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از آنجاییکه انتخابات یکی از بارزترین مصادیق جلوه گری و 
ظهور مردم ساالری دینی در نظام مبتنی بر معیار اسالمی 
است و حضور پرشور مردم در انتخابات برای تعیین سرنوشت 

خود مورد تاکید همه سالیق سیاسی است.
و ازسویی حضور گسترده مردم در انتخابات و انتخاب آگاهانه 
توام بابصیرت و تدبر ، دو عامل مهم در افزایش اعتبار و 
مصونیت نظام جمهوری اسالمی در عرصه جهانی است لذا 
تمام گروه های تاثیرگذار باید برای تحقق این موارد تالش 
کنندتا با حضور حداکثری شاهد تجلی مردم ساالری دینی 

باشیم .
بنا به  تاکید مقام معظم رهبری حضور حداکثری پای 
صندوق های اخذ رای، مظهر اقتدار ایران اسالمی است و 
احزاب سیاسی می توانند به رونق رقابت های انتخاباتی این 
دوره ابعاد عمیق و معناداری ببخشند. همه سالیق   و همه 
هم میهنان با گرایشهای مختلف و سالیق برغم تعیین 
سرنوشت حضوری فعال داشته باشند که این حضور مظهر 

اقتدار نظام اسالمی است 
با توجه به اینکه نظام جمهوری اسالمی از ابتدا بر پایه آرا و 
حمایت های بی دریغ مردمی شکل گرفته است حضور مردم 
در انتخابات می تواند نقش بازدارنده در مقابل دشمنان و 
نقش تقویتی برای ارکان اداره کننده کشور بخصوص رییس 

جمهوری باشد.
هرچقدر حضور مردم در انتخابات گسترده و با شکوه تر باشد 
به همان نسبت ضریب امنیت کشور در مقابل تهاجم ها و 
تحریم های دشمنان در مسائل اقتصادی و سیاسی بیشتر 
خواهد بود.ملت ایران که با وجود سختی ها و مشکالت 
همواره حضوری پرشور و حداکثری در انتخابات گذشته 
داشته و امنیت کشور را در دنیا به اوج رساندند در انتخابات 
پیش رو نیز مشارکتی پرشور در پای صندوق های اخذ رای 
داشته باشند ضمن امنیت پایدار موجود، آن را بیش از 

گذشته با حضور خود متجلی کنند
با توجه به نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی و مشکالت 
موج  تقویت  برای  معاند  رسانه های  تالش  و  اقتصادی 
برگزاری  از  جلوگیری  منظور  به  جامعه  در  ناامیدی 
انتخابات پرشور، نقش احزاب سیاسی، گروه های مختلف 
و افراد تاثیرگذار برای تشویق مردم به حضور حداکثری 
در این رویداد سیاسی بیش از گذشته احساس می شود.

و  مردم  ناامید کردن  برای  توان  تمام  با  چون دشمنان 
مشارکت نکردن در انتخابات به میدان آمدند بنابراین برای 
خنثی کردن این تالش ها، دلسوزان نظام، خدمت گزاران 
و نیروهای ارزشی نیز باید از تمام ظرفیت های موجود نرم 
و سخت افزاری برای پرشور برگزار شدن انتخابات استفاده 
نمایند.                                                         ادامه صفحه4
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راه اندازی کارخانه های کالف و 
فوالد آلیاژی جهان فوالد در بردسیر

سیرجان و بردسیر، امروز قطب 
تولید و اشتغال هستند، اما ...

امــام رضــا )علیــه الســالم( فرمــود: هــر کس مــاه رمضــان یــك آیــه از کتــاب خدا 
را قرائــت کنــد مثل اینســت کــه درماههــای دیگــر تمــام قــرآن را بخواند.  
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انتخابات بارزترین مصداق 
مردم ساالری دینی است

مذاکرات فرسایشی نشود/ آمریکا در مذاکره 

دنبال قبول حرف حق نیست /غالب 

پیشنهادهای آمریکا قابل نگاه کردن نیست
                                               وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 

اجازه شکاف بین 2 مولفه یگانه »دین و 
سالمت« را نخواهیم داد

                  نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس: 

رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان گفــت: ۱۱ هزار 
و 4۰۰ واکســن کرونــا فــردا بــه کرمــان رســیده و آمــار 

تزریــق واکســن بــه ۱۹ هــزار و 4۰۰ نفــر می رســد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان ، حمیدرضــا 
رشــیدی نژاد در هفتــاد و یکمین ســتاد اســتانی کرونای 
ــای  ــت تخت ه ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
ــه  ــت: ب ــار داش ــان اظه ــتان کرم ــتانی در اس بیمارس
ــا 7۰  ــن 6۰ ت ــبانه روز بی ــر ش ــط در ه ــور متوس ط
تخت بیمارســتانی در اســتان توســط بیمــاران کرونایی 
اشــغال می شــود امــا ظــرف یــک شــبانه روز ۹6 تخــت 

بیمارســتانی در اســتان اشــغال شــد.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر اعمــال محدودیت ها در اســتان 
جــدی گرفته نشــود ماننــد برخی اســتان های دیگــر در 
تخت هــای بیمارســتانی بــا کمبــود مواجــه می شــویم 
عنــوان کــرد: در حــال حاضــر 85۰ تخــت کرونایــی در 
بیمارســتان های اســتان اشــغال اســت کــه تســت 45۰ 

نفــر از ایــن بیمــاران مثبت شــده اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه در گذشــته حــدود 2۰ درصــد تســت های مــا در 
بیمــاران بســتری مثبــت می شــد و درحــال حاضــر این 
عــدد بــه 6۰ درصــد رســیده اســت ادامــه داد: در حــال 
حاضــر ۱۰۰نفــر از بیمــاران مــا در آی ســی یو بســتری 
هســتند و بــه همیــن میــزان مــرگ و میرهــای مــا در 

اســتان در هفتــه گذشــته بــاال بود.
وی بــا بیــان اینکــه در اســتان کرمــان در حــوزه 
واکسیناســیون کرونــا همــه چیــز شــفاف بــوده اســت 
گفــت: واکســنی کــه بــه اســتان وارد شــده نحــوه توزیع 
ــده  ــته ش ــف روی آن نوش ــای مختل ــن گروه ه آن بی

اســت.
ــه  ــا کنــون ســه مرحل ــا بیــان اینکــه ت رشــیدی نژاد ب

واکســن کرونــا بــه اســتان رســیده و آخریــن مرحلــه آن 
آن فــردا بــه اســتان وارد می شــود افــزود: ایــن واکســن 
بــه کادر درمــان، تعدادی از جانبــازان، تعــدادی از بیماران 
ســرطانی، تعــدادی از بیماران خــاص، خانه ســالمندان و 
بخشــی هــم بــه پاکبانــان طبــق جدولــی کــه به دســت 

مــا رســیده تزریــق شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا واکســنی کــه فــردا به دســت 
ما می رســد واکسیناســیون کادر درمــان و در مجموع فاز 
یــک واکسیناســیون تا هفتــه آینــده در کرمان بــه اتمام 
مــی رســد گفــت: حــدود 7هزار نفــر تزریــق واکســن در 
حــوزه دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان انجــام شــده و  ۱۱ 
هــزار و 4۰۰ واکســن نیــز فــردا بدســت مــا می رســد که 
در مجمــوع آمــار تزریــق واکســن در کرمــان بــه ۱۹ هزار 

و 4۰۰ نفــر تــا پایــان هفتــه می رســد.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان با اشــاره به اینکه 
هیــچ ترزیق واکســن بــدون ضابطــه ای در اســتان کرمان 
انجام نشــده اســت بیــان کــرد: دو نماینده در جلســات ما 

حضــور داشــته و بــر توزیــع واکســن نظــارت دارند.

                                      مهندس فخریان دردیداربا  فرماندار بردسیر گفت:
        صفحه4

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 

ــازمان  ــس س ــوری و ریی ــس جمه ــاون ریی صالحــی مع

انــرژی امتــی از دســتیابی دانشــمندان صنعت هســته ای 

کشــور بــه اورانیــوم بــا غنــای ۶۰ درصــد خــر داد.

ــوی  ــی در گفت وگ ــر صالح ــا، علی اک ــزارش ایرن ــه گ ب

ــا  ــده و ب ــام ش ــی انج ــدام بزرگ ــزود: اق ــی اف تلویزیون

آقــای قالیبــاف بــه عنــوان رییــس مجلــس شــورای 

اســامی همــواره در متــاس هســتیم؛ مــا در چارچــوب 

قانــون اقــدام راهــردی عمــل کردیــم و ســیر  تحــوالت 

فعالیت هــای هســته ای در چارچــوب قانــون را بــه 

اســتحضار ایشــان می رســانیم.

رییــس ســازمان انــرژی امتــی اظهــار داشــت: دوســتانی 

ــه مــا  ــد ب ــون وارد کــرده بودن ــن مــورد را در قان کــه ای

گفتــه بودنــد بــا احتیاط جلــو برویــد و می خواســتند در 

مذاکــرات بــا حســن نیت جلــو برویــم، ولــی بــا اتفاقــی 

ــر انجــام  ــن کار را رسیع ت ــد ای ــه رخ داد دســتور دادن ک

بدهیم.  

صالحــی خاطرنشــان کــرد: چهارشــنبه دســتور راه اندازی 

۶۰ درصــد را دادیــم و ۴۰ دقیقــه بامــداد روز )جمعــه( 

محصــول ۶۰ درصــد را گرفتیــم. محصولــی کــه االن مــی 

گیریــم حــدود ۹ گــرم در ســاعت اســت. دارنــد روی 

چیدمــان زنجیره هــا کار می کننــد کــه تولیــد ۶۰ درصــد 

ــرم  ــا ۶ گ ــه ۵ ت ــت ب ــن اس ــود و ممک ــر می ش ــا کم م

برســد. امــا بــا ایــن دو زنجیــره همزمــان ۲۰ درصــد تولیــد 

می کنیــم.

وی تاکیــد کــرد: هــم ۶۰ درصــد و هــم بــا یــک تزریــق 

همزمــان، ۲۰ درصــد تولیــد می کنیم کــه در یکــی دو روز 

ــان می رســد.   ــه پای ــده بهینه ســازی ها ب آین

رییــس ســازمان انــرژی امتــی ترصیــح کــرد: ایــن نشــان از 

آمادگــی ســازمان انــرژی امتــی دارد کــه وقتــی دســتوری از 

ســوی مقامــات مســئول می رســد ایــن آمادگــی را دارد که 

آن دســتور را بــه فوریــت انجــام دهــد.

ــم،  ــی را اراده کنی ــر غنای ــون ه ــه داد: اکن ــی ادام صالح

امکانپذیــر اســت و هــر لحظــه قــادر به این کار هســتیم.

وی بــا بیــان اینکــه بعــد از خرابــکاری نطنــز هیــچ 

آلودگــی در آن محــل نیســت، گفــت: اگــر آلودگــی بــود 

منــی گذاشــتیم عزیزامنــان در آن محیــط کار کننــد و اگــر 

ــد. ــود بازرســان از محــل بازرســی منــی کردن ــی ب آلودگ

رییــس ســازمان انــرژی امتــی افــزود: هیچ لحظــه ای غنی 

ســازی در نطنــز قطــع نشــد و غنــی ســازی بــا قــوت  

ادامــه مــی یابــد؛ در یکــی از ســالن هــا مشــکل پیــدا 

ــی  ــم و غن ــددی داری ــالن هــای متع ــی س ــم ول کردی

ســازی بــا قــوت همچنــان جلــو مــی رود.

صالحــی اظهــار داشــت: بــه طور مثــال در یک ســالنی 

زنجیــره ۳۰تایــی IR۵ بــا ســوی ۱۰ داریــم، زنجیــره ۳۰ 

 IR۴ و IR۶ داریــم با ســوی ۶ و دو زنجیــره IR۶s تایــی

کامــل داریــم کــه ۶۰ درصــد را تولیــد می کننــد.

