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با توجه به تجربه بیش از  چهاردهه حضور باشکوه وباشور 
واحساس مسئولیت  ملت سرافراز میهن اسالمی در37 دوره 
ازانتخابات گذشته ، این نوید را متجلی می نماید که انتخاب 
مردم  با مطالبات وخواسته های واقعی ومنطقی و ضروری 
صورت میگیرد و کمتر به جناح و حزب و ... توجه دارند 
وحضور اکثر داوطلبان هم با شعار استقالل و عدم وابستگی 
ثبت نام کردند گرچه تعدادی در گذشته وابستگی جناحی 
داشتند و االن به این نتیجه رسیدند که حرکت جناحی و 
سیاسی  نمی تواند در کسب آرا مردم نقش پررنگی داشته 
باشد لذا در شرایط فعلی همه درفکر جلب اعتماد و مشارکت 

مردم هستند 
اما مردم با تجربه گذشته به کسانی رای خواهند داد  که:

 1- صداقت درگفتار و عدم وعده های غیرعملی وغیرواقعی 
داشته باشند. صداقت ، شرط اصلی جلب اعتماد مردم 
و افزایش مشارکت ها است؛ بنابراین به منظور تحقق این 
اعتماد، الزم است نامزدها از ارائه برنامه های غیرواقعی و دادن 

وعده های غیرممکن بپرهیزند.
2- از جنس مردم باشد و به جمهوری اسالمی ایران عشق 
بورزد. شخصی در حد رئیس جمهور باید کسی باشد که به 
مدیریت و کارهای اجرایی واقف باشد و با انرژی و جنب و 

جوش فراوان بتواند کشور را ساماندهی کند.
3- درک درست از وضعیت فعلی کشور و چالش های داخلی 
و خارجی داشته باشد و اینکه در کنار این درک درست، 
برنامه منطقی هم برای حل این مشکالت ارائه کند. همچنین 
اینکه نامزدباید کارنامه موفقی از خود درگذشته ارائه دهد 
و در شرایط کنونی توانایی مدیریت ابرچالش های موجود را 

داشته باشد.
مانند  عمومی  پیشینه های صالحیت های  داشتن   -4
از  ، جلوگیری  قدرت  از  نکردن  پاکدستی، سوءاستفاده 
رانت خواری و نداشتن فساد مالی و اخالقی در پیشینه نیز 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
5- مهمترین معیار برای یک رئیس جمهور موفق، داشتن 
تخصص و دانش بیان است و حکومت داری و فعالیت در 
عالی ترین سطح اجرایی کشور نیاز به دانش زیاد در خصوص 
نظام بین الملل و مبانی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی کشور دارد.همچنین رئیس جمهور باید شجاع و 
قاطع باشد و به صورت جدی با فسادهای مالی برخورد کند.

6- داشتن روحیه استقالل فکری وتوجه خاص به استقالل 
و منافع ملی ، و رئیس جمهور موفق کسی است که بتواند با 
تشکیل یک ساختار دیپلماسی قوی، در زمان مناسب مذاکره 
و یا ایستادگی کند و با تشخیص درست بیشترین منفعت را 
برای کشور رقم بزند.یعنی تسلیم زیاده خواهی و سلطه نشود 
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234
شرایط الزم برای اخذ آرا در 
شرایط کرونایی فراهم شود

جمع آوری 5 و نیم میلیارد تومان 
زکات در سال گذشته

  امــام باقــر )علیــه الســالم( فرمودنــد : کســی کــه صبر کند ، و کلمه اســترجاع ، یعنــی ) انــا هلل و انــا الیه راجعــون ( بگوید و 
هنــگام گرفتــاری خــدا را ســتایش کنــد ، پــس او از کار خــدا خشــنود اســت و اجرش با خداســت و کســی کــه این چنین 

نکنــد ، سرنوشــت او تغییــر نمیکند و مذمت میشــود و پــاداش او هم از بین میــرود.  »بحاراالنــوار جلد 71 صفحــه ۹6«                                                          

مردم وانتخابات ! مردم به 
چه کسانی رای می دهند؟ 

دولتی تشکیل شود که انقالبی، 
عدالتخواه، ضدفساد و معتقد به 

تحول و جوانان باشد
                                                معاون قضایی رئیس کل دادگسرتی استان کرمان 

41درصد پرونده های شوراهای حل 
اختالف به مصالحه ختم شد

                        مدیرکل کمیته امداد استان کرمان اعالم کرد: 

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،معــاون سیاســی، 
ــال  ــت: در ح ــان گف ــتاندار کرم ــی اس ــی و اجتماع امنیت
ــز از  ــا شهرســتان قرم ــج تنه حاضــر شهرســتان قلعه گن
ــا در اســتان کرمــان اســت و هشــت  نظــر وضعیــت کرون

ــتند. ــی هس ــت نارنج ــتان در وضعی ــتان اس شهرس
 وی عنــوان کــرد: در ســطح اســتان کرمــان ۸ شهرســتان 
ــد، ســیرجان،  ــت، رفســنجان، زرن ــت، جیرف ــان،  باف کرم
شــهربابک و  کهنوج نارنجی و 13  شهرســتان راور، بردسیر، 
عنبرآبــاد، بــم ،فهرج، نرماشــیر، منوجان، کوهبنــان، ریگان، 

انــار، ارزوئیــه،  فاریــاب و رابــر زرد هســتند.
  محمدصــادق بصیری معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
اســتاندار کرمــان هــم گفــت:  در حــال حاضــر ســه شــهر 
قرمز در ســطح کشــور وجــود دارد که شهرســتان قلعه گنج 
در بیــن ایــن ســه شــهر قــرار دارد و تنهــا شهرســتان قرمز 

اســتان محســوب می شــود.
ــان  ــه گذشــته در زم ــرد: در هفت ــری خاطرنشــان ک بصی
محدودیت هــای اعمــال شــده ویــژه عیــد ســعید فطــر در 
ســطح استان ۸ پســت ایســت و بازرســی در مبادی ورودی 
ــتان های  ــافران از اس ــا از ورود مس ــد ت ــاده ش ــتان ایج اس

دیگــر بــه اســتان جلوگیــری شــود
ــا اســتان  حمیدرضــا رشــیدی نژاد در جلســه ســتاد کرون
ــرای  اظهــار داشــت: در حــال آمــاده کــردن مکان هایــی ب
واکسیناســیون عمومــی و گســترده تر در اســتان هســتیم.
ــرد:  ــوان ک ــان عن ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ســالمندان بــاالی ۸۰ ســال شــهر کرمــان عــالوه بــر مرکز 
بهداشــتی می تواننــد بــه مرکــز ســعادت و مرکــز فنــی و 
حرفــه ای  کــه آمــوزش و پــرورش در اختیــار مــا قــرار داده 

مراجعــه و واکســن دریافــت کننــد.

