان عزیز از محتوا و متن مصوبات کم نظیری  که شورا به منظور توسعه و آبادانی شهر نوشته است مطلع باشند
 47 -  اگر همشهریان عزیز از پیگیری امور و جانمایی محل جدید بهشت زهرا مطلع باشند

 48 - اگــر همشــهریان عزیــز از ســماجت بعمــل آمــده پیرامــون قــرار گیــری بعضــی از صنایع فــوالد در حریم شــهر بردســیر به 
منظــور امــکان وصــول عــوارض در ســال های آینــده مطلــع باشــند

 49 -  اگــر همشــهریان عزیــز از پیگیــری هــای بعمــل آمــده در خصــوص ادامــه رونــد تامیــن آب شــرب ســالم از طریــق تصفیه 
ــه مطلع باشــند خان

 ۵0 -  اگــر همشــهریان عزیــز از بهســازی اصولــی محــل کشــتارگاه و احداث ســالن پیش ســرد در آن بــه منظور رعایت بهداشــت 
و حفــظ ســالمت مــردم در هنــگام مصرف گوشــت مطلع باشــند

 ۵1 -  اگر همشهریان عزیز از پیگیری احداث ساختمان زندان و بازداشتگاه در نقطه ای غیر از ورودی شهر از سمت کرمان مطلع باشند
 ۵2 - اگــر همشــهریان عزیــز از انعــکاس مشــکالت و نیازهــای شهرســتان بــه مســئوالن اســتانی و کشــوری بوســیله نماینــده 

شــورای اســالمی شــهر در شــورای اســالمی اســتان کرمــان مطلــع باشــند
 ۵3 -  اگر همشهریان عزیز از آغاز نامگذاری کوچه ها متناسب با خیابان های اصلی مطلع باشند

 ۵4 -  اگر همشهریان عزیز از پرداخت ماهیانه و به موقع حقوق پرسنل و کارگران زحمتکش شهرداری مطلع باشند
 ۵۵ -گر همشهریان عزیز از پیگیریهای صورت پذیرفته به منظور امکان ایجاد منابع مالی و درآمد پایدار شهرداری تا حتی ۵0 سال آینده 

مطلع باشند
 ۵6 -   اگر همشهریان عزیز از خرید 3 دستگاه خودرو و نیز دریافت یک دستگاه گریدر جهت تقویت ناوگان حمل و نقل شهرداری مطلع باشند
 ۵7 -  اگر همشهریان عزیز از صدور رای در کمیسیون های ماده 77 و 100 و دریافت حدود 10 میلیارد تومان عوارض از صنایع فوالد جهت 

آبادانی شهر مطلع باشند
 ۵8 -  اگــر همشــهریان عزیــز از صــدور رای کمیســیون مــاده 77 و پیگیــری محکومیــت شــرکت آب و فاضــالب رفســنجان بــه 
پرداخــت 12 میلیــارد و 960 میلیــون تومــان از طریــق دیــوان عدالــت اداری و بــه منظــور توســعه و آبادانــی شــهر مطلــع باشــند

 ۵9 - اگر همشهریان عزیز از پیگیری صدها موضوع و انجام صدها فعالیت دیگر که ذکر همه آنها ممکن نیست مطلع باشند
 60 -  اگــر همشــهریان عزیــز از بازنشســته شــدن بیــش از 20 نفــر از نیروهــا در دوره پنجــم شــورای اســالمی کــه شــهرداری را با 

کمبــود نیــروی انســانی مواجــه نمــوده اســت مطلع باشــند
 61 -    اگر همشهریان عزیز از فرسودگی و کمبود ماشین آالت سنگین شهرداری که نقش بسزایی در پیشرفت سریع امور عمرانی دارند مطلع باشند
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گزارش عملکرد شورای اسالمی دوره پنجم شهر بردسیر

 62 -   اگــر همشــهریان عزیــز از افزایــش سرســام آور قیمــت مصالــح و گاهــی کمبــود آنهــا نظیــر ســیمان و قیــر 
در ســال های اخیــر مطلــع باشــند واگــر....... بــدون شــک بــه تالش هــای شــبانه روزی و هوشــمندی جنــاب آقــای 
دکتــر خطیبــی شــهردار محتــرم، معاونین، پرســنل و کارگــران شــریف شــهرداری و نیــز زحمــات و همراهی خوب 
اعضــای محتــرم شــورای اســالمی دوره پنجــم کــه در توســعه متــوازن شــهر و ایجــاد زیرســاخت های آن نقــش 

مهمــی ایفــا نمــوده انــد، پــی خواهنــد برد. 
در پایــان ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات همشــهریان گرامــی در مــاه پر خیــر و برکــت رمضــان، از جنابعالی 
کــه زمینــه نشــر عملکرد کلــی شــورای اســالمی شــهر بردســیر در دوره پنجــم را بــه مناســبت روز و هفته شــوراها 
فراهــم فرمودیــد، تقدیــر و تشــکر می نمایــم و امیــدوارم شــهروندان محتــرم در انتخابــات پیــش رو هم، افــرادی که 
از ســالمت و دلســوزی الزم برخــوردار بــوده و بــه دنبــال منافع شــخصی و حزبــی خود نمی باشــند و همچنیــن دارای 
علــم ،درایــت، تجربــه کافــی و در مجمــوع کار بلــد هســتند را به عنــوان نماینــدگان خــود در شــورای اســالمی دوره 
ششــم برگزیننــد، چــرا کــه در نهایــت نتیجــه هــر انتخابــی بــه خــود مــردم برمی گــردد. والســالم و هو خیــر ختام