دانشمندان ایرانی به اورانیوم با غنای 60 درصد دست یافتند
صالحی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی :

محمد رضا علیزاده مدیرکل ارشاد استان کرمان : 

نمایشگاه قرآن کریم مجازی برگزار می شود
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
کرمــان گفــت: نمایشــگاه قــرآن کریــم بــه 
مناســبت مــاه مبــارک رمضــان از ۱۱ تــا ۲۰ 
ــزار  ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــت ب اردیبهش

می شــود.
محمــد رضــا علیــزاده در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
افــزود: نمایشــگاه قــرآن کریــم تا ســال ۹۸ در مــاه مبارک 
رمضــان از طــرف معاونــت قــرآن و عتــرت بــه صــورت 
حضــوری برگــزار مــی شــد، امــا از ســال قبــل بــه دلیــل 
ــورت  ــه ص ــگاه ب ــن نمایش ــا ای ــروس کرون ــیوع  وی ش

مجــازی اجــرا مــی شــود.
وی تصریــح کــرد: مهلــت ثبــت نام ناشــران و موسســات 
قرآنــی از ۲۳ فروردیــن آغــاز شــده اســت و تــا ۲۸ فروردین 
ادامــه دارد و تمــام ناشــران و موسســات و مراکــز قرآنی که 
مایــل بــه حضــور در نمایشــگاه قرآن هســتند، مــی توانند 
در ســامانه مربوطــه ثبــت نــام کــرده و بعــد از مرحله ثبت 

نــام، کار ارزیابــی و پاالیــش آنهــا انجــام خواهد شــد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان اظهار 
داشــت: بخش های فروشــگاهی و محتوایی در نمایشــگاه 
قــرآن کریــم امســال فعالیــت دارند و بســتر برگــزاری این 
نمایشــگاه همچــون نمایشــگاه مجــازی کتاب اســت که 

ســال گذشــته بــرای اولیــن بــار بــه دلیــل ویــروس کرونــا 
توســط خانــه کتــاب برگزار شــد.

وی ادامــه داد: بخش فروشــگاهی نمایشــگاه مجــازی قرآن 
کریــم بــه فــروش کتــاب هــای چاپــی در حــوزه دیــن و 
دفــاع مقــدس اختصــاص دارد و  بــرای بیــش از ۴۰ هــزار 
اثــر مکتوب مجوز انتشــار در نمایشــگاه فراهم شــده اســت.

علیــزاده تاکیــد کــرد: کتــاب هایــی کــه مجــوز چــاپ آنهــا 
مربــوط بــه ابتــدای ســال ۱۳۹۲ تــا پایــان اســفند ۹۹ بــوده 
و منتشــر شــده انــد، اجــازه عرضــه و فــروش در نمایشــگاه 

قــرآن کریــم را دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ناشــران شــرکت کننــده در نمایشــگاه 
ــرای  تمــام  ــه ۲۰ درصــد تخفیــف ب ــه ارائ ــزم ب ــرآن مل ق
ــح کــرد: ناشــران مــی  محصــوالت خــود هســتند تصری
تواننــد بــرای ثبــت نــام بــه ســامانه خانــه کتــاب مراجعــه 
کننــد و موسســات قرآنــی بایــد در ســامانه معاونت قــرآن و 
عتــرت ثبت نــام اولیــه را انجام دهند، اما ســامانه نمایشــگاه 
مجــازی قــرآن ۱۱ اردیبهشــت در دســترس خواهــد بــود.

ــا  ــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان ب مدی
اشــاره بــه برگــزاری نوزدهمیــن آزمــون سراســری قــرآن و 
عتــرت در نیمــه مــاه مبــارک رمضــان افــزود: ایــن آزمــون 
قــرار بــود در روزهــای ۱۳ تــا ۱۵ اســفند برگــزار شــود، اما به 

دلیــل مشــکات و فراهــم نشــدن زیــر ســاخت فنــی 
بــه تعویــق افتــاد و طــی روزهــای هشــتم تــا دهــم 
اردیبهشــت مصــادف بــا پانزدهم مــاه مبــارک رمضان 
ســالروز میــاد امــام حســن مجتبــی )ع(  بــه صــورت 

مجــازی برگــزار خواهــد شــد.
وی گفــت:  بیــش از ۱۲۰ هــزار نفــر در سراســر کشــور 
بــرای شــرکت در نوزدهمیــن آزمــون سراســری قــرآن 
و عتــرت ثبــت نــام کــرده انــد کــه در ۱۴ رشــته بــه 

ــد پرداخت. ــت خواهن رقاب

بیانات رهبرمعظم انقالب در پایان محفل قرآن کریم: 

واکسیناسیون کرونای بیش از 11000 نفر در کرمان آغاز می شود

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر در جلسه ستاد مبارزه با کرونا گفت:

اگرپروتکلهاتوسط گروه 1 رعایت نشوندآنهاهم تعطیل وپلمپ خواهندشد
بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانــداری 
بردســیر جلســه ســتاد مبارزه با کووید 
ــت  ــه ریاس ــیر ب ــتان بردس ۱۹شهرس
مهنــدس میرصادقــی فرماندار بردســیر 
و باحضــور اعضــای ســتاد همزمــان بــا 
ســتاد اســتانی مبــارزه با کرونــا بصورت 
ویدیــو کنفرانــس درســالن اجتماعــات 

فرمانــداری تشــکیل شــد
ــن آرزوی  ــی ضم ــدس میرصادق مهن
ــن  ــادات حاضری ــات و عب ــی طاع قبول
را  شهرســتان  وضعیــت  درجلســه 
ــت  ــت و گف ــی دانس ــان بحران همچن
اصناف بــاالی 8۰درصدقوانیــن رارعایت 
مــی کنندکه ازآنهاتشــکرمی کنیــم اما 
درصــورت عــدم رعایــت پروتــکل های 
بهداشتی توســط اصناف و همشهریان، 
قوانیــن ســخت گیرانــه تــری درســطح 
شهرســتان اعمــال خواهیــم کــرد وی 

ــه  درادامــه گفــت اصنافــی کــه مجازب
ــتنداگرپروتکلهای  ــات هس ــه خدم ارائ
ــث  ــدو باع ــت نکنن ــتی رارعای بهداش
تجمــع شــوند توســط مراجــع قانونــی 
افــزود  پلمــپ خواهنــد شــد وی 
ــای  ــر ه ــم تذک ــی رغ ــفانه عل متاس
فــراوان بــه جهــت برگــزاری مراســمات 
ختــم توســط همشــهریان همچنــان 
آمــار مبتالیــان روبــه افزایــش اســت و 
ــه آرامســتان  ــه همیــن علــت ورود ب ب
هــا و پــارک هــا درروزهــای اخرهفتــه 

ممنــوع اعــالم میشــود
فرمانــدار بردســیر بااشــاره بــه افزایــش 
ــا  ــه کرون ــان ب ــداد بســتری مبتالی تع
ــج( ــم )ع ــتان قائ ــروس در بیمارس وی

بردســیر خواســتار رعایــت جــدی تــر 
پروتــکل هــای بهداشــتی توســط 

ــد. ــهریان ش همش

درخصــوص  فرمانداردرادامــه  آقــای 
ممنوعیــت فعالیــت مشــاغل گروهــای 
ممنوعیتهانــه  ایــن  گفــت   2،۳،4
تنهالغونمی شودبلکه اگرپروتکلهاتوسط 
گــروه ۱ رعایــت نشــوندآنهاهم تعطیل 

وپلمــپ خواهندشــد
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آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ــزاری  ــا برگ ــه ب ــت: در رابط ــکی گف پزش
آییــن هــای مذهبــی اجــازه نمــی دهیــم 
بیــن ۲ مولفــه یگانــه »دیــن و ســامت« 
گسســت و شــکاف ایجــاد شــود و وزارت 
بهداشــت بــا اجــرای آییــن هــای عبــادی 
ــه اجــرای  مــاه مبــارک رمضــان منــوط ب
دقیــق پروتــکل هــا و مصوبــات ســتاد ملی 

ــا، مخالفتــی نــدارد. ــا کرون مقابلــه ب
بــه گــزارش ایرنــا، دکتــر »ســعید نمکــی« 
روز پنجشــنبه در دیــدار بــا نماینــده ولــی 
فقیــه در اســتان و امــام جمعــه همــدان، 
تاکیــد کــرد که بــا اجــرای دقیــق پروتکل 
ــات ســتاد ملــی  هــای بهداشــتی و مصوب
ــذاری  ــه گ ــه فاصل ــا از جمل ــه کرون مقابل
اجتماعــی، می تــوان نســبت بــه برگــزاری 
آییــن هــای مذهبــی و عبــادی حتــی در 
مناطــق قرمــز کرونایــی نیــز اقــدام کــرد.

ــزاری  ــه برگ ــت: در زمین ــار داش وی اظه
آییــن هــای عبــادی و مذهبــی مــاه 
مبــارک رمضــان در مناطق قرمــز کرونایی 
ــام  ــه انج ــا مســئوالن مربوط ــی ب مکاتبات
ــنهادهای  ــوارد و پیش ــن م ــه ای ــده ک ش

مطرح شــده در نشســت روز شــنبه ستاد 
ملــی کرونــا مــورد بحــث و بررســی قــرار 

ــت. خواهــد گرف
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ــا  ــه ب ــرد: در رابط ــح ک ــکی تصری پزش
ــم  ــد بگذاری ــی نبای ــای مذهب ــن ه آیی
دوگانــه دیــن و ســامت ایجــاد شــود چرا 
کــه همــواره ایــن ۲ مولفــه یگانه هســتند 
ــن و  ــد گسســت و شــکاف در »دی و نبای
ــه  ــژه در زمین ــه وی ــردم ب ــامت« م س
مراســم و مجالــس معنــوی ایجــاد شــود.

ــام  ــمنان نظ ــت: دش ــی گف ــر نمک دکت
اســامی تــاش خــود را بــر ایــن نقطــه 
ــیوع  ــد ش ــه بتوانن ــد ک ــز کردن متمرک
ویــروس کرونــا را بــه جمــع شــدن 
ــد و  ــره بزنن ــک مراســم گ ــان در ی مومن
ــال  ــن موضــوع در ح ــه شــدت روی ای ب
برنامــه ریــزی بــرای بــروز آســیب و گزند 
بــه مبانــی دینــی و مذهبــی هســتند که 
بایــد بــه شــدت در ایــن خصــوص مراقب 

باشــیم.
وی اظهــار داشــت: بایــد بــا پیــش بینی و 
تدوین پروتکل های بهداشــتی متناســب، 

فضــا را بــرای مومنــان و متدینیــن بــرای 
انجــام فرائــض دینــی و برگــزاری بهینــه 
مجالــس مذهبــی و حتی نمــاز جمعه در 
مناطــق قرمــز بــرای مــدت زمــان محدود 
ــه  ــرا ک ــم چ ــم کنی ــخص را فراه و مش
برگــزاری این مجالــس در صــورت اجرای 
دقیــق موازیــن بهداشــتی و براســاس 
ــکلی  ــی، مش ــخص و علم ــط مش ضواب

ایجــاد نخواهــد کــرد.
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ــب  ــوص ط ــن در خص ــکی همچنی پزش
ــه ۲  ســنتی نیــز گفــت: طــب ســنتی ب
مقولــه تقســیم بنــدی شــده که نخســت 
»شارالتانیســم« اســت یعنــی جریانــی با 
ســو اســتفاده از ایــن واژه دکان ۲ نبــش 
ــاز کــرده اســت.  ــرای عــوام فریبــی ب ب

ــب  ــر ط ــا اگ ــزود: ام ــی اف ــر نمک دکت
ــه،  ــی دیرین ــوان موضوع ــه عن ــنتی ب س
دانشــجویان طــب را بــا دانــش و رویکــرد 
ــنا  ــینا آش ــی س ــون بوعل ــرادی همچ اف
کنــد موجــب وابســتگی نخبــگان و 
دانشــجویان بــه فرهنــگ قدیمــی ایرانــی 
اســامی و احســاس غــرور و افتخــار بــه 

 اجازه شکاف بین 2 مولفه یگانه »دین و سالمت« را نخواهیم داد

بــا انعقــاد دو تفاهم نامــه، تعــداد مشــاغل جدیــد بنیــاد برکــت ســتاد 
اجرایــی فرمــان امــام )ره( در اســتان کرمــان بــه بیــش از ۲۶ هــزار 

ــد. ــال ۱۴۰۰ می رس ــغل در س ش
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، مرتضــی نیــازی اظهــار 
ــان، امســال  ــد در اســتان کرم ــه جدی ــاد دو تفاهم نام ــا انعق ــرد: ب ک
ــتان  ــن اس ــور در ای ــتغال زایی اجتماع مح ــرح اش ــزار و ۷۵۰ ط ۸ ه
ــغلی  ــت ش ــزار و ۲۵۰ فرص ــاد ۲۶ ه ــه ایج ــود ک ــدازی  می ش راه ان
مســتقیم و غیرمســتقیم را بــرای متقاضیان بــه دنبال خواهد داشــت.