ــراد  ــد اف ــان 7۰ درص ــهر کرم ــود ش ــزود: در خ وی اف
ــد و  ــت کرده ان ــن دریاف ــن  واکس ــال س ــاالی ۸۰ س ب
در بخش هایــی ماننــد شــهداد و چتــرود و ...تیم هــای 
ســیار را بــرای واکسیناســیون در حــال اعــزام داریــم.

رشــیدی نژاد ابــراز داشــت:  بــرای اینکــه ایــن اپیدمــی 
خامــوش و از بیــن بــرود نیاز به واکسیناســیون اســت و 
بایــد افــراد را تشــویق کنیم کــه واکســن دریافت کنند 
ــته باشــند  ــت واکســن نداش ــرای دریاف ــه ای ب و واهم
ــی  ــت عموم ــع جمعی ــه نف ــه واکسیناســیون ب چراک

کشــور و اســتان اســت.
ــان  ــوم پزشــکی کرم ــاون دانشــگاه عل ــی زاده مع صاف
اظهــار داشــت: در دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان هفته 
قبــل نســبت بــه هفتــه گذشــته آن در زمینه بســتری 

تغییــری نداشــته ایم.

                                                             زینی وند استاندار کرمان گفت:
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بصیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت:

ــداری بردســیر  ــط عمومــی فرمان ــه گــزارش رواب ب
ــه  ــیر ب ــتان بردس ــا شهرس ــتاد کرون ــه س جلس
ــدار بردســیر  ــی فرمان ــدس میرصادق ریاســت مهن
و باحضــور اعضــا در ســالن اجتماعــات فرمانــداری 

تشــکیل شــد
ــعید  ــد س ــک عی ــن تبری ــیر ضم ــدار بردس فرمان
فطــر و قبولــی طاعــات ،از تغییــر رنــگ شهرســتان 
ــه  ــر داد و از ائم ــه زرد خب ــی ب ــیر از نارنج بردس
ــه  ــون و شــهروندان ب ــات ، روحانی ــه و جماع جمع
جهــت برگزاری نمــاز عید فطــر برابر دســتورالعمل 
هــای  بهداشــتی تقدیــر کــرد وگفت پروتــکل های 
بهداشــتی بایــد توســط اصناف،صنایــع و همــه ی 

شــهروندان رعایــت گــردد 
روز  مــاه  درادامــه 27اردیبهشــت  میرصادقــی 
ــت و  ــک گف ــی را تبری ــط عموم ــات و رواب ارتباط
ــای  ــانه ه ــی ادارات ،رس ــط عموم ــکاری رواب ازهم
ــی و فعــاالن فضــای مجــازی جهــت اطــالع  محل
ــا  ــاری کرون ــع بیم ــازی وقای ــانی و مستندس رس
تشــکر کــرددر جلســه ســتاد کرونــای شهرســتان 

ــد: ــوب ش ــیر مص بردس

دراجــرای دســتورالعمل مربــوط بــه رنــگ 
ــغلی  ــروه ش ــوف گ ــتان صن زرد درشهرس

ــد نمــود ــک،دو و ســه فعالیــت خواهن ی
واکسیناســیون افراد بــاالی 75 ســال انجام 

. شود
امتحانــات پایــان ســال دانــش امــوزان پایه 
نهــم و دوازدهــم باحضور پرســنل بهداشــت 
و رعایــت دقیــق پروتــکل هــای بهداشــتی 

برگــزار خواهــد شــد

آخرین رنگ بندی کرونایی  دراستان  کرمان یک 
شهر قرمز، 8 شهر نارنجی،بردسیر دروضعیت زرد 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی  :

گزارش عملکرد  اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسیر 

تاالرهــا بــا ظرفیــت 3۰درصــدی وبــا 
پذیــرش حداکثــر 1۰۰نفــر و رعایــت موارد 

ــرد ــد ک ــت خواهن بهداشــتی فعالی
ــرورش  ــوزش و پ ــا ام ــی ب ــروی انتظام نی
ــراری امنیــت مراکــز برگــزاری  جهــت برق

ــد ــکاری نماین ــات هم امتحان
ــات  ــنی صف ــه از دکترحس ــان جلس درپای
ــه جهــت  ــم )عج(ب رییــس بیمارســتان قائ
اجــرای نســخه الکترونیکــی تجلیــل شــد

تغییر رنگ کرونایی  بردسیر از نارنجی به زرد 
در جلسه ستاد کرونا شهرستان بردسیر به ریاست مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر اعالم شد :

برهانی مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسیر:

 بیش از 800 نفر از افراد باالی 80 سال شهرستان بردسیر واکسن کووید 1۹ را دریافت کردند
ــراد  ــر از اف ــش از ۸۰۰ نف ــون بی ــا کن ت
بــاالی ۸۰ ســال شهرســتان بردســیر 
ــد  ــت نمودن ــد 1۹ را دریاف ــن کووی واکس
کــه خوشــبختانه هیــچ عوارضــی گــزارش 
نگردیــده اســت،لذا  بــا توجــه بــه گــردش 
ویــروس در جامعــه و احتمــال خیزهــای 
جدیــد بیمــاری ، افــراد بــاالی ۸۰ ســال 
کــه تاکنــون واکســن کوویــد 1۹ دریافــت 

ننمــوده انــد در ســطح شهربردســیر 
شــهری  واکسیناســیون  پایــگاه  بــه 
واقــع درخیابــان شــهید  کوویــد1۹ 
غالمحســین پــور جنــب ســاختمان 
ودرمــان  بهداشــت  مرکــزی شــبکه 
ودردیگــر مناطــق بــه نزدیکتریــن واحد 
بهداشــتی و درمانــی محــل زندگــی 

ــد . ــه نماین مراجع

بــه گــزارش روابــط عمومــی ، بــه مناســبت عیــد 
ــی رئیــس اداره  ســعید فطــر مهنــدس رضــا زمان
منابــع طبیعی شهرســتان بردســیر ضمــن تبریک 
ــپاس از  ــوح س ــدا ل ــا اه ــر ، ب ــده فط ــد فرخن عی
ــادآوری  ــا ی ــود و ب ــکر نم ــر و تش ــکاران تقدی هم
ارزش هــای پاســداری از ایــن منابــع ملــی بــر پایــه 
هــای فرهنگــی، دینــی و اجتماعــی، فعالیــت های 
مجموعــه را بســیار ارزشــمند شــمرد. قابــل ذکــر 
اســت عملکــرد کارمنــدان اداره منابــع طبیعــی در 

ــوده اســت.  ســال ۹۹ شــامل مــوارد زیــر ب
اجــرای 272 هکتــار احــکام قلــع و قمــع و خلــع 
ید در شهرســتان)احکامی که ســالها در شهرســتان 
ناتمــام بــود(، 3۰ مورد بررســی لوایح و دادخواســت 
هــای قضایــی، 3۸ مــورد اطفاء حریــق و جلوگیری 
ــط  ــا توس ــگل ه ــع و جن ــوزی مرات ــش س از آت
ــاده 2 و  ــع طبیعــی، اجــرای م ــژه مناب پاســگاه وی
ارســال 2۰ مــورد برگ تشــخیص، تبدیــل 12 مورد 
کروکــی اراضــی بــه رقومــی، 34 مــورد بررســی و 
ــورد  ــی، 12۰۰ م ــص اراض ــکان تخصی ــد ام تایی
پاســخدهی بــه اســتعالمات امــور اراضــی،۸ مــورد 
بازدیــد کمیســیون ماده واحــد و صدور رای توســط 

ــده جهــت  ــره پرون ــرم، تشــکیل 15 فق قاضــی محت
حمل ریشــه شــیرین بیــان، 37 مــورد بررســی تعیین 
خســارت در واگذاریهــای معــادن و ســایر امــور محوله، 
1۰۰ مــورد بررســی و پیگیــری نامــه هــای محرمانــه، 
6۰ مــورد بررســی و صــدور همیــاران طبیعــی، 4 مورد 
برگــزاری کالس های آموزشــی و ترویجــی، 2۸5 مورد 
ــامانه  ــرای دام در س ــوارض چ ــد ع ــام و تمدی ــت ن ثب
وزارت جهــاد کشــاورزی، 26 فقــره ارســال پرونده های 
ــتقر در اداره  ــیون 42 و 4۹ مس ــه کمیس ــداران ب دام
کل منابــع طبیعــی، 11 فقــره بررســی حقــوق عرفــی 
دامــداران از واگــذاری هــا، 7 مــورد حضــور در ســامانه 
هــای عرفــی مرتــع جهت ممیــزی و تجدیــد ممیزی، 
احــداث یــک آبشــخور در مرتــع بــاغ عبــاس، 13 مورد 
بازدیــد و پیگیــری مطالعــات پــروژه هــای آبخیــزداری 
در منطقــه اللــه زار و گلــزار و ســاخت دو بنــد خاکــی 
آبخیــزداری در منطقه الله زار، و ســاخت 3بند ســنگی 
مالتــی درحــوزه بیدخــوان ، بازدیــد و پیگیــری اتمــام 
ــذرکاری،  ــا ب ــگل ب ــار توســعه جن ــرارداد 3۰۰ هکت ق
ــت  ــا آف ــارزه ب ــرارداد مب ــام ق ــری اتم ــد و پیگی بازدی
ــار از اراضــی باغبــزم،  لورانتــوس در ســطح 25۰ هکت
ــه  ــورد  برنام ــزاری 12 م ــال و برگ ــع 4۰۰۰نه توزی

درختــکاری ترویجــی در هفتــه منابــع طبیعــی، 
3۰ مــورد ، اخــذ ســند مالکیــت دولــت بــه میزان 
ــار اداره  ــی اخب ــم و بررس ــار ، تنظی 4727۸هکت
جهــت ارســال بــه روابــط عمومــی اداره کل و درج 

در ســایت.
شــماره تلفنهــای رایــگان  15۰4و13۹پــل 
ارتباطــی مــردم ویــگان حفاظــت منابــع طبیعی 
.آمــاده دریافــت اخبــار: آتــش ســوزی -تخریــب-

تصــرف اراضــی ملی-قاچــاق چــوب و....
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ــات ریاســت    ــان انتخاب ــام از داوطلب ثبــت ن
 ۲۱ سه شــنبه  از  ســیزدهم  جمهــوری 
ــاز  ــور آغ ــت ۱۴۰۰ در وزارت کش اردیبهش
و هــر روز از ســاعت ۸ صبــح تــا ۱۸ عصــر 
انجــام شــده و امــروز ۲۵ اردیبهشــت آخرین 

ــوده اســت. ــد ب ــن فرآین روز ای
به گــزارش ایســنا، انتخابــات ۱۴۰۰ با صدور 
دســتور رســمی عبدالرضــا رحمانــی فضلی 
وزیــر کشــور خطــاب به فرمانــداران سراســر 
کشــور آغاز شــد. طبق اعالم ســتاد انتخابات 
ــر،  ــارم  ۳۰۴ نف ــان روز چه ــا پای ــور ت کش
ــات ریاســت  ــوری انتخاب ــب کاندیدات داوطل
جمهــوری شــده اند. امــروز پنجمیــن و 
آخریــن روز ثبــت نــام از داوطلبان مهمترین 
انتخابــات ۱۴۰۰ ؛ ســاعت ۱۸ درهــای وزارت 
کشــور بســته شــد امــا ثبــت نــام از افــرادی 
ــش از ســاعت ۱۸ در وزارت کشــور  ــه پی ک

حاضــر شــده بودنــد، انجــام گرفــت.
عــالوه بــر ســید ابوالقاســم رئوفیــان ؛ 
دبیــرکل حــزب اســالمی ایــران، محمدجواد 
ــران   ــهر ته ــورای ش ــو ش ــناس؛ عض حق ش
ــان  ــع زن ــرکل مجم ــجاعی؛ دبی ــرا ش زه
اصالح طلــب ؛ رســول منتجب نیــا؛ دبیــرکل 
حــزب جمهوریــت ایران اســالمی،  محســن 
ــال سیاســی، محمــد خــوش  ــی ؛ فع رهام
ــید  ــس ، س ــابق مجل ــده س ــره، نماین چه
ــگاه ،  ــوزه و دانش ــتاد ح ــوی اس ــاس نب عب
علیرضــا متانــی؛ دبیــرکل حــزب ایثارگــران 
ــون اساســی،  بهمــن المعــی  ــاع از قان و دف
رامنــدی عضو ســابق هیــات مدیــره و معاون 
پیشــین اتکایــی و بیــن الملــل بیمه ایــران،  
قدیری ابیانه دیپلمات، قدرتعلی حشــمتیان 
رییــس جبهــه مســتقلین و اعتدالگرایــان، 
حســن ســبحانی  اســتاد دانشــگاه تهــران، 
وهــاب عزیــزی دبیــرکل حــزب جهادگــران 
ایــران، محمــد زارع فومنــی دبیــرکل حــزب 
ــری زاده  ــرو نصی ــات، خس ــی اصالح مردم
دبیــرکل ادوارمجمــع متخصصیــن، برخــی 
شــده تر  شــناخته  هــای  شــخصیت 
ــی  ــرای داوطلب ــز ب ــن نی ــش از ای ــه پی ک
انتخابات ریاســت جمهــوری اعــالم آمادگی 
کــرده بودنــد، تاکنــون و بــه ترتیبــی  کــه 
ــامی  ــد. اس ــام کرده ان ــت ن ــد، ثب می خوانی

ــن شــرح اســت: ــه ای ــا ب آن ه
-   امیــر ســرتیپ محمدحســن نامــی ؛ وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات دولــت دهم. 
او پــس از ثبــت نــام خــود را اینگونــه معرفی 
کــرد : ارتــش عقبــه مــن اســت . اصولگــرا 

هســتم ولــی مســتقل آمــده ام.
- ســردار پاســدار ســعید محمــد ؛ فرمانــده 
پیشــین قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء .او 
پــس از ثبــت نــام خــود را اینگونــه معرفــی 
کــرد : از ناحیــه هیــچ جناحــی هــم مــورد 

حمایــت قرار نگرفتــم و نمیخواهــم هم که 
مــورد حمایــت آنهــا قــرار بگیــرم.