معــاون توســعه کارآفرینــی اجتماع محــور بنیــاد برکــت بــا اشــاره بــه 
حضــور و فعالیــت بنیــاد برکــت در سراســر اســتان کرمــان اظهــار 
ــتغال زایی را  ــرح اش ــزار ط ــاد ۵ ه ــال ۱۴۰۰ ایج ــرای س ــت: ب داش
پیش بینــی کــرده بودیــم کــه بــا انعقــاد دو تفاهم نامــه جدیــد، تعــداد 
طرح هــا افزایــش یافتــه و بــه ۸ هــزار و ۷۵۰ طــرح رســیده اســت.

وی دربــاره مفــاد ایــن دو تفاهم نامــه نیــز توضیــح داد: تفاهم نامــه اول 
بــه ارزش ۵۰۰ میلیــارد ریــال میــان بنیــاد برکــت، اســتانداری کرمان 
ــرح  ــزار و ۲۵۰ ط ــاد یک ه ــدف ایج ــا ه ــمه و ب ــس سرچش و م
اشــتغال زایی منعقــد شــده اســت. قــرارداد دوم هــم بــرای راه انــدازی 
ــت،  ــاد برک ــان بنی ــد می ــتغال زایی جدی ــرح اش ــزار و ۵۰۰ ط ۲ ه
اســتانداری، ســازمان های جهــاد کشــاورزی و مدیریــت و برنامه ریزی 
ــه ارزش یک هــزار  ــک قرض الحســنه مهــر ب ــان و بان اســتان کرم

میلیــارد ریــال بــه امضــا رســیده اســت. 
بــه گفتــه معــاون توســعه کارآفرینــی اجتماع محور بنیــاد برکــت، ۵۰ 
ــد اشــتغال زایی در مناطــق  ــاد فرآین مجــری و تســهیل گر ایــن بنی

محــروم و روســتایی اســتان کرمــان را پیگیــری می کننــد.
ــا پایــان ســال گذشــته ۶ شهرســتان راور،  نیــازی تصریــح کــرد: ت
ــش  ــر پوش ــان زی ــرج و کوهبن ــاد، فه ــگان، عنبرآب ــیر، ری نرماش
فعالیت هــای اشــتغال زایی بنیــاد برکــت قــرار داشــتند کــه امســال به 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــتان افزای ــتان های اس ــی شهرس تمام
وی ادامــه داد: تــا بــه امــروز راه انــدازی ۲ هــزار و ۶۱۰ طــرح 
اشــتغال زایی اجتماع محــور در مناطــق محــروم و کم برخوردار اســتان 
کرمــان محقــق شــده کــه فراهــم آمــدن فرصت هــای کســب و کار 

بــرای نزدیــک بــه ۸ هــزار نفــر را بــه دنبــال داشــته اســت.
معــاون توســعه کارآفرینــی اجتماع محــور بنیــاد برکــت در تشــریح 
رســته های شــغلی اولویــت دار در اســتان کرمــان نیــز گفت: بــا توجه 
ــبک،  ــرورش دام س ــه، پ ــر منطق ــا و پتانســیل های ه ــه مزیت ه ب
فــرش دســتبافت، مشــاغل فنــی و خدماتــی، پــرورش شــتر، صنایع 
دســتی و دام ســنگین از جملــه رســته های در اولویــت برای مشــاغل 

جدیــد در ســال ۱۴۰۰ هســتند.
نیــازی بــا اشــاره بــه اشــتغال زایی بنیــاد برکــت در مناطــق محــروم 
و روســتایی کشــور خاطرنشــان کــرد: تــا پایــان ســال گذشــته، ۱۰۰ 
هــزار طــرح اشــتغال زایی اجتماع محــور در ۷ هــزار و ۵۷۵ روســتا و 
۲۷۶ شهرســتان در سراســر کشــور راه انــدازی شــده که با ایجــاد ۳۰۰ 

هــزار فرصت شــغلی مســتقیم و غیرمســتقیم همــراه بوده اســت.
ــه  ــا ب ــام ت ــان ام ــی فرم ــاد برکــت ســتاد اجرای ــی اســت، بنی گفتن
امــروز ۳ هــزار و ۶۰۳ طــرح در حوزه هــای توانمندســازی اقتصــادی، 
امــور زیربنایــی، فرهنگــی، ســامت و ســایر خدمــات را بــا حجــم 
ــروم  ــق مح ــال در مناط ــارد ری ــزار و ۱۶۴ میلی ــرمایه گذاری ۵ ه س
ــدام دارد. ــا در دســت اق ــرداری رســانده ی ــه بهره ب ــان ب اســتان کرم

انعقاد دو تفاهم نامه برای ایجاد 2۶ هزار 
شغل جدید برکت در کرمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر بــا حضــور 
حجــت االســام والمســلمین کرمانــی امــام جمعــه بردســیر 
و مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار شهرســتان بردســیر مرکــز 
نیکــوکاری قلعــه عســکر افتتاح شــد گفتنی اســت ایــن مرکز 
نیکــوکاری ، مردمــی و خودگــردان ،دارای ترکیــب هیات عامل 
ــا  کــه اعضــای آن بصــورت افتخــاری در ســطح محــات وی
روســتاها ،،شــهرکها بــا تمرکزبر  مســاجدوبا محوریت مســجد 
و روحانــی محلــه و در جهــت توســعه مشــارکتهای مردمــی و 
ارائــه خدمــت بــه محرومین در چهــار چوب قوانیــن جمهوری 

ــن اندیشــمندانی در کشــور اســامی وبــا نظــارت امــداد فعالیــت مــی نماینــد وجــود چنی
ــود. ــی ش م

ــدی وزارت  ــگام تص ــه وی، هن ــه گفت ب
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــاغ  ــه اب ــی وزارتخان ــاون آموزش ــه مع ب
کــردم همانگونــه کــه دانشــجوی ایرانــی 
ــد  ــی شناس ــی را م ــمندان خارج اندیش
بایــد بــا بوعلــی و دیگــر علمــای کشــور 

ــز آشــنا شــود. نی
دیگــر  از ســوی  داشــت:  اظهــار  وی 
در دانشــکده پزشــکی بــرای آشــنایی 
ــد  ــنتی، ۲ واح ــب س ــا ط ــجویان ب دانش
درســی در ایــن خصــوص ارائــه مــی 

ــود. ش

ــوازم  ــار کاال و ل ــان، ۵ انب توســط بازرســان ســازمان صمــت کرم
یدکــی خــودرو بــه ارزش ریالــی 7 میلیــارد تومــان در شــهر کرمان 

کشــف شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، در راســتای رســیدگی 
بــه گزارشــات واصلــه بــه ســتاد خبــری ســازمان صنعت، معــدن و 
تجــارت اســتان، مبنــی بــر احتــکار در ۵ انبــار کاال و لــوازم یدکــی 
ــت بازرســی و نظــارت  ــان، بازرســان معاون خــودرو در شــهر کرم
ســازمان بــه آدرس هــای گــزارش شــده مراجعــه و هــر پنــج انبــار 

را مــورد بازرســی قــرار دادنــد.
در ایــن بازدیــد مشــخص شــد هــر ۵ انبــار بــه دلیــل عــدم ثبــت 
کاالی موجــود در ســامانه جامــع انبارهــا و بــه قصــد گرانفروشــی 
اجنــاس خــود مرتکــب تخلــف احتــکار شــدند، ۴ انبــار متعلــق به 
یــک فــرد بــود  و یــک انبــار شــامل لــوازم یدکــی خــودرو متعلــق 
ــوازم  ــواع ل ــم ان ــش از 7۰۰ قل ــه بی ــود ک ــه شــخص دیگــری ب ب
خــرازی، خانگــی و لــوازم یدکــی خــودرو کشــف و پرونــده هر پنج 
انبــار تحــت عنــوان تخلــف بــه احتــکار تنظیــم شــد، ارزش ریالی 

پنــج انبــار بیــش از 7 میلیــارد تومــان بــود

ــداری بردســیر باحضــور  ــط عمومــی فرمان ــه گــزارش رواب ب
ــدار شهرســتان بردســیر،حجت  مهنــدس میرصادقــی فرمان
االســام روحانــی نــژاد نماینــده ولــی فقیــه در بنیاد مســکن 
انقــاب اســامی حجــت االســام والمســلمین مهــری امــام 
ــی  ــتگاههای اجرای ــئولین دس ــی مس ــگار و برخ ــه ن جمع
ــع  ــرد واق ــتای بهرامج ــر روس ــن دوم معاب ــتان الی شهرس
دربخــش نــگار با بیــش از 6۰۰۰مترمربــع و بااعتبــاری بالغ بر 
ده میلیــارد ریــال بــا مشــارکت دهیــاری و اداره بنیاد مســکن 

افتتــاح وبــه بهــره بــرداری رســید.

مرکز نیکوکاری قلعه عسکر 
افتتاح شد 

           وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 

افتتاح الین دوم معابر روستای 
بهرامجرد بخش نگار

   

  

 

 

  

 

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 ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۵۴9 - 99/۱۱/۱ هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالكانه بــا معارض 
متقاضــی آقــای قربانعلــی قاســمی نژاد فرزند حســین  بشــماره شناســنامه ۳  صــادره از بردســیر در ششــدانگ یک بــاب خانه 
بــه مســاحت ۶۱۱/۲۶ مترمربــع  پــاک ۲۱ فرعــی از ۵۶۶۳ اصلــی واقــع در بردســیر روســتای ســفته کــوه پنــج بخــش ۲۰ 
کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای احمــد صالحــی محــرز گردیــده اســت. لذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكیــت 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 یــک 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 مالكیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۱/۱۶- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/۳۰   حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/۱۸۰ 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 ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۴۱۳ - 99/۱۰/۲۰ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالكانــه بــا 
معــارض متقاضــی آقــای مجیــد نــژاد کهنوجــی فرزنــد جعفــر بشــماره شناســنامه ۲۱۵  صــادره از بردســیر در یــک قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر مغــازه محــل طــرح اجــرای نمایشــگاه ماشــین آالت ســنگین بــه مســاحت ۵۳۳۳/۸۸ مترمربــع پــاک 
۵۶۵  فرعــی از ۸۶۴  اصلــی واقــع در بردســیر کمربنــدی کرمــان ســیرجان بخــش ۲۰ کرمــان خریــداری از مالــک رســمی 
آقایــان موســی برومنــد و محمدعلــی رنجبــر کریــم آبــادی محــرز گردیــده اســت. لذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكیــت 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 یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار 
نوبــت اول :۱۴۰۰/۱/۱۶-تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: ۱۴۰۰/۱/۳۰        حســین تقــی زاده- رئیــس ثبت اســنادواماک/۱۸۱ 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 ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۸۶۱ - 99/۱۲/۴ هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالكانه بــا معارض 
متقاضــی آقــای ابراهیــم کارزاری فرزنــد نادعلی بشــماره شناســنامه ۶ صادره از بردســیر در ششــدانگ یک باب خانه مشــتمل 
بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت ۳۰۸ مترمربع پــاک ۵۲  فرعــی از ۳۴۲۳  اصلــی واقع در بردســیر بلــوار ۲۲ بهمن کوچه فجر 
9 بخــش ۲۰ کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســن کوپــاه  محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكیت 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 یــک 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 مالكیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۱/۱۶-تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/۳۰      حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/۱۸۷ 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 ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي برابر 
رای شــماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۶9۰ - 99/۱۱/۱۵  هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد 
سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملک بردســیر تصرفــات مالكانه با معــارض متقاضــی آقای امید مســتعلی زاده جوشــوری 
فرزنــد اکبــر بشــماره شناســنامه ۳۱۷۰۰۶۰۶۱9 صــادره از بردســیر درششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۲۰۴/۳۰ مترمربع پــاک ۱۰ 
فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از ۵ فرعــی از ۳۳۸۷  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار ۲۲ بهمــن کوچــه فجــر 9 محلــه صــارم آبــاد بخــش ۲۰ 
کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســین کوپــاه اصفهانــی محــرز گردیده اســت لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف مــدت یک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۱/۱۶-تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/۳۰   حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/۱۸۲ 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 ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۶9۴ - 99/۱۱/۱۵ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالكانــه بــا 
معــارض متقاضــی آقــای محمد آبیــار فرزنــد درعلــی بشــماره شناســنامه ۳۱۷۰۰۸۰۲۱۰  صــادره از کرمان درششــدانگ یک 
بــاب خانــه بــه مســاحت ۲99/۵9  مترمربــع پــاک ۲۱9  فرعــی از ۳۵9۸  اصلی واقع در بردســیر بلوار۲۲ بهمــن کوچه فجر ۳ 
بخــش ۲۰ کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای قاســم گرکانــی نــژاد محــرز گردیده اســت لذا بــه منظور اطــاع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكیت 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 یــک 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 مالكیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۱/۱۶-تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/۳۰  حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/۱۸۳ 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 ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۸۶۰ - 99/۱۲/۴ هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالكانه بــا معارض 
متقاضــی آقای ســید محســن یــزدی فرزنــد ســیدابراهیم  بشــماره شناســنامه ۲9۸۰۳۸۰۰۴۰ صــادره از کرمان در ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۲۶۴/۴۰ مترمربــع  پــاک ۱ فرعــی از ۴۷9 اصلــی واقع در بردســیرگلزار خیابــان معتمد بخش 
۲۱ کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســیروس بهاءالدینــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكیت 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 یــک 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 مالكیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۱/۱۶تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/۳۰    حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/۱۸۸ 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 ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۸۶۳ - 99/۱۲/۴ هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالكانه بــا معارض 
متقاضــی آقــای مصطفــی معاذالهــی فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه ۲ صــادره از بردســیر درششــدانگ یــک درب بــاغ بــه 
مســاحت ۲۵۸9۲/۶۲ مترمربــع پــاک ۲  فرعــی از ۵۷  اصلــی واقــع در بردســیر گلزار صاحــب اباد بخش ۲۱ کرمــان خریداری 
از مالــک رســمی آقایــان شــاهرخ ســعید عادلــی و غامحســین معاذاللهــی محــرز گردیده اســت لذا بــه منظور اطــاع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكیت 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 یــک 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 مالكیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۱/۱۶- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/۳۰ حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/۱۸۴ 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 ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۱۶۱ - 99/۱۰/۱۰ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالكانــه بــا 
معــارض متقاضــی خانــم طاهــره خالقــی  فرزنــد غامرضا بشــماره شناســنامه ۴۷  صــادره از کرمــان در ششــدانگ یک باب 
خانــه بــه مســاحت ۲۴۲/۷۱ مترمربــع پــاک ۱  فرعــی از ۵۰۴  اصلی واقع در بردســیر خیابان شــهید غامحســین پور بخش 
۲۰ کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســین رضــازاده محــرز گردیده اســت. لذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكیت 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 یــک 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 مالكیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۱/۱۶- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/۳۰حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/۱9۰ 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 ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۸۷۵ - 99/۱۲/۴  هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالكانــه بــا 
معــارض متقاضــی خانــم ســكینه بخشــک فرزند صمدالــه بشــماره شناســنامه ۴۰۳۰ صــادره از ســیرجان در ششــدانگ یک 
بــاب گاوداری بــه مســاحت ۳۸۶۷/۳۱ مترمربــع پــاک ۱ فرعــی از ۳۴۷۱  اصلــی واقــع در بردســیر اراضــی شــوراباد بخش ۲۰ 
کرمــان خریــداری از مالكیــت متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله 
۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف مدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای 

مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۱/۱۶- اریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/۳۰    حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/۱9۱ 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 ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر ارای شــماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۸۸۰،۲۸۸۱،۲۸۸۲ - 99/۱۲/۴ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملک بردســیر تصرفــات مالكانه 
بــا معــارض متقاضیــان ۱- آقــای امیــد فدائــی بــه شــماره شناســنامه ۶۶9 و کدملــی ۳۱۷۸۸9۵۵۶۶ فرزنــد جــواد صــادره از 
بردســیر نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ۲- خانــم افســر فدائــی بــه شــماره شناســنامه ۵۵۱ و کدملــی ۳۱۷۸۸9۴۴۵۴ فرزنــد 
جــواد صــادره از بردســیر نســبت بــه یــک دانــگ و نیــم مشــاع ۳- خانــم آذر فدائــی بــه شــماره شناســنامه ۵9۷  و کدملــی 
۳۱۷۸۸9۴۸۴۵ فرزنــد جــواد صــادره از بردســیر نســبت بــه یــک دانــگ و نیم مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
۳۸۰9/۸۷  مترمربــع پــاک ۴9۳۷  اصلــی واقــع در بردســیر روســتای بهرامجــرد بخش ۲۰ کرمــان خریداری از مالک رســمی 
آقــای محمــد قیصــری و خانــم زهــرا قیصــری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به 
فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكیت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت 

انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۱/۱۶- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/۳۰ حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادواماک/۱9۳ م الف

 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

 چــون ششــدانگ یــک درب بــاغ پــاک ۲۲ فرعــی از ۵663 اصلــی واقــع در بخــش ۲۰ کرمــان مــورد 
تقاضــای علیرضــا شــریف فرزنــد محمدعلــی طبــق رای شــماره 13996۰319۰11۰۰1733 مــورخ 
99/8/6  در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون تعییــن 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 1۵ 
قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره 1۴۰۰/11۰18/۲93 مــورخ 1۴۰۰/1/۲6 
مالــک بدینوســیله آگهــی تحدید حــدود اختصاصی آن باســتناد تبصــره ذیل مــاده 13 قانــون مذکور و 
مــاده 13 آئیــن نامــه آن منتشــر و عملیات تحدیدی آن از ســاعت 9 صبــح روز شــنبه 1۴۰۰/3/1 محل 
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 صــورت عــدم مراجعــه 
مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 1۴ و 1۵ 
قانــون و 7۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقی برابــر مواد 
۲۰ قانــون و 7۴ آئیــن نامــه قانــون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی بمــدت 3۰ روز پذیرفته 
شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت به مرجــع ذیصاح 
قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یک ماهــه و عدم تســلیم دادخواســت برابــر مقررات 
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کشف پنج انبار احتکار کاال و 
لوازم خودرو در کرمان

مدیرکل بیمه سامت استان کرمان :

اعتبار دفاتر بیمه سالمت تا مهر ۱۴۰۰ تمدید شد
مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان کرمــان گفــت: اعتبــار 
ــه اســتمرار شــیوع  ــا توجــه ب ــر بیمــه ســامت ب دفات
ویــروس کرونــا و کاســتن از بــار مراجعــه بیمه شــدگان، 

تــا مهــر مــاه 1۴۰۰ تمدیــد شــد.
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد جعفــری در تشــریح این خبر 
بــه رســانه هــا بــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس کرونــا در 
ایــن اســتان افــزود: اعتبــار دفاتــر بیمه شــدگان صندوق 
هــای کارکنــان دولــت، روســتاییان، ســامت همگانی و 
بیمــاران خــاص کــه دفتــر ســامت ایرانیــان دارنــد تــا 
مهرمــاه ســال جــاری تمدیــد شــد و نیــازی بــه حضــور 

در دفاتــر پیشــخوان ندارنــد.
وی اظهــار داشــت: بیمــه شــدگانی که طــی 6 مــاه باقی 
مانــده ســال جــاری اعتبــار دفاتــر بیمــه شــان بــه پایان 
برســد نیــازی بــه مراجعــه حضوری بــه دفاتر پیشــخوان 
ــا دفاتــر بیمــه تاریــخ اعتبــار  را ندارنــد و مــی تواننــد ب

گذشــته بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کنند.
مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان کرمــان تصریــح کــرد: 
بیمــه شــدگانی کــه تاریــخ اعتبــار سیســتمی آنهــا از 
اول فروردیــن ســال جــاری بــه بعــد اســت، اعتبــار دفاتر 
بیمــه بــه صــورت خــودکار تــا 31 شــهریور ســال جاری 

در ســامانه معتبــر اســت.

وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح نســخه نویســی 
ــه  ــه بیم ــرد دفترچ ــش کارب ــک و کاه الکترونی
و توقــف چــــاپ نســـــخ دفتـــــرچه بیمـــه از 
ــه  ــرد: ارائ ــح ک ــال تصری ــاه امس ــت م اردیبهش
ــی  خدمــت در تمامــی مراکــز تشــخیصی درمان
طــرف قــرارداد ســازمان بیمــه ســامت بصــورت 
الکترونیکــی قابــل انجــام اســت لــذا نیــازی بــه 
نســخه کاغــذی بــرای دریافــت خدمــت نیســت 
ــش  ــت پوش ــدگان تح ــه ش ــام بیم ــرای تم و ب
ــرگ  ــا »ب ــه ســامت کشــور صرف ــازمان بیم س
مشــخصات حــاوی اطاعــات هویتــی بیمه شــده 

ــار بیمــه نامــه« صــادر مــی شــود. و اعتب

رییس پلیس آگاھی اســتان کرمان از دســتگیری دو سارق و سه 
مالخــر کــه در قالــب یــک بانــد اقــدام بــه رسقــت خودروھــای 
ســواری و بیشــر از نــوع پــژو و پرایــد مــی کردنــد، خــر داد.

رسھنــگ یدالله حســن پــور اظهــار داشــت: در پی اعــام وقوع 
ــژو  405 و 206 در مناطــق  ــت خــودرو پ ــره رسق ــن فق چندی
مختلفی از شــهر کرمــان، مامــوران اداره مبــارزه با رسقت پلیس 
آگاھــی اســتان بــا انجــام اقدامــات اطاعاتی و بررســی شــیوه و 
شــگرد ســارقان بــه رسنــخ ھایــی در رابطه بــا عامان وقــوع این 

رسقــت ھــا دســت پیــدا کردند.
وی افــزود: در ایــن رابطــه مامــوران خیلــی زود موفــق شــدند 
رسکــرده یــک بانــد رسقــت خــودرو و ھمدســت ایــن متھــم را 
شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر کننــد و در 
ادامــه ســه مالخــر مرتبــط بــا آن ھــا نیــز شناســایی و دســتگیر 

شدند. 
حســن پــور بــا اشــاره بــه اعــراف اعضــای ایــن بانــد بــه شــش 
ــل  ــد و تحوی ــژو 405 ،206 و پرای فقــره رسقــت خودروھــای پ
خودروھــای مرسوقــه بــه مالباختگان از شــھروندان  خواســت: 
وســایل نقلیــه خــود را به تجھیزات ایمنی مناســب مجھــز و از 

مــکان پــارک آن ھــا نیــز رسکشــی داشــته باشــند.

باند سارقان خودرو در کرمان منهدم شد
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حکومت  جهانی عدالت

ویژگی های حکومت جهانی اسالم
توحید محوری، توسعه و رفاه، عدالت محوری، رشد 
علم و عقالنیت از ویژگی های جامعه عرص ظهوراست 
بنابر حدیث مزبور جامعة عصر ظهور از نظر علم و فن آوری با رشد 
و توسعة فزاینده ای روبه رو است که در تاریخ تالش های علمی بشر 
بی سابقه است. اگر بپذیریم که ناآگاهی بشر ریشة بیشتر نابسامانی ها 
و مشکالت اجتماعی است، در چنین جامعه ای ریشه و علل اصلی 

نابهنجاری های اجتماعی از جا کنده خواهد شد.
دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی انسان را کارگزار خردمند و دارای 
کنش عقالنی می دانند؛ اّما آیا به راستی بشر کنونی به گونه ای کاماًل 
عقالنی رفتار می کند؟ تا چه اندازه از عقل جمعی تأمین کننده نفع 
همگان برخوردارند؟ رفتار قدرتمندان و صاحبان ثروت بیانگر آن است 
که حضور انسان با برخی رفتارهایی در حوزه اجتماع رو به رو است که 
عقالنیت آن مورد تردید قرار دارد؛ اّما در جامعة عصر ظهور، عقالنیت 
موجود به طور کامل در پناه کمال عقل آدمی تأمین می شود. احتمااًل 
صلح و امنیت همگانی، رعایت قوانین به دور از ساز و کار کنترل کننده ای 
چون دولت پلیسی، عدم تعّدی به حقوق دیگران و سرانجام احترام به 
حقوق دیگران و رفتار بر اساس عدالت اجتماعی در پناه کمال عقول 
آدمیان در این عصر قابل فهم خواهد بود؛ زیرا در روایات داریم که هنگام 
قیام قائم، عقول آدمیان کامل و افکارشان پرورش می یابد و تکمیل 
می شود . وخالصه  اینکه اندیشة حکومت جهانی اسالم، تصویری 
است از حاکمیت اندیشة اسالم در آیندة بشری و این امر در آموزه های 
فطری اسالم ریشه دارد که این دین را دین جهانشمول و جهانی معّرفی 
می کند. هرچند جهانی شدن لیبرالیسم اندیشه و فرهنگ دینی را به 
چالش می طلبد و امروزه از داعیه داران انحصاری جهانی شدن است، به 
لحاظ نظری و جامعه شناختی، لیبرالیسم فاقد ظرفیت الزم برای جهانی 
شدن است. در مقابل، جامعیت اسالم و اندیشة حکومت جهانی اسالم 
بیانگر توانمندی و ظرفیت درونی اسالم برای عالم گیر شدن است؛ اّما 
اسالم برای تحقیق این اندیشه با موانع عینی و اجتماعی روبه رو می 
شود. فراهم آمدن زمینه های اجتماعی و رفع موانع، تحّقق اندیشة جهانی 
شدن اسالم را نوید خواهد داد. اگر صلح و عدالت را گمشدة تاریخی و 
مشترک جوامع بشری در نظر بگیریم، لیبرالیسم غرب تا کنون در تأمین 
این خواست ناکام بوده و فاقد تمهیدات نظری الزم جهت استقرار آن در 
آینده است. ناکامی الگوی بشری و سرخوردگی جوامع از الگوهای مزبور 
یکی از زمینه های تحّقق حکومت جهانی اسالم است که در منابع دینی 

مورد اشاره قرار گرفته است.