ــابق  ــر س ــان؛ وزی ــین دهق ــردار حس - س
دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح. او پس 
از ثبــت نــام خــود را اینگونــه معرفــی کرد: 
ــت شــهروندان قدرتمنــد  ــت مــن دول دول

ایرانــی اســت.
  - صــادق خلیلیــان؛  وزیر جهاد کشــاورزی 

ــت دهم دول
- محمــود احمــدی نــژاد؛ رییــس جمهــور 
دولــت هــای نهــم و دهــم او پــس از ثبــت 
نــام خــود را اینگونــه معرفــی کرد: بــا توجه 
بــه شــرایط کشــور و اصــرار مردم ثبــت نام 

کردم.
- امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی؛ نایــب 
ــالمی او  ــورای اس ــس ش ــس اول مجل ریی
پــس از ثبــت نــام خــود را اینگونــه معرفــی 
کــرد: آمــدم تــا بگویــم بــا باندبــازی هــای 

سیاســی مخالفــم.
-محمــد عباســی؛ وزیــر ورزش دولــت دهم 
ــه  ــود را اینگون ــام خ ــت ن ــس از ثب . او پ
معرفــی کــرد: مــن نگــران معیشــت مــردم 

و اشــتغال جوانــان هســتم.
- رســتم قاســمی؛ وزیــر نفــت دولــت دهم 
.او پــس از ثبــت نــام خــود را اینگونه معرفی 
ــتی  ــکالت معیش ــعی دارم مش ــرد : س ک

فــوری مــردم را در گام اول حــل کنــم.
ــردم  ــده م ــان؛ نماین  - محمدرضــا صباغی
مهریــزدر مجلــس یازدهــم،  او پــس از ثبت 
نــام خــود را اینگونــه معرفــی کــرد: هدفــم 
تغییــر رویکــرد در مدیریــت اجرایی کشــور 

اســت.
- محمــود صادقــی؛ عضــو فراکســیون 
مجلــس دهــم و دبیــرکل انجمن اســالمی 
ــت  ــس از ثب ــا. او پ ــگاه ه ــین دانش مدرس
ــدای مــورد  ــام خــود تاکیــد کــرد: کاندی ن
حمایــت اصالحــات منحصرا اصــالح طلب 

خواهــد بــود
ــس  ــده ادوار مجل ــری؛ نماین ــی مطه - عل
ــام  ــت ن ــس از ثب ــالمی او پ ــورای اس ش
ــرد:  ــرح ک ــه مط ــود را اینگون ــدگاه خ دی

ــت. ــت آزاد اس ــی نهای ــا ب ــر ت اظهارنظ
دیپلمــات  ؛  مهمانپرســت  رامیــن   -
ســخنگوی وزارت خارجــه در دولــت دهــم 
توضیحاتــی دربــاره طــرح بنزیــن ۲۰ هــزار 

ــه داد. ــی ارائ تومان
- محســن مهرعلیــزاده عضو هیئــت مدیره 
ســازمان منطقــه آزاد کیش و رییس ســابق 
ــی. او معتقــد اســت:  ســازمان تربیــت بدن
نیازمنــد دولتــی بــا روح عملگرایانــه بــرای 

حل مشــکالت هســتیم.
ــان  ــار ؛ از فرمانده ــا افش ــردار علیرض - س
نظامــی او پــس از ثبت نــام خــود را اینگونه 

معرفــی کــرد: شــعار دولــت مــن »بــا مردم 
و بــرای مــردم« اســت

ــس و  ــده مجل ــدون عباســی ؛ نماین - فری
رییس ســازمان انــرژی هســته ای در دولت 
دهــم او پــس از ثبــت نــام خــود را اینگونــه 
معرفــی کــرد: دولــت مــا »نخبگانــی« نــام 
ــا  دارد و شــعار مــا »بازگشــت بــه مــردم ب

صداقــت« اســت.
- ســیدمصطفی تــاج زاده ؛ فعــال سیاســی 
او پــس از ثبــت نــام خــود را اینگونــه 
معرفــی کــرد: بــا انحصــار و تک صدایــی در 

صداوســیما مخالفــم.
ــئول  ــی ؛  مس ــد صادق ــاهین محم  - ش
ســازمان بســیج جامعه پزشــکی کشــور. او 
معتقــد اســت: بــه تغییــر نگــرش و رفتــار 

نســبت بــه مــردم نیــاز داریــم.
- محســن هاشــمی رییــس شــورای شــهر 
تهــران او در نطــق انتخاباتــی خــود گفــت: 

دولــت مــن »رفــاه و عدالــت« اســت.
- علــی الریجانــی ؛ رییــس ســابق مجلس 
شــورای اســالمی او در نطــق انتخاباتی خود 
گفــت: عــده ای با صدای بلند همبســتگی 

ملــت را مخــدوش کردند.
ــاد  ــر اقتص ــینی وزی ــمس الدین حس - ش
دولــت دهــم او در نطــق انتخاباتــی خــود 
وعــده داد: صنعــت نفــت را مردمــی مــی 

کنــم.
- مســعود پزشــکیان نماینــده ادوار مجلس 
او در نطــق انتخاباتــی خود گفــت: معتقدم 
ــی  ــر تصمیم ــی ه ــش و آگاه ــدون دان ب
ــه مشــکالت امــروز کشــور مــی  منجــر ب

شــود.
ــین راه و  ــر پیش ــدی؛  وزی ــاس آخون - عب
ــود  ــی خ ــق انتخابات ــازی او در نط شهرس
گلوگاه هــای  تــا  می آیــم  داد:   وعــده 

ــم. ــاز کن ــران را ب ــاری ای تج
ــورای  ــر ش ــادی دبی ــن فیروزآب - ابوالحس
عالــی فضای مجــازی او در نطــق انتخاباتی 
خــود گفــت: دولــت »تحــول و عدالــت« را 

ــم. ــکیل می ده تش
ــزب  ــرکل ح ــان دبی ــی کواکبی  - مصطف
مــردم ســاالری او در نطــق انتخاباتــی خود 
ــه  ــی ب ــاص کارت رفاه ــده داد: اختص وع
جــای پرداخت مســتقیم یارانــه را در برنامه 

دارم
- علیرضــا زاکانی ؛ نماینده مجلس شــورای 
اســالمی او در نطــق انتخاباتــی خــود گفت: 

برای زمین زدن شــبکه فســاد آمــده ام.
- عــزت اهلل ضرغامــی ؛ رییــس اســبق 
صداوســیما او پــس از ثبــت نــام در معرفی 

ــی نیســتم خــود گفــت: مــن روحان
- ســیدابراهیم رییســی ؛ رییــس قــوه 
قضاییــه  او در نطــق انتخاباتی خــود تاکید 