 آیه  153 سوره آل عمران :
)ياد کنيد( هنگامی را که در حال گريز )از کوه( باال می رفتيد و 
به هيچ کس توجه نمی کرديد و پيامبر شما را از پشت سرتان 
فرا می خواند پس )خداوند( به سزای )اين بی انضباطی( غمی بر 
غمتان )افزود( تا سرانجام بر آنچه از کف داده ايد و برای آنچه به 
شما رسيده است اندوهگين نشويد و خداوند از آنچه می کنيد 

آگاه است.
1-در اين آيه خداوند کدام صحنه احد را به مسلمانان يادآوری 

می کند؟
خداوند متعال در اين آيه صحنه پايان جنگ احد را به مسلمانان 
يادآوری می کند و می فرمايد به خاطر بياوريد هنگامی که به هر 
طرف پراکنده می شديد و فرار می کرديد و هرگز به پشت سر 
نگاه نمی کرديد که ساير برادران شما در چه حالی هستند، در 
حالی که پيامبر از پشت سر شما فرياد می زد:  »الی عباد اهلل الی 
عباد اهلل فانی رسول  اهلل، بندگان خدا به سوی من باز گرديد به 
سوی من باز گرديد، من رسول خدايم« ولی هيچ يک از شما به 

سخنان او توجه نداشتيد.
2- براساس آيه شريفه خداوند به پاداش غمی که مسلمانان بعد 

از جنگ احد داشتند، چه غمی به آنها داد؟
سپس خدای تعالی به تالفی غمی که داشتيد )که چرا غنيمت 
ها از دست رفت و چرا اين همه کشته داديم؟( غمی ديگر به شما 
داد و آن اندوه از اين بود که چرا به مال دنيا طمع کرديم و رسول 

خدا )ص( را ياری نکرديم؟
اين اندوه را به شما داد تا از آن اندوه ناپسند منصرف شويد. از اينکه 
فرمود  »اصابکم، پاداشتان داد« معلوم می شود آن غم دوم، نعمتی 
از ناحيه خدای تعالی بوده است. به دليل اينکه فرمود: »اين غم 
را به شما داديم تا بر آنچه از دست داده ايد، غم مخوريد.« چون 
خدای تعالی در کالم اهلل مجيد اين نوع اندوه را مذمت کرده و 
فرمود: »لکيال تاسوا علی ما فاتکم، تا بر آنچه از دست شما رفته 
اندوهگين نشويد.« پس اين غمی که ايشان را از آن اندوه ناپسند 
منصرف ساخت، نعمت و موهبتی بوده است. اين غم پسنديده 
عبارت بود از اندوه ندامت از اعمالی که کرده اند و حسرتی که 
به خاطر از دست رفتن فرصت ياری رسول خدا )ص( به واسطه 

اختالف و نافرمانی دست داد.
3- منظور از  »تعبدون« چيست؟

 »تعبدون« از ماده  »اصعاد« است که به گفته  »راغب« در کتاب  
مفردات به معنی راه رفتن در زمين های مسطح و يا به طرف باال 
است. در حالی که  »صعود« مخصوص رفتن به طرف باال است. 
شايد به کار بردن اين ماده در آيه شريفه به خاطر اين است که 
جمعی از فرار کنندگان از کوه باال رفتند در حالی که جمع ديگری 

در بيابان پراکنده می شدند.
نتيجه سستی و اختالف و عدم اطاعت از فرماندهی،فرار، شکست 

و سراسيمگی در جبهه نبرد است.  »اذ تصعدون«

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 375بسوی نور

ــه  ــا روزنام ــی ب ــور در گفتگوي ــن پ حس
واقعــه اظهــار داشت:پيشــاپيش فــرا 
ــه  ــان را ب ــارک رمض ــاه مب ــيدن م رس
ــتانی های  ــم اس ــان و ه ــلمانان جه مس
شــريف، خصوصــاً، ولی نعمتان خــودم در 
ســيرجان و بردســير تبريــک می گويــم و 
بــرای همــگان آرزوی صحت و ســالمتی، 
رفــع بيمــاری منحــوس کرونا و شکســت 

ــکا را دارم. ــه آمري ــای ظالمان تحريم ه
بــه گــزارش می متالــز، وی افــزود: در 
ســال »توليــد، پشــتيبانی ها، مانــع زدايی 
هــا« بايــد بــا افتخــار تمــام اعــالم کنيــم 
ــی  ــه قطب ــيرجان، ب ــتان س ــه شهرس ک
مهــم بــرای کارآفرينان و ســرمايه گــذاران 

تبديــل شــده اســت.
وی گفــت: بايــد اعــالم کنيــم عزيزانمــان 
ــوان و  ــتان پرت ــا دس ــن« ب در »گهرزمي
بــا هنــر شگرفشــان توانســتند موفقيــت 

بزرگــی را رقــم بزننــد.

رئيــس مجمــع نماينــدگان اســتان کرمان 
تصريــح کــرد: مشــاورين، کارگــران فعــال، 
پيمانــکاران، راننــدگان عزيز و ســختکوش، 
در کنــار هيات مديره ای همــراه و هماهنگ 
ــی ســابقه ای را در  توانســتند رکورد هــای ب
دو ســال اخيــر در ايــن معــدن بــه وجــود 

آورنــد.
بــا اعتقاد بــه منويــات مقام معظــم رهبری 
کــه معادن را بهتريــن و موثرترين جايگزين 
نفــت دانســتند. بــا اعتقــاد به برنامه ششــم 
ــاد  ــران اقتص ــادن را پيش ــه مع ــعه ک توس
ــا اعتقــاد بــه مصوبــات  دانســته اســت؛ و ب
مجلــس کــه يکــی از بخش هــای تاثيرگذار 
در کشــور را معــادن و منابــع طبيعــی 

خــدادادی، معرفــی کــرده اســت.
وی بيــان داشــت: امــروز ما شــاهد موفقيت 
ــادن  ــد در مع ــدم تولي ــط مق ــربازان خ س
ــم کارخانجــات ســيرجان و بردســير  عظي
هســتيم، موفقيتی که همگان بــر آن تاکيد 

دارنــد و امــروز، ســيرجان و بردســير را قطب 
توليــد و قطــب اشــتغال زايــی و کارآفرينــی 

می داننــد.
وی اظهــار اميــدواری نمود: همانند گذشــته، 
ــه  ــی ب ــدت و هماهنگ ــايه وح ــه در س ک
ــث  ــد، در بح ــت يافتن ــد دس ــورد تولي رک
مســئوليت های اجتماعــی خصوصــا کمــک 
بــه آمــوزش و پــرورش بــا ايجــاد دو مدرســه 
و اهــدای صد هــا تبلــت، در همســان ســازی 
حقوق هــا و در پاســخ به مطالبات و شــنيدن 
صــدای کارگــران زحمتکــش نيــز، حداکثــر 
ــد. بــه گونــه ای  موفقيــت را بــه دســت آورن
کــه کارگــر و مهنــدس و هيات مديــره، هيچ 
کــدام بيــن هم تبعيضــی را مشــاهده نکنند.

حســن پــور اطمينــان داد کــه معــدن 
»گهرزميــن« می توانــد در ســال 1۴۰۰ 
لبخنــد رضايــت و شــادی را بــر لبــان رهبــر 
فرزانــه ی انقــالب بنشــاند. آن هم با رســيدن 
بــه توليــد حداکثــری، راه انــدازی واحد هــای 

سیرجان و بردسیر، امروز قطب تولید و اشتغال هستند، اما تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم

ــان  ــرای جوان ــد، ايجــاد اشــتغال ب جدي
ــاً  ــر، خصوص ــا کار ديگ ــام صد ه و انج

ــردم. ــت م کســب رضاي
ــوان خــادم  ــه عن ــده ب ــه داد: بن وی ادام
ــم،  ــالم می کن ــر اع ــار ديگ ــردم، يکب م
ــا  ــا کمبود هــا می ســازند، امــا ب مــردم ب
بــی عدالتــی هرگــز! لــذا تمــام ســعی و 
تالشــمان را بايــد بــرای کســب رضايــت 

جامعــه بــه کار بگيريــم.

 

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 139960319011002874 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای نــوروز ادیبــی نیــا فرزنــد خیــراهلل  بشــماره شناســنامه 3  صــادره از بردســیر درششــدانگ یــك بــاب خانــه به 
مســاحت 529/34 مترمربــع پــالک 1712  فرعــی مفــروز و مجزی شــده از 22 فرعــی از 4265  اصلی واقع در بردســیر خیابان 
پاســداران بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای داریوش بهــادر بردســیری محرز گردیده اســت لــذا به منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــي به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم 
وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.

بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادر خواهد شــد.تاریخ 
انتشــار نوبــت اول :1400/1/16 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1/30/    حســین تقــی زاده- رئیــس ثبــت اســنادوامالک/170 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 139960319011002872 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض 
متقاضــی خانــم منصــوره بیگلــری فرزنــد کاظــم  بشــماره شناســنامه 574  صــادره از ســیرجان در ششــدانگ یــك درب باغ 
مشــتمل بــر ســاختمان به مســاحت 18262/20 مترمربــع پــالک 23  فرعی از 5663  اصلی واقع در بردســیر روســتای ســفته 
بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای محمــد امانــی لــری 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 :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30  حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/185 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 139960319011002546 - 99/10/30 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 رضــا راســتگو فرزنــد محمد  بشــماره شناســنامه 417 صــادره از بــم در ششــدانگ یك بــاب خانه و 
باغچــه بــه مســاحت 2724/70 مترمربــع پــالک 28 فرعــی از 5345  اصلــی واقع در بردســیر روســتای بیدشــهابی بخش 20 
کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای محمــد حســن اســماعیل پور محــرز گردیــده 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 اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30  حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/186 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 139960319011002915 - 99/12/5 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای کاظــم حیــدری جامــع بزرگــی فرزنــد عبادالــه بشــماره شناســنامه 66  صــادره از بردســیر در ششــدانگ یك 
بــاب خانــه بــه مســاحت 216/45 مترمربــع پــالک 83  فرعــی از 3576  اصلــی واقع در بردســیر شــهرک دانشــگاه بخش 20 
کرمــان خریــداری از مالــك رســمی مهــوش بهــادر بردســیری محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عموم 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 مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30  حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/169 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 139960319011002804 - 99/12/2 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای ابراهیــم برهانــی محمودآبادی فرزنــد اله مراد بشــماره شناســنامه 1  صادره از بردســیر در ششــدانگ یك باب 
مغــازه مشــتمل بــر زیرزمیــن و طبقه فوقانی به مســاحت 144 مترمربع پــالک 5  فرعــی از 769  اصلــی واقع در بردســیر بلوار 
شــهید دســتغیب  بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای علــی عشــقی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه 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 :1400/1/16 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/1/30
                                                                                            حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/176 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 139960319011002862 - 99/12/4 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 لیــال آبســتان فرزند محمدعلــی  بشــماره کدملــی 3170042726  صــادره از بردســیر در ششــدانگ 
یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 148/50 مترمربــع پــالک 572 فرعــی از 864  اصلــی واقــع در بردســیر کریــم ابــاد بخــش 20 
کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای محمدعلــی رنجبــر کریــم آبــادی )خریــداری از خانــم مریــم خســروی مشــیزی( 
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتي که 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتراض 
طبــق مقررات ســند مالکیــت صادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/1/16 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/1/30                                                                                               