چهکسانیداوطلبپاستورنشینیشدهاند؟

بــه گــزارش ایرنــا، مهدی تقــی زاده در تشــریح این خبر به رســانه 
هــا افــزود: مجمــوع پرونــده هــای مصالحــه در شــوراهای حــل 
اختــالف اســتان کرمــان طی ســال گذشــته، در مقایســه با مدت 

مشــابه ســال قبــل ۱۶ درصــد افزایش داشــته اســت.
وی از ایجــاد ســازش در ۵۵ هــزار و ۲۹۵ فقــره پرونــده قضایــی 
طــی ســال گذشــته در اســتان کرمــان خبــر داد و اظهار داشــت: 
در حــال حاضــر ۳۱۷ شــورای حــل اختــالف در ۳۲ حوزه قضایی 
فعــال اســت کــه از ایــن تعداد  ۲۲۸ شــورا شــهری و ۸۹ شــورا نیز 

روســتایی است.
معــاون قضایــی رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان در امــور 
شــوراهای حــل اختــالف تصریــح کــرد: شــوراهای حــل اختالف 
ایــن اســتان در ســال گذشــته ۹۱ هــزار و ۸۶ فقــره پرونــده را بــه 

صــورت حکمــی رســیدگی کــرده اند.
وی ادامــه داد: ۱۸۸ هــزار و ۹۴۶ فقــره پرونده از مجمــوع ۱۸۸ هزار 
و ۶۴ پرونــده وارده بــه شــوراهای حــل اختالف اســتان کرمــان در 
ســال گذشــته مختومــه شــده کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن 

رشــد ۱۸ درصدی داشــته اســت.
تقــی زاده یــادآور شــد: همچنیــن طــی ســال گذشــته ۱۴ هــزار 
و ۱۴۵ فقــره پرونــده بــا میانجیگــری شــوراهای حــل اختــالف 
منجــر بــه صلــح و ســازش شــده و از مراجعــات افراد بــه محاکم و 

دادســراها جلوگیــری بــه عمــل آمده اســت.
ــالف  ــل اخت ــوراهای ح ــعب ش ــادره در ش ــزود: از آرای ص وی اف
اســتان در ســال گذشــته فقــط ۵۸.۷ درصد مــورد اعتــراض واقع 
شــده و مابقــی بــدون اعتراض قطعی شــده که بیانگر اتقــان آرای 

صــادر شــده در شــعب شــوراهای حــل اختــالف اســت.
ایــن مقــام قضایــی همچنیــن بیــان کــرد: بالــغ بــر ۸۶ درصــد از 
ــه  اوراق قضایــی در ســال ۱۳۹۹ در  شــوراهای حــل اختــالف ب
صــورت الکترونیکــی بــه مخاطبیــن ابــالغ شــده کــه عــالوه بــر 
کاهــش زمــان رســیدگی موجــب تســریع در انجام امــور قضایی 
ــی در وقــت و هزینــه و در نهایــت رضایتمنــدی  ــه جوی و صرف

مراجعــان مــی شــود.

۴۱درصدپروندههایشوراهای
حلاختالفبهمصالحهختمشد

کــرد: حضــور مــن نافــی حضــور هیچکس 
. نیست

- مســعود زریبافــان : رئیــس پیشــین 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران او در نطــق 
انتخاباتــی خــود تاکیــد کــرد: از احمــدی 

ــم ــت می کن ــالم برائ ــژاد اع ن
ــت  - اســحاق جهانگیــری معــاون اول دول
ــام  دوازدهــم او کــه نطــق پــس از ثبــت ن
ــدوار  ــت: امی ــد گف ــی خوان خــود را از رو م

ــه حضــورم نشــود. ــودم نیــازی ب ب
-  محمد شــریعتمداری ؛ وزیر تعــاون،کار و 
رفــاه اجتماعــی او در نطــق انتخاباتــی خود 
وعــده داد:  »دولــت گفت وگــوی فراگیــر« را 

تشــکیل می دهــم.
ــک  ــس کل بان ــی؛ رئی ــر همت - عبدالناص
مرکــزی  او در نطــق انتخاباتــی خــود اذعان 
ــاه و  ــگاه اقتصــاد کشــور و رف داشــت: جای
آرامــش مــردم همتراز بــا تــالش و صبوری 

مــردم نیســت.
- محســن رضایــی؛ دبیر مجمع تشــخیص 
ــام در  ــت ن ــس از ثب ــام او پ ــت نظ مصلح
نطــق انتخاباتــی خــود هشــدار داد: مثــل 
ــی  ــی نم ــرده پوش ــته پ ــای گذش دوره ه

کنــم.
- ســعید جلیلــی؛ عضــو مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام او در نطــق انتخاباتــی 
خــود بــه رقبایــش یــادآور شــد: نامزدهــای 
ــود را در  ــای خ ــه ه ــد برنام ــی بای انتخابات

ــد. ــرار دهن ــردم ق ــون م معــرض آزم
ــای ۲۶  ــه روزه ــان  در فاصل ــورای نگهب ش
تــا۳۰ اردیبهشــت صالحیــت داوطلبــان را 
ــر اســاس معیارهایــی کــه اخیــرا اعــالم  ب
کــرده اســت، رســیدگی مــی کنــد. از روز 
۳۱ اردیبهشــت تــا ۴ خــرداد نیــز شــورای 
ــکایت  ــه ش ــا ب ــت دارد ت ــان فرص نگهب
ــیدگی  ــده رس ــت ش ــان ردصالحی داوطلب
کنــد. روز پنجــم خــرداد لیســت داوطلبان 
تاییــد صالحیــت شــده اعــالم خواهد شــد.
کاندیداهــای تاییــد صالحیت شــده ۲۰ روز 

فرصت تبلیغــات خواهند داشــت.
انتخابــات ۱۴۰۰ در روز جمعــه ۲۸ خــرداد 

مــاه برگــزار خواهــد شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانداری بردســیر جلســه برنامه 
ریــزی جهــت برگــزاری حضــوری امتحانــات نهایــی پایه نهم 
و دوازدهــم بــه ریاســت آقــای وفایــی و باحضور اعضــا در دفتر 

معــاون سیاســی برگزار شــد
معــاون سیاســی فرمانــداری ضمــن خوشــامدگویی بــه اعضا 
و ارزوی قبولــی طاعــات و عبــادات گفت:برنامــه ریــزی جهت 
برگــزاری امتحانــات نهایــی بایــد بــه نحــوی انجام پذیــرد که 
والدیــن در ایــن زمینــه هیــچ گونــه نگرانی نداشــته باشــند و 
کلیــه پروتــکل های بهداشــتی قبل ، حیــن و بعــد از  امتحان 
رعایــت گــردد و افــزود: حــوزه هــای امتحانات نهایــی مدارس  
گندزدایــی و ضــد عفونــی شــده، تجمــع دانــش آمــوزان در 
ورودی و خروجــی مــدارس ممنــوع اســت و تمامــی دانــش 

امــوزان ملــزم بــه زدن ماســک هســتند

رعایت  کلیه پروتکل های بهداشتی 
قبل ، حین و بعد از  امتحان

معاون قضایی رئیس کل دادگسرتی استان کرمان :