حســین تقــی زاده- رئیــس ثبــت اســنادوامالک/177 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 139960319011002864 - 99/12/4 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 اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر  بشــماره شناســه ملــی 14002363455  درششــدانگ یــك 
بــاب ســاختمان امــوزش )مدرســه پرویــن اعتصامــی( بــه مســاحت 708/58 مترمربــع پــالک 37 فرعــی مفــروز و مجــزی 
شــده از 1  فرعــی از 270  اصلــی واقــع در بردســیر  خیابــان امــام کوچــه بانــك ســپه  بردســیرخریداری از مالك رســمی آقای 
امیــر هوشــنگ ســعید محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می 
شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور 
وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/1/16-تاریخ انتشــار
 نوبت دوم: 1400/1/30                                                                                             حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/189 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 139960319011002903 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای محمدجــواد فخرآبــادی فرزند حســین  بشــماره کدملــی 3170056042  صادره از بردســیر در ششــدانگ یك 
بــاب خانــه بــه مســاحت 646/79 مترمربــع پــالک 1  فرعــی از 3291  اصلــی واقــع در بردســیر روســتای نظام آبــاد بخش 20 
کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای حســین فخرآبــادی محــرز گردیده اســت. لــذا به منظــور اطــالع عموم 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 مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30  حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/172 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 139960319011002877 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای محمــود کاوه فرزنــد یحیی  بشــماره شناســنامه 11  صــادره از بافت در ششــدانگ یك باب خانه به مســاحت 
796 مترمربــع  پــالک 272 فرعــی از 889 اصلــی واقــع در بردســیر باغابــر بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی 
آقــای الیــاس کاوه باغابــری محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ 
انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور 
وعــدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/1/16- تاریخ انتشــار 

نوبت دوم: 1400/1/30                                                      حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/192 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 139960319011002867 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای غالمرضــا مــرادی گرکان فرزند علی  بشــماره شناســنامه 6  صــادره از بردســیر در یك قطعــه زمین محصور 
)باغچــه و پارکینــگ( قســمتی از حیــاط خانــه )جهــت الحــاق بــه پــالک 2 فرعــی از 3433 اصلــی( بــه مســاحت 331/82  
مترمربــع پــالک 7  فرعــی از 3433  اصلــی واقــع در بردســیر میــدان جانبــاز خیابــان شــهید جهاندیــده بخــش 20 کرمــان 
خریــداری از محــل مالکیــت متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضی 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 :1400/1/16-تاریخ 

انتشــار نوبــت دوم: 1400/1/30                                         حســین تقــی زاده- رئیــس ثبــت اســنادوامالک/173 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 139960319011002545 - 99/10/30 هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای علــی امیــری مقــدم فرزند تهمتن بشــماره شناســنامه 1567 صادره از ســیرجان در ششــدانگ یك بــاب خانه 
بــه مســاحت 246/46 مترمربــع پــالک 50  فرعــی از 3423  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار 22 بهمــن کوچــه فجــر 7 بخش 
20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای حســن کوپــاه اصفهانــی 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 اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30   حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/174 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 139960319011002873 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای جــواد احمدنظری بیدگشــك فرزند غالمعلــی  بشــماره شناســنامه 699  صادره از بردســیر درششــدانگ یك 
بــاب خانــه بــه مســاحت 263/58 مترمربــع پــالک 13  فرعــی از 3432  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار 22 بهمــن کوچه فجر 
25 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی خانــم رخســاره تفرشــی 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 :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30      حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/179 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 139960319011002876 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض 
متقاضی آقای ســید مجتبی حســینی فرزند ســیدعلی  بشــماره شناســنامه 22 صادره از بردســیر در ششــدانگ یك باب خانه 
بــه مســاحت 205 مترمربــع پــالک 578  فرعــی از 864  اصلــی واقــع در بردســیر کریــم آبــاد کوچــه مهــر بخــش 20 کرمان 
خریــداری از مالــك رســمی آقــای مــراد برومنــد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف 
مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت 

انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30     حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/178 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 139960319011002866 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای علــی ســاالری بردســیری فرزنــد تیمور  بشــماره شناســنامه 9  صــادره از رفســنجان درششــدانگ یــك باب 
خانــه بــه مســاحت 205/52 مترمربــع پــالک 84  فرعــی از 3576  اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان معلــم بخــش 20 کرمان 
خریــداری از مالــك رســمی خانــم مهــوش 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 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 مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30  حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/175 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 139960319011002865 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض 
متقاضــی خانــم نصــرت خســروی مشــیزی فرزند ســیف اله بــه شــماره شناســنامه 18 صــادره از بردســیر در ششــدانگ یك 
بــاب خانــه بــه مســاحت 309/3 مترمربــع پــالک 575 فرعــی از 864  اصلــی واقــع در بردســیر کریــم ابــاد بخــش 20 کرمان 
خریــداری از مالــك رســمی آقــای ســیف اله خســروی مشــیزی 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 :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30    حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/171 م الف

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی:

آگهی اخطار ثبت طالق
جنــاب آقــای منصــور کالنتــری ، چــون همســر شــما خانــم 
ــه شــماره  ــم داد براســاس دادنام ــد کري ــدی فرزن ــزت زاه ع
99۰9973۴351۰15۰۴مورخــه 1399/9/16تقاضــای ثبــت 
طــالق واقعــه خــود را دارد به شــمااخطارميگردد ظــرف مدت 
يــک هفتــه از تاريــخ رويــت ايــن اخطاريــه جهت ثبــت طالق 
همســر خــود بــه ايــن دفتــر مراجعــه و يا وکيــل قانونــی خود 
را بــا در دســت داشــتن برگــه وکالــت بــه ايــن دفتــر معرفــی 
نمائيــد . در غيــر ايــن صــورت مرجــع صــدور حکــم نســبت 
بــه صــدور رای مقتضــی اقــدام خواهد نمــود و الســالم عليکم 

 3 م الف

رسالت پلیس بر مبنای مردم داری ومردم یاری است
بــه گــزارش خبرنــگار پايــگاه خبرگــزاری پليس،ســرهنگ جعفر غضنفری بيــان داشــت: در راســتای کمک 
بــه افــراد کــم درآمــد وخانــواده هــای معظــم شــهداء طــرح ويزيــت و داروی رايــگان بــه همــراه تحويل ســبد 

کاال بــه اجرا گذاشــته شــد.
وی افــزود: در اجــرای ايــن طــرح ، خدمــات معاينــه و درمــان ،تســت فشــار و قندخــون وتوزيــع داروی رايــگان 

توســط پزشــک بهــداری فرماندهــی انتظامــی شهرســتان بــه 6۰خانــوار ذکر شــده ارائه شــد
در پايــان فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســيرگفت ، توســعه خدمــات رفاهــی و درمانــی خانواده شــهداء 
–افــراد مســتضعف وکارکنــان مجموعــه انتظامــی در دســتور کار قــرار دارد  کــه در صــورت فراهــم شــدن 

ســاختمان مناســب اطــالع رســانی خواهــد شــد تــا عمــوم مــردم از ايــن خدمــات اســتفاده نماينــد

سید محسن حسینی دهنوی
 سردفتر ازدواج 44و طالق 34 بردسیر 
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در ســال یکهــزارو ســیصدو چهــل و دو عبــداهلل انــاری فرزند اســدا... در روســتای مؤمن 
آبــاد شهرســتان بردســیر در میــان خانوادهــای پرجمعیــت و کشــاورز دیده بــه جهان 
گشــود. دبســتان را در روســتا در کنــار خانــواده گذرانــد و بــرای ادامــه تحصیــل بــه 
ــه کارهــای  ــی درس را رهــا کــرد و ب مدرســه شــبانه روزی شــهر آمــد. بعــد از مدت
ــواده  کشــاورزی و کار در کــوره مشــغول شــد، درآمــد خــود را صــرف معیشــت خان

میکــرد در کارهــای کشــاورزی و دامــداری کمــک حــال پــدر بــود. 
وجــودی خســتگی ناپذیــر، ارادت و محبــت بــه اهــل بیــت)ع( و خانــواده در چهــره ی 
عبــداهلل همچنــان نقــش مــی بســت. در مراســم مذهبــی و فرهنگــی روســتا از جمله 
مراســم ایــام محــرم و صفــر، دعــای ندبــه و کمیــل عبــداهلل از جملــه نوجوانهایــی بود 

کــه در برگــزاری بهتــر ایــن مراســمات تالشــهای زیــادی میکرد.
 موعــد خدمــت ســربازیش کــه فــرا رســید بــرای رفتــن بــه خدمــت ســربازی اقــدام 
نمــود، آموزشــی را در بیرجنــد و مشــهد گذرانــد و مدتــی از خدمــت ســربازی خــود را 
در نیــروی انتظامــی تهــران مشــغول بــه انجــام وظیفــه گشــت، از همانجــا بــه مهابــاد 
کردســتان اعــزام گردیــد و بعــد از مدتهــا خدمــت بــه کشــور و مبــارزه بــا دشــمنان 
انقــالب در ششــمین روز از مهرمــاه ســال یکهــزارو ســیصدو شــصت و دو در درگیــری 
بــا کمولــه هــای ضــد انقــالب در منطقــه ی کردســتان پیکر پاکــش در آتش دشــمن 
میســوزد و روحــش بــه آســمان پــر میکشــد، ایــن چنیــن شــهید عبــداهلل انــاری در 
آخریــن روزهــای خدمــت ســربازییش بــه آرزویــش که پیوســتن بــه صــف مجاهدان 
ــزار شــهدای  ــود، میرســد و پیکــر پاکــش بعــد از تشــییع در گل همیشــه جاویــد ب
شهرســتان بردســیر بــه خــاک ســپرده شــد./ مقطــع ابتدائــی کــه در روســتا درســش 
تمــام شــد، بــرای راهنمایــی او را در مدرســه شــبانه روزی بردســیر ثبــت نــام کردیــم. 
ســاعت ۷ صبــح کــه مدرســه میرســاندمش ســاعت ده خانه بــود. میگفت: مــن آن جا 

نمــی مانــم، غــذای خوابــگاه بــه مــن نمیســازد.
      راوی: آقای علیجان اناری)برادر شهید( و خانم خاتون نژادکهنوجی)مادر شهید(

تابســتانها بعــد اینکــه مدارس تعطیــل میشــدند؛ در کــوره آچرپزی نیمه زنــی میکرد. 
مــن بچــه بــودم، میگفــت: حاجــی! کمــک پــدر بــه گوســفندها بــرس، از ســرکار کــه 
آمــدم بــا هــم میرویــم، برایت بســتنی میخــرم! وقتی از ســرکار میآمــد، مــن را جلوی 

دوچرخــه اش میگذاشــت و بــا هــم میرفتیم بســتنی میخریدیم. 
                                                                     راوی: آقای حاجی اناری)برادر شهید(

پنــج ســاله بــودم کــه عبــدا.. بــه شــهادت رســید. /قبــل شــهادتش بــا اینکــه ما ســن 
زیــادی نداشــتیم امــا موهایمــان را میپوشــاند و برایمــان روســری میخرید. 

                                                                راوی: خانم زهرا اناری)خواهر شهید(
از جملــه فعالیــن روســتا در برگــزاری مراســم ایام محــرم و صفــر و از کمیتــه برگزاری 
دعاهــای ندبــه و کمیــل بود. در شــهر بردســیر کــه راهپیمایــی و تظاهرات علیــه رژیم 
صــورت میگرفــت بــه هــر نحوی کــه از روســتا میآمــد تــا در مراســم شــرکت میکرد، 
مرتــب مــا را هــم بــا خــودش میــآورد.          راوی: آقــای علیجــان اناری)بــرادر شــهید(

بــا هــم به تشــییع جنازه شــهیدان هاشــم باقرزاده و شــهید نیکــورز رفتیم. شــلوغ بود 
جمعیــت زیــادی بــرای تشــییع آمــده بودنــد.  عبــدا.. در حالــی کــه به جمعیــت نگاه 
میکــرد و اشــک در چشــمانش جمــع شــده بــود، گفت: خوشابحالشــان، چه ســعادتی 

نصیبشــان شــده اســت، کاش نصیــب ما هم میشــد..
                                                                     راوی: آقای حسن اناری)برادر شهید(

در حملــه دشــمن بــدن عبــدا... کامالً ســوخته بــود و قابل شناســایی نبــود. یک هفته 
زودتــر از بقیــه ی اعضــای خانــواده از شــهادتش مطلــع شــدم، وقتــی برای شناســایی 
جســد رفتــم، تنهــا چیــزی کــه کمکــم کــرد که تشــخیص دهــم پیکر عبــدا... اســت 

یانــه؟! ســاعتی بــود کــه خــودم بهــش داده بــودم و هنــوز بــه دســتش بود.
جســدش را بخاطــر اینکــه بدجور ســوخته بود و اوضاع مناســبی نداشــت، نشــان پدرم 
ندادنــد، بخاطــر همیــن بابــام شــک داشــت کــه عبــدا.. شــهید شــده یا نــه؟! هــر وقت 

کــه اســرا آزاد میشــدند بابــام از تلویزیون در بینشــان دنبال عبدا... میگشــت.
                                                                 راوی: آقای علیجان اناری)برادر شهید(

شهید  معظم    عبدالله اناری  

*باســالم شهرســتانی که دههــا مرغــداری دارد نباید 
مردمــش درصــف مــرغ باشــند یــا مــرغ فروشــیها به 
علــت نداشــتن مــرغ بســته باشــند چــرا مســئولین 
مــر بوطــه فکــری بــرای حــل ایــن مشــکل ندارنــد 
یــک وقت مــرغ نیســت وکمبود اســت مــردم تحمل 
مــی کننــد االن مــرغ درمرغداریهــا هســت مخصوصا 
ــتارگاه  ــه کش ــرغ را ب ــیر و م ــای بردس در مرغداریه
ــن شــهر را نمــی  ــی فرستندوســهمیه ای ــان م کرم
دهند                                                9133----۷1

ــکا و صهیونیســتها  ــه امری ــی جــواب قاطــع ب *وقت
کــه ســردارعزیز مــا را و دانشمندهســته ای مــا 
فخــری زاده را بــه شــهادت رســاندند نمــی دهنــد و 
فقــط وعــده مــی دهنــد وشــعار بلــه صهیونیســتها با 
جاسوسانشــان هســته ای نظنــز را نابــود مــی کنند و 
اشــکارا اعــالم میکننــد مــا نطنــز را زدیــم مــا جــواب 
مــی دهیــم بهتــرش را مــی ســازیم وپیشــرفته تــری 
را راه انــدازی کردیــم ایــن همــه خســارت وارد کــرده 
کــه مــا بهترش را بســازیم موضعگیری بســیار جالبیه                                                                                                                                           

60----9132                                                
*باســالم تعطیلــی و تفریحــات و دورهمیهــا و 
ــی  ــی و خارج ــوب دریای ــمال و جن ــافرتهای ش مس
ــیوع و  ــث ش ــگری باع ــهرهای گردش ــه و ش ترکی
گســترش و ابتــال بــه ویــروس کرونا شــده مســاجد و 
امامــزادگان را بســتند چــرا چــون نقشــی در فراگیری 
ویروس نداشــتند جریمه شــدند           9903----95

*ســالم چــرا غربیهــا ورادیــو و کانالهــای بیگانــه بــه 
ــا چیــن  ــران ب ــرارداد 25 ســاله ای ــان فارســی از ق زب
ناراحتنــد و انــرا بــه ترکمنچــای جدیــد  تفســیر مــی 
ــر  ــد اگ ــی کنن ــوزی م ــگان دلس ــرا بیگان ــد چ کنن
ــژه  ــم داروهابوی ــل تحری ــوزد حداق ــی س ــان م دلش
داروهــای  خــاص رابردارنــد چــرا پــول دادیم واکســن 
ــا  ــوزی انه ــود دلس ــد وارد ش ــی گذارن ــم نم خریدی
بــه مثــال اشــک تمســاحه وفقــط هدفشــان ایجــاد 
اختــالف بیــن مــردم مســئوالن و ناکارامــدی نظــام
 است                                             9362----99

*ســالم خیابــان غــرب کارخانــه قنــد کــه بتازگی به 
شــکل بلــوار درامــده نیــاز بــه مرمــت واســفالت دارد 
شــهردارمحترم لطفی بفرمایندآســفالت این خیابان را 
دردستورکارشــان بــرای اســفالت قــرار دهند  باتشــکر                                                                                                                                           
01----9382                                                        

ــرای اوقــات فراغــت  *جــای بســیار خالــی برنامــه ب
خانــواده هــای ایرانــی دربحــران کرونــا گرچــه 
درغیروضعیــت بحــران هــم برنامــه ای مــدون بــرای 
ــا وخانــه  خانــواده هــا نداریــم امــا ایــن بحــران کرون
نشــینی افــراد جامعه نیــاز به اســتفاده بهینــه ازاوقات 
فراغــت دارنــد کــه بــا اموزشــها و ارائــه برنامــه هــا و 
کارهــای عملــی درخانــه مــی شــود فراغت خوبــی را 

ــا ...          9129----86 ــرد ام ــه ک تجرب
*ســالم بــا گرانــی گوشــت ونبودمــرغ و گرانــی ســایر 
کاالهــای اساســی چــی بخوریــم چهــار روزپــی درپی 
درشــهردنبال مــرغ میگــردم گیرنمیاد مرغ فروشــیها 
یــا بســته انــدو یا مــرغ ندارنــد ماهــی و بوقلمــون می 
فروشــند در شــهری تعدادزیــادی مرغــداری دارد مرغ 
گیراهالیــش نمیاد خدا نظــری کنــد     9113----18

ــراد در  ــئولیت را در اف ــاس مس ــه احس ــد روحی *بای
قبــال رعایــت پروتکلهــا را  بیشــتر کنیــم بــا کاهــش 
ــان و فوتیهــا قبــل از عیــد و اغــاز مســافرتها  مبتالی
ــر و  ــاالی 330نف ــاهدفوتی ب ــروز ش ــا ام و دورهمیه
ــر  ــتیم  اگ ــر در  روز هس ــاالی 25000نف ــالی ب ابت
ایــن احســاس مســئولیت درافــراد بــاال وجدی بــود و 
روحیــه دگریــاری تقویــت میشــد و دولتمــردان هــم 
دســتورالعملی مبنــی بــر عــدم مســافرتها مــی دادند 
شــاهدموج چهارم فراگیری نبودیــم      9133----42

رهبــر انقــالب در پایــان محفــل قــرآن کریــم 
طــی ســخنانی گفتنــد: امــروز یــک صحبــت 
مختصــری در جهــت هدایــت قرآنــی و در باب 
هدایــت قرآنــی عــرض مــی کنــم البتــه بحث 
هدایــت قرآنــی بحثــی نیســت کــه در یــک 
جلســه و گفــت وگــو اینجــوری پایــان بپذیرد.

ایشــان در ادامــه خاطرنشــان کردنــد: قبــل از 
شــروع مطالــب یــک مطلبــی را از حــدود دو 
ــه مــردم  ســه هفتــه پیــش قصــد داشــتم ب
عزیزمــان عــرض کنــم ولــی فرصــت نشــد و 
آن ایــن اســت کــه در ســخنرانی اول فروردیــن 
در بــاب رتبــه اقتصــادی کشــور یک آمــاری را 
عــرض کــردم کــه بعــد از آن چنــد نفــر به من 
تذکــر دادنــد کــه ایــن آمــار درســت نیســت. 
مــن بــه دفتــر گفتــم کــه موضــوع را بررســی 
کننــد کــه معلــوم شــد حــق بــا آنهــا اســت و 
آمــار مــا درســت نبــوده اســت و آنچــه که من 
دربــاره رتبــه اقتصــادی هجدهــم ایــران گفتم 
مربــوط بــه 5، 6 ســال قبــل بــوده اســت. لــذا 
از آن کســانی کــه بــه مــن تذکــر دادنــد کــه 
ــن اشــتباه شــود،  موجــب برطــرف شــدن ای

تشــکر مــی کنــم.
رهبــر انقــالب بــا اشــاره بــه امتیــازات قرآنــی 
ــد متعــال در میــان امتیــازات  گفتنــد: خداون
ــزول  ــاز ن ــارک رمضــان امتی ــاه مب ــدد م متع
قــران را اشــاره مــی کنــد کــه پیداســت ایــن 
ــران باشــد. و در  ــازات ق ــن امتی شــاید  باالتری
مــورد قــران نیــز هــزاران برجســتگی در قــران 
وجــود دارد کــه عقــل مــا قــادر بــه فهــم آنهــا 
نیســت، خداونــد در میــان همــه ایــن ویژگــی 

هــا هدایــت قــران را مطــرح مــی کنــد.
ــت  ــد: پیداســت کــه هدای ــه دادن ایشــان ادام
قرآنــی در میــان موضوعــات مربــوط بــه قــرآن 
شــان باالیــی دارد. خــودِ قــرآن مجیــد هــم بــا 
مســئله هدایــت آغاز مــی شــود. هم در ســوره 
حمــد کــه به تعبیــر عالمــه طباطبایی ســوره 

حمــد از اول تــا آخر ادب ســخن گفتــن را بندگان 
آمــوزش مــی دهد و هــم در ســوره بقــره و اول این 
ســوره کــه بــا ذکــر هدایت شــروع مــی شــود. بعد 
از آن نیــز در دههــا جــای دیگــر از قــرآن ســخن از 
هدایــت و راهنمایــی هــا و دســتگیری هــای قرآن 

است.
هبــر انقــالب گفتند: مخاطــب قران همه بشــریت 
اســت و ادعــای قــران ایــن اســت کــه مــی خواهد 
همــه بشــریت را به صــراط مســتقیم هدایت کند. 
یــک نکتــه اساســی در ایــن جــا وجــود دارد و آن 
ایــن اســت کــه هدایــت قــرآن بــه یــک منطقــه 
محــدودی  از زندگــی بشــر اختصــاص نــدارد و این 
هدایــت مربــوط بــه گســترده عظیم زندگی بشــر 
مــی شــود. یعنــی اینطــور نیســت کــه قــران در 
بخشــی انســان را هدایــت کنــد و در مــوارد دیگــر 
مــورد نیــاز بشــر انســان را بــی اعتنــا بگــذارد و از 

او عبــور کنــد.
ــد: قــرآن از عــروج و کمــال  رهبــر انقــالب افزودن
معنــوی انســان که باالترین خواســته بشــر اســت 
ــوار  ــت و ج ــت و محب ــی و معرف ــرب اله ــه ق ک
الهــی هســت بگیریــد تــا اداره جوامــع انســانی و 
بشــری و اقامــه عــدل و رفتارهــای مدیریتــی برای 
اداره جوامــع انســانی و دفــع دشــمنان گوناگــون 
باطنــی و ظاهــری، انســی و جنــی و رفــع دشــمن 
بــا مجاهــدت و جهــاد و دفــع دشــمنی هــا مــورد 
ــا  ــواده ت ــا اخــالق و خان ــت انســان اســت. ت هدای
ــکون  ــش و س ــئله آرام ــا مس ــد و ت ــت فرزن تربی
ــی از  ــه یک ــان ک ــی انس ــش روان ــی و آرام روح
مهمتریــن نیازهــای انســان اســت و تــا توصیــه به 
علــم و شــناخت طبیعــت کــه انســان بــه ســمت 
علــم، دانایــی و حقایــق عالــم وجــود حرکــت کند 
و تــا رفتارهــای فــردی انســان از ایــن قبیــل همــه 
عرصــه هــای قــرآن بــرای انســان درس و هدایــت 

دارد 
رهبــر انقــالب همچنیــن دربــاره مذاکــرات اخیــر 
دولــت بــا کشــورهای عضــو برجــام خاطــر نشــان 

کردنــد: سیاســت کشــور را مــا اعــالم کردیــم و بــه مســئوالن هم 
از نزدیــک و هــم بــا نوشــته و هــم در ســخنرانی عمومــی گفتیــم. 
خــب حــاال تشــخیص مســئوالن ایــن اســت کــه مذاکــره کنیم و 
همیــن سیاســت را اعمــال کنیم. مــا در ایــن زمینه بحثــی نداریم 
منتهــا بایــد مراقبــت شــود کــه مذاکــره فرسایشــی نشــود. نبایــد 
جــوری باشــد کــه طرفهــا بخواهنــد ایــن مذاکــره را کــش بدهند 

چــرا کــه ایــن مســئله بــرای کشــور ضــرر دارد.
ایشــان افزودنــد: اینکــه آمریکایــی هــا مــدام اســم مذاکــره را مــی 
آورنــد اینجــوری نیســت کــه آمریــکا بخواهــد مذاکره کنــد تا یک 
حــرف حــق را قبــول کنــد بلکــه مــی خواهــد مذاکــره کنــد تــا 
یــک حــرف باطــل را تعبیــر کنــد. کمااینکــه اروپایــی هــا گاهــی 
در جلســات خصوصــی کــه گــزارش آن بــه دســت مــا مــی رســد 
اقــرار م کننــد کــه حــق بــا ایــران اســت ولــی در مقــام اجــرا هیــچ 

اســتقاللی از خــود ندارنــد.
رهبــر انقــالب تاکیــد کردند: پیشــنهاداتی که طــرف مقابل مطرح 
مــی کنــد غالبا پیشــنهادهای متکبرانــه و تحقیرآمیزی اســت که 
حتــی قابــل نــگاه کردن هــم نیســت. امیدواریم مســئوالن کشــور 
در ایــن زمینــه هــم کامــال بــا چشــم بــاز و دل محکــم و تــوکل به 
خــدا برونــد جلــو و توقیقــات الهی شــامل حــال آن شــود و ملت را 

ــحال کنند. خرسند و خوش
رهبــر انقــالب در بخــش دیگــر بــا اشــاره بــه شــیوع مــوج چهــارم 
ویــروس کرونــا در کشــور گفتنــد: ایــن ویــروس همه گیــر و واقعــا 
منحــوس، زیباتریــن روزهــای ســال کــه روزهــای اول بهار اســت را 
بــه کام ملــت مــا تلخ کــرد؛ امســال متاســفانه عدد جانباختــگان و 
مبتالیــان بــاال رفــت و اینها چیزهایی اســت کــه انســان نمی تواند 

با آســانی بگــذرد.