صنعتساختمانسازی

بازدیدفرمانداربردسیرازگلخانه
صیفیجاتاقایفرخی

بردســیر  فرمانــداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار بردســیر ،حجــت االســالم 
والمســلمین مهــری امــام جمعــه نــگار و برخی از روســای 
ــی  ــه صیف ــرای گلخان ــد اج ــی از رون ــتگاههای اجرای دس

ــد ــد کردن ــای فرخــی بازدی ــات اق ج
ــاحت  ــه مس ــی ب ــه در زمین ــن گلخان ــت ای ــی اس گفتن
کــه  باشــد  مــی  اجــرا  درحــال  ۹۰۰۰مترمربــع 
ــع ان انجــام شــده و مابقــی درحــال اتمــام  ۳۰۰۰مترمرب
اســت و درحــدود ۱۶۰۰مترمربــع جهــت کاشــت گیاهــان 
ــن  ــی ای ــار تقریب ــت اعتب ــد یاف ــی گســترش خواه داروی
ــال  ــد و درح ــان میباش ــارد توم ــارکتی ۵میلی ــروژه مش پ
حاضــر  ۱۰نفــر مشــغول بــکار بــوده و بعــد ازراه انــدازی 

ــت ــش خواهدیاف ــر افزای ــه ۲۵نف ــداد ب ــن تع ای

افتخارآفرینیورزشکاران
زورخانهایبردسیر

ــه  ــی زورخان  احمــد نجــارزاده رئیــس هیئــت پهلوان
ای بردســیراز کســب رتبــه ورزشــکاران زورخانــه ای 
دررشــته هــای ســنگ وکبــاده گفــت :ضمــن عــرض 
تبریــک عید ســعید فطــر و قبولــی طاعــات و عبادات 
بــه لطــف خداونــد منــان فرزنــدان زورخانــه جهــان 
پهلــوان تختــی بردســیر افتخــار آفریدنــد .قهرمانــان 
عبارتنــد از : آقــای ســجاد بیرمــی نیــا - آقــای محمد 
ــای  ــکش - آق ــین اش ــای حس ــده - آق ــواد بازمان ج
ابوالفضــل صادقــی -آقــای محمــد مهدی نگارســتانی 
ــازی  ــابقات مج ــاده در مس ــنگ و کب ــته س در رش

اســتان کرمــان مقــام اول رســیدند
و ایــن عزیــزان بــه مســابقات مجــازی اســتان تهــران 

دعــوت شــدند
ــا تشــکر ویــژه از مرشــدین عزیزمــان آقــای امیــن  ب
خســروی و آقایــان خســروی مربــی ارزنــده شــهرمان 

وآقــای جــواد رنجبــر 
موفقیــت روز افــزون ایــن عزیــزان را از پیشــگاه 

احدیــت خواســتارم

مهندس وفایی معاون سیاسی فرمانداری بردسیر:

بــا ســام، قبولــی طاعــات و تربیــک 
عید ســعید فطر بــرای کلیه مطالعه 
کنندگان عزیز و محرتم. در قســمت 
ــپ  ــاح در تای ــود اص ــا وج ــل ب قب
متاســفانه بــا عــذر خواهی جــای دو 
کلمــه تغییــر کرده کــه معنی جمله 
کآل زیــر ســوال مــی رود لذا تصحیح 

می گردد 1_ اســتفاده از آهک نشــکفته در مات و شــفته موجب 
ازدیــاد حجــم و خســاراتی در پــی خواهد داشــت 2_ آهک شــکفته 
بــرای ســاخنت مــات ماســه و شــفته آهــک...، در ادامــه بحــث بایــد 
عــرض کنــم بــه دلیــل اســتفاده زیــاد از آهــک در تولیــدات صنعت 
ســاختامن خصوصــآ جوانــان فــارغ التحصیــل عمــران، شــیمی و... 
بایســتی بــه این نعمت پــروردگار بادیــد بازتری بنگرنــد و از آن بهره 
بربنــد. در حــال روش هــای متداول شــکفته شــدن آهــک را مخترصا 
رشح مــی دهیــم 1_ تنــگ گذاشــنت آهــک کــه روی آهــک زنــده به 
مقــدار کافــی آب مــی پاشــند و بعــد از 48 ســاعت آنــرا رسنــد کرده 
و مــرصف مــی مناینــد ایــن طریقــه غیــر فنــی تریــن، غیــر اصولــی 
تریــن و بدتریــن روش می باشــد که همیشــه در شــفته  »نشســت 
 اولیه، نشســت ثانویــه و...« خســارات زیادی خصوصاً در زلزلــه دارد.

ــرت،  ــه درازای 4 م ــودال ب ــک گ ــتفاده از ی ــا اس ــه ب ــر ک 2_ روش ت
ــار  ــد در کن ــی کنن ــربداری م ــرت خاک ــق 2 م ــرت و عم ــرض 3 م ع
ــر  ــاد ذک ــانتیمرت و ابع ــاع 40 س ــه ارتف ــی ب ــت چوب ــودال تش گ
ــل  ــم متص ــه ه ــه ای ب ــوری و دریچ ــط ت ــه توس ــاخته ک ــد س ش
مــی باشــند و... ایــن روش صحیــح تریــن طریقــه مــرصف آهــک 
 اســت بطــور کلــی متــام ذرات آهــک شــکفته مــی شــوند.

3_ روش خشــک در ایــن طریــق کلوخــه هــای آهــک را 20 
ــی  ــرا آب پاش ــاش آن ــا آبپ ــپس ب ــه و س ــم ریخت ــانتیمرت روی ه س
مــی کننــد و بــه هــم مــی زننــد ایــن رویــه را تــا ارتفــاع یــک مــرت 
حداقــل ادامــه مــی دهنــد  »البتــه زیــر ســطح الیــه اولیــه بایــد 
متیــز و عــاری از هــر نــوع مــوادی باشــد« ســپس دور آنــرا بــا کاه 
گل مــی گیرنــد تــا حــرارت 400 درجــه آن بیــرون نــرود آهــک زیــر 
ــد مــی شــود. ــرد آهــک تولی ــد و گ ــی دم مــی کن  پوســته کاه گل

ــک را در  ــه آه ــار آب، کلوخ ــار بخ ــر فش ــک زی ــکفنت آه 4_ ش
ــه  ــفر ب ــار امتس ــا 4 ب ــار 3 ت ــا فش ــار آب ب ــه و بخ ــگ ریخت واگون
درون دســتگاه وارد مــی شــود، در آنــرا مــی بندنــد پــس از 3 
ــد میشــکفد  ــار آب مان ــر فشــار بخ ــه آهــک زی ــا 4 ســاعت ک ت
ــه  ــارض ب ــال ح ــد در ح ــی آی ــت م ــکفته بدس ــک ش ــرد آه و گ
اصــل مطلــب یعنــی شــفته کــردن صحیــح مــی رســیم کــه بــه 
 دو نــوع 1_ روش تــر  2_ روش خشــک تقســیم مــی شــوند.

الــف( روش تــر مخلوطــی اســت از خــاک رس، شــن و دوغاب آهک  
»دوغــاب آهــک منظــور گــرد آهــک شــکفته ای کــه توســط آب و 
تزریــق هــوا در آن بطوریکــه ذرات شــکفته و خاک رس به حــدود 2 
میکــرون برســند« نســبت آهک بــه مخلوط بایســتی 1 به 3 باشــد 
در ضمــن بطــور متوســط دارای 30 درصــد دانه های ســنگی، مقدار 
آهــک مــورد نیــاز بیــن 200 تــا 350 کیلوگــرم آهــک شــکفته چــاق 
در هــر مرتمکعــب. البتــه ســاخت دوغــاب آهکــی تکنیکی اســت 
کــه نیاز به محاســبه و تجربــه الزم دارد بعد از 5 روز چنانچه شــفته 
درســت اجــراء شــده باشــد بــا مجــوز مهنــدس ناظر مــی تــوان روی 
آن بارگــذاری منــود و چنانچــه در ســطح شــفته ترکهای ســطحی به 
عــرض 2 تــا 3 میلیمرت پیدا شــد این نقیصــه را باید با غلطک 25 تنی 
 ویــربه منــود البته در زمانیکه هنــوز در حالت خمیری می باشــد و...

ب( روش خشــک: دقیقــا الیــه هــای 20 ســانتیمرتی مثــل عملیات 
ســابگرید در راهســازی مــی باشــد بــا ایــن تفــاوت کــه گــرد آهــک 
شــکفته بــا محاســبات الزم رطوبــت بهینه به آن اضافه شــده باشــد 
بعــد از غلتــک زدن و خشــک شــدن الیــه، تراکــم آزمایشــگاهی آن 

بایــد 100 درصــد باشــد تــا نشســت صــورت نگیــرد.

ــس کل  ــی رئی ــاون قضای مع
دادگســتری اســتان کرمان در 
امــور شــوراهای حــل اختالف، 
نسبت مصالحه در پرونده های 
قابل صلح و ســازش شوراهای 
ــتان  ــن اس ــالف ای ــل اخت ح
را طــی ســال گذشــته ۴۱ 

ــرد. ــالم ک درصــد اع

شــماری از داوطلبــان شــاخص انتخابــات 
ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری کــه 
روز شــنبه در آخریــن روز مهلــت نــام 
نویســی داوطلبــان در وزارت کشــور ثبــت 
نــام کردنــد، بــا صــدور بیانیــه یــا حضــور 
در برابــر خبرنــگاران بــه تشــریح برنامه هــا 

ــد. ــود پرداختن ــای خ و دیدگاه ه
بــه گــزارش خبرنگار سیاســی ایرنــا، وزارت 
ــت  ــان ثب ــاعات پای ــن س کشــور در آخری
نــام داوطلبــان ریاســت جمهوری، ســاعات 
شــلوغی دارد. چهــره هــای سیاســی و 
غیرسیاســی که چشــم به پاســتور دوخته 
خــود را بــه خیابــان فاطمــی رســاندند تــا 
ــرای ســیزدهمین دوره  رقابــت ریاســت  ب

جمهــوری آمــاده شــوند. 
 هر کس وعده بهشت را در این شرایط 

پیچیده می دهد خالف می گوید
ــت  ــن روز ثب ــی در پنجمی ــی الریجان عل
نــام داوطلبــان انتخابــات ۱۴۰۰ بــا حضــور 
ــرای ورود  ــورش را ب ــور حض در وزارت کش
ــه  ــه گمان ــات قطعــی کــرد و ب ــه انتخاب ب
زنــی هــا پایــان داد، رییــس پیشــین 
مجلــس شــورای اســالمی معتقــد اســت: 
هــر کســی وعــده بهشــت در ایــن شــرایط 
ــی  ــالف م ــد خ ــور می ده ــده کش پیچی
گویــد. بایــد اول آتــش جهنــم اختــالف و 
لجبــازی و افراطــی گــری و کارنابلــدی را 
خامــوش کــرد. حــل مشــکالت کشــور بــا 
هوس هــای پوپولیســتی و نردبــان ســازی 
از محرومیــت ملــت حــل نمی شــود، بلکه 
کشــور بــرای تحقــِق پیشــرفِت اقتصــادِی 
شــتابان و مردمــی، بــه همبســتگی ملــی 
در داخــل، تعامــل هوشــمندانه بــا غــرب، 
ــرق، و  ــا ش ــا ب ــازنده و پوی ــکاری س هم
ــا همســایگان نیــاز  ــه ب هماهنگــی برادران
دارد و ایــن امــر احتیــاج بــه علــم و دانــش 

ــه دارد. و تجرب
 منش آیت اهلل هاشــمی را در دســتور 

ــرار می دهم کار ق
ــوری  ــت جمه ــان ریاس ــر داوطلب از دیگ
محســن هاشــمی فرزند آیت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی رییــس جمهور پیشــین ایران 

اســت.
ــت اقتصــادی  ــه وضعی ــان اینک ــا بی وی ب
علــت  اســت  بحــران  کشــور دچــار 
حضــورش را رفــع مشــکالت کشــور و 
ــاه مطلــوب عنــوان  ــه یــک رف رســیدن ب
کــرد و گفــت: جامعــه ایــران در وضعیــت 

دشــواری قــرار دارد و وضعیــت بســیاری از 
مــردم مختــل شــده اســت و ایــن در حالی 
اســت کــه ایــران از نعمــت هــای بســیاری 
ــرفت  ــد پیش ــا بای ــت و م ــوردار اس برخ

بیشــتری داشــته باشــیم.
انتخابــات  داوطلــب ســیزدهمین دوره 
ریاســت جمهــوری گفــت: در دولــت خــود 
منــش آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی را که 
همــان تنــش زدایــی اســت در دســتور کار 

خــود قــرار خواهــم داد.
 مردم باید در فروش نفت سهامدار باشند

ــر  ــینی وزی ــی حس ــمس الدین ــید ش س
پیشــین امــور اقتصــادی و دارایــی از دیگــر 
ــه  ــود ک ــوری ب ــت جمه ــان ریاس داوطلب
پــس از ثبــت نــام گفــت: بــه دلیل شــرایط 
خــاص کشــور در عرصــه انتخابات ریاســت 
جمهــوری بــا توجــه بــه وضعیــت کشــور 
بــرای حضــور در انتخابــات احســاس کردم 
ایــن شــانس را بــه خــودم بدهــم تــا یــک 
اقتصــاددان در عرصه اجرایی کشــور حضور 

پیــدا کنــد.
انتخابــات  داوطلــب ســیزدهمین دوره 
ریاســت جمهــوری بــا بیــان اینکــه مــردم 
ــروش نفــت ســهام دار باشــند،  ــد در ف بای
گفــت: اگــر نظــام تامیــن مالــی مــا حــل 
شــود قفــل تــورم در کشــور حل می شــود.