هفته نامه ی فرهنگیـ  سیاسی استان کرمانـ  تحلیلی خبری
صاحب امتیاز ، مدیر مسئول : محمد رضا شجاعی باغینی
جانشین مدیر مسئول و سردبیر : عمید شجاعی باغینی 

صفحه آرایی : سپهر بردسیر )09134423926(
گستره ی توزیع استان کرمان
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مذاکرات فرسایشی نشود/ آمریکا در مذاکره دنبال قبول حرف 
حق نیست /غالب پیشنهادهای آمریکا قابل نگاه کردن نیست 

بیانات رهبرمعظم انقالب در پایان محفل قرآن کریم: 

اشعارانتظارظهور 
مهدی موعود)عج(
جان و دل را بوی وصل آن دل و جان کی رسد؟

وین شب تنهای تاریکی به پایان کی رسد؟

ای صبا، باز آمدن دورست یوسف را ز مرص

باز گو تا: بوی،پیراهن به کنعان کی رسد؟

حاصل عمر گرامی از جهان دیدار اوست

من به امیدم کنون، تا فرصت آن کی رسد؟

روز و شب چون گوی دستش در گریبان منست

دست من گویی: بدان گوی گریبان کی رسد؟

یار نارنجی قبا را من بنیر نجات آه

تا نرنجانم شبی، در دم به درمان کی رسد؟

می نویسم قصه ها هر دم به خون دل، ولی

قصه ی چون من گدایی پیش سلطان کی رسد؟

چشم من چون دور گشت از روی گل رنگش کنون

روی من بر پای آن رسو خرامان کی رسد؟

بنده فرمانم به هر چیزی که خاطر خواه اوست

گوش بر ره، چشم بر در، تا که فرمان کی رسد؟

اوحدی را چند گویی: بی رس و سامان چراست؟

زان ستمگر کار بی سامان به سامان کی رسد؟

                            شعر از : استاداوحدی مراغه ای

راه اندازی کارخانه های کالف و 
فوالد آلیاژی جهان فوالد در بردسیر

بــه گــزارش روابط عمومــی فرمانداری بردســیر مهنــدس میرصادقی 
فرمانــدار بردســیر بــا مهنــدس فخریــان مدیــر مجتمع جهــان فوالد 
و مهنــدس میرمحمــدی مدیــر روابــط عمومــی مجموعــه دیــدار و 

ــو کرد گفتگ
فرمانــدار بردســیر ضمــن تبریــک فرارســیدن مــاه مبــارک رمضــان 
ــان  ــع جه ــکاری مجتم ــادات از هم ــات و عب ــی طاع و ارزوی قبول
فــوالد دراجــرای طــرح حــاج قاســم ســلیمانی وکمک بــه طرحهای 
ــی  ــی قدردان ــئولیتهای اجتماع ــتای مس ــان درراس ــت ودرم بهداش

نمــود 
مهنــدس فخریــان ضمــن تقدیروتشکرازفرمانداربردســیر بــه خاطــر

ــع  ــت مجتم ــی ازفعالی ــان ،گزارش ــای ایش ــا وهمراهیه همکاریه
جهــان فوالدارائــه کــردو گفــت: باپیگیریهــای انجــام شــده 
ــل  ــر عام ــلو مدی ــای  عباس ــتورجناب آق ــی ودس خصوصاجنابعال
محتــرم کار راه انــدازی کارخانــه هــای کالف و فــوالد آلیــاژی 
ــتغال  ــه  اش ــه زمین ــن دوکارخان ــدازی ای ــا راه ان ــه ب ــده ک آغازش
بیشــتری ازجوانــان بردســیری درایــن مجتمــع فراهــم خواهدشــد

فرازهایی از وصیت نامه 
شهیدحاج قاسم سلیامنی

انتخابات بارزترین مصداق 
مردم ساالری دینی است 

ادامــه ســرمقاله ...  مشــارکت حداکثــری ملــت ایــران در انتخابــات پیــش رو آنگونه که 
مقــام معظــم رهبــری نیز حضور پرشــور مــردم در ایــن رخداد سیاســی را نشــان دهنده اقتــدار نظام 
و انقــاب اســامی می دانند.امــری ضروریســت ومتفکــران و نیروهــای دلســوز نظــام می تواننــد با 
برگــزاری کرســی های آزاداندیشــی در فضــای مجــازی و حضــوری، آحــاد جامعــه را نســبت بــه 
برنامه هــای تخریبــی رســانه های معانــد بــرای کاهــش مشــارکت مــردم در انتخابــات آگاه کنند.  

رســانه ها، اصحــاب قلــم، نخبگان سیاســی، دانشــمندان، عالمان دینــی، صاحبان تریبون و اندیشــه 
می تواننــد بــا روشــنگری جامعــه، زمینــه افزایــش مشــارکت مــردم در انتخابــات را فراهــم ســازند. 

حضــور پرشــور مــردم در انتخابــات تقویــت کننــده جایــگاه رییس جمهوری اســت
ــه از برنامه هــای سیاســی، فکــری و  از انجاییکــه رای دادن در کشــور مــا بجــای اینکــه برگرفت
اندیشــه مداری باشــد بــر پایــه وابســتگی بــه شــخصیت ها و لزومــا احساســی و ســطحی اســت 
کــه ضــرورت کارفرهنگــی و بصیــرت افزایــی ومدنظــر قــرار دادن معیارهــای مقام معظــم رهبری 
در انتخــاب اصلــح مضاعــف میشــود کــه درصورتیکــه انتخاب بــر اســاس برنامه فکری و سیاســی 
داوطلبــان باشــد شــاهد انتخــاب بهتریــن  فــرد بــه عنــوان رییــس جمهــوری آینــده خواهیــم بود.

رئیــس دادگســتری شهرســتان بردســیر بــه همــراه دادســتان، مدیر شــبکه بهداشــت و 
درمــان و رئیــس بیمارســتان قائــم )عــج( از بخــش های بیمارســتان، کلینیک تخصصی 
حضــرت معصومــه )س( و مرکــز دیالیــز فاطمــه زهــرا )س( ایــن شهرســتان بازدیــد و با 

اهــدای گل از زحمــات کادر درمــان تقدیــر کردنــد.

ــارک رمضــان 420بســته کمــک  ــاه مب ــه مناســبت فرارســیدن م ب
ــتان  ــدان شهرس ــا ونیازمن ــدگان ازکرون ــیب دی ــه آس ــتی ب معیش
بردســیر درقالــب طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــا حضــور امام 
جمعه،فرماندار،فرمانــده ســپاه،معاون فرمانــداری بردســیر توزیــع شــد

ــران  ــه خواه ــاب ب خط
مجاهــدم  بــرادران  و 

در این عالم
ای کســانی کــه رسهــای خــود را بــرای 

خداونــد عاریــه داده ایــد وجانهــا را 

بــر کــف دســت گرفتــه و در بــازار 

عشــقبازی بــه ســوق فــروش آمــده اید، 

عنایت کنید: جمهــوری اســامی، مرکز 

اســام و تشــّیع  اســت.

امــروز قــرارگاه حســین بــن علــی، ایران 

اســت. بدانیــد جمهــوری اســامی حرم 

ــر  ــد، دیگ ــر مان ــن حــرم اگ اســت و ای

حرمهــا مــی ماننــد. اگــر دشــمن، ایــن 

حــرم را از بیــن بــرد، حرمــی باقــی منــی 

مانــد، نــه حــرم ابراهیمــی و نــه حــرم 

محمــدی صلــی اللــه علیــه وآله

برادران و خواهرانم! 
جهــان اســام پیوســته نیازمنــد رهــری 

اســت؛ رهــری متصــل و منصــوب 

رشعــی و فقهــی بــه معصــوم. خــوب 

مــی دانیــد منزهرتیــن عالـِـم دیــن کــه 

جهــان را تــکان داد و اســام را احیــا کرد، 

یعنــی خمینی بــزرگ و پاک مــا، والیت 

فقیــه را تنهــا نســخه نجاتبخــش ایــن 

توزیع ۴۲۰بسته کمک معیشتی به 
آسیب دیدگان ازکرونا ونیازمندان 

تجلیل رئیس دادگستری و دادستان شهرستان 
بردسیر از کادر درمان بیمارستان قائم )عج(

مبارزه با آفت سن گندم در شهرستان بردسیر 
در حال انجام است

امــت قــرار داد؛ لــذا چــه شــام کــه به عنوان شــیعه 

ــه  ــه آن اعتقــاد دینــی داریــد و چــه شــام کــه ب ب

عنــوان ســنی اعتقاد عقلــی داریــد، بدانیــد باید به 

دور از هرگونــه اختــاف، بــرای نجــات اســام خیمه 

والیــت را رهــا نکنیــد. خیمه، خیمــه ی رســول الله 

اســت. اســاس دشــمنی جهان با جمهوری اسامی، 

آتــش زدن و ویــران کــردن این خیمه اســت. دور آن 

بچرخیــد. واللــه واللــه واللــه این خیمه اگر آســیب 

دیــد، بیــت اللــه الحــرام و مدینــه حــرم رســول الله 

و نجف، کربا، کاظمین، ســامرا و مشــهدباقی منی 

مانــد؛ قــرآن آســیب مــی بینــد.

بنــا بــه اعــالم روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان، ســبک خیــز 
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر گفت: باتوجــه به لــزوم تشــخیص  و مبارزه 
بــه موقــع بــا آفــت مخــرب ســن گنــدم در شهرســتان بردســیر، جهــت مبــارزه بــا ایــن 
آفــت مبــارزه شــیمیائی بصــورت محــدود بــا ســن مــادر و بطــور وســیع علیــه پــوره هــا 
توســط حشــره کش فنیتریتیــون به مقــدار 1.2 لیتر در هکتــار، بصورت هوائــی و زمینی 

انجــام می شــود.
ســبک خیــز خاطرنشــان کــرد: مبــارزه تلفیقــی کــه ادغــام روش بیولوژیــک و مبــارزه 

شــیمیائی و ســایر روش هــای مبــارزه بــا ایــن آفــت نیــز در دســتور کار قــرار دارد.
وی اظهــار داشــت: احیــا و اجــرای مبــارزه بیولوژیــک بــا ایــن آفت، رهــا ســازی زنبورهای 
انــگل تخم ســن اســت کــه در شــرایط آزمایشــگاه زنبورها پــرورش مــی یابنــد و در اوائل 

بهــار همزمــان بــا تخــم ریزی ســن گنــدم آنهــا را در مزرعــه رها مــی نمایند.
ســبک خیــز ابــراز داشــت: بــا همــکاری اعضــای شــوراهای اســالمی و دهیــاران منطقــه،  
آموزشــها و اطالعــات الزم در اختیــار کشــاورزان قــرار مــی گیــرد تــا اقدامــات اولیه جهت 

جلوگیــری از تکثیــر ایــن آفــت در منطقــه صــورت گیرد.

ــات  ــردم در انتخاب ــری م ــارکت حداک مش
می توانــد امنیــت داخلــی کشــور را ارتقــاء 
ــت نظــام سیاســی را  بخشــیده و مرشوعی
تثبیت کند و در مقابله با تهدیدات خارجی 

نقطــه قوتــی بــه شــامر آیــد.