 چــاره ای نداریــم تنش هــای داخلی 
و بیرونــی را از بیــن ببریم/ نمی شــود 
ــود ــعه ب ــر توس ــه فک ــوا ب ــا دع ب
مســعود پزشــکیان نماینــده مجلــس 
شــورای اســالمی  از دیگــر داوطلبــان 
ریاســت  انتخابــات  دوره  ســیزدهمین 
جمهــوری معتقــد اســت: فقــط اتــکا بــه 
مــردم می توانــد مشــکالت را حــل کنــد و 
بــرای ایــن کار چــاره ای نداریــم جــز اینکــه 
رونــد تفرقــه و اختالفات موجود در کشــور، 
تنــش داخلــی و تنــش بــا همســایگان را از 
بیــن ببریــم. نمی شــود بــا دعــوا و تنش به 

ــود. فکــر توســعه و آینــده کشــور ب
انتخابــات  داوطلــب ســیزدهمین دوره 
ــت  ــاور اس ــن ب ــوری برای ــت جمه ریاس
کــه هیــچ کشــوری در دنیــا  نتوانســت بــا 
ــا  ــد ب ــاً بای ــی برســد. قطع ــه جای تنــش ب
تنــش زدایــی در کشــور و خــارج از کشــور 
ــتان  ــا دوس ــم ب ــن ببری ــکالت را از بی مش
ــگ،  ــا جن ــدارا. ب ــمنان م ــا دش ــروت ب م
درگیــری، اختــالف، حــذف کــردن، پنهان 
کــردن  امــکان اینکــه بــه جایــی برســیم 

ثنایی رسپرست شبکه دامپزشکی بردسیر :

اجرایطرحریشهکنیطاعون
نشخوارکنندگانکوچکدربردسیر

ثنایی رسپرســت شــبکه دامپزشــکی بردســیر از اجرای طرح واکسیناســیون 
۳۲۰ هــزار رأس دام ســبک ایــن شهرســتان علیــه بیــامری طاعــون 

ــرب داد. ــک )ppr( خ ــخوارکنندگان کوچ نش
 نــدا ثنایــی گفــت: در طــرح واکسیناســیون ملــی ریشــه کنــی طاعــون 
نشــخوارکنندگان کوچــک، بــا اســتفاده از واکســن تولیــد داخــل ۳۲۰ هــزار 
رأس دام ســبک شــامل )بــره، بزغالــه و بــز، گوســفند( علیــه این بیــامری به 

صــورت کامــأ رایــگان مایــه کوبــی مــی شــود.
وی گفــت: ایــن طــرح ۳ ســاله، از اوایل اردیبهشــت مــاه آغاز شــده و در یک 

بــازه ســه ماهــه تــا اواخر تیر مــاه ادامــه خواهد داشــت.
ایشــان افــزود: طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک)ppr( بیــامری واگیــر دام 

هاســت، و بــه انســان منتقــل منی شــود.
ثنایــی در خصــوص عایــم بیــامری در دام هــا افزود:ایــن بیــامری کــه از 
مهمرتیــن بیــامری هــای دامــی بــوده و بــه صــورت رسیــع در جمعیــت 
دامــی انتشــار پیــدا مــی کنــد، ابتدا با تــب آغاز و ســپس بــا آبریــزش دهان، 
بینــی، چشــم و زخــم داخــل دهــان و اســهال همــراه خواهــد بــود و تأخیر 

در درمــان موجــب مــرگ دام خواهــد شــد.
ــت  ــر نهای ــن ام ــام ای ــه در انج ــت ک ــداران خواس ــی از دام ــان ثنای در پای

ــپ هــای واکسیناســیون دامپزشــکی داشــته باشــند. ــا اکی همــکاری را ب

حلمشکالتیککارخانهتولیدی
ومعدنیدرکرمانبا750کارگر

در نشســت ســتاد اســتانی اجرای کلی سیاســت هــای اقتصاد مقاومتــی در 
ابعــاد حقوقی و قضایی کرمان مشــکات یــک واحد تولیــدی در زمینه اخذ 
مجوزهــای الزم جهــت واردات ماشــین آالت حفــاری بــا پیگیری دادگســرتی 
کل و براســاس نظــر مســاعد ســازمان صمــت اســتان حــل و زمینــه تــداوم 

اشــتغال 750 کارگــر فراهم شــد.
"یداللــه موحــد" رییس کل دادگســرتی اســتان کرمان در این نشســت اظهار 
ــاز کــردن گــره هــا و قفــل هــای موجــود در مســیر کار  کــرد: در صــدد ب
واحدهای تولیدی هســتیم و در این راســتا الزم اســت در کنار ســتاد اســتانی 
اجــرای کلــی سیاســت های اقتصاد مقاومتــی کارگروه هــای زیرمجموعه به 
بررســی موضوعــات و تعییــن راهکارهای حل مشــکات واحدهــا بپردازند.

وی افــزود: در ایــن نشســت رضب االجــل دو هفتــه ای بــرای تعیین تکلیف 
واحــد تولیــد پنل هــای خورشــیدی در کرمان تعیین شــد.

موحــد ترصیــح کــرد: در ایــن نشســت مشــکات یــک واحــد تولیــدی و 
معدنــی در زمینــه احیــای پروانــه اکتشــاف معدن بــه دلیل مــوارد خــارج از 
یــد نیــز بررســی و مصوبــات الزم بــرای حــل مشــکات ایــن واحــد تولیــدی 

ــد. تصویب ش

داوطلبانریاستجمهوریدرموردبرنامههایشانچهمیگویند؟
وجــود نــدارد. در هیــچ تاریــخ ملتــی و جامعه 
امــکان نداشــت گروهــی بــه اجبــار توانســته 

باشــند مملکتــی را اداره کــرده باشــند.
خواهان یک »جنبش ملی مطالبات« ام

ســید محمد صــادق خــرازی، دبیــرکل حزب 
نــدای ایرانیان نیز پــس از انصــراف از دواطلب 
ــوری در  ــت جمه ــات ریاس ــدن در انتخاب ش
بیانیــه ای اعــالم کــرد: اینجانب ســید محمد 
ــن  ــظ ای ــتای حف ــرازی، در راس ــادق خ ص
ــان  ــروزی جری ــرای پی ــالش ب ــا، و ت آرمان ه
ــراف  ــرو، انص ــات پیش ــات در انتخاب اصالح
خــودم را از نامــزدی بــرای ریاســت جمهوری 
ــزب  ــان ح ــار جوان ــی دارم و در کن ــالم م اع
نــدای ایرانیــان، که همــواره از آنــان آموخته ام، 
مســیر پاســداری از جمهوریــت نظــام را ادامه 
خواهــم داد تــا ایــن نهــال نوپــا درختــی تناور 

گــردد
ــش  ــا آرای ــود؛ ام ــدن ب ــر نیام ــم ب تصمیم
ــه اســت ــه شــکل گرفت ــدی در صحن جدی
ــام  ــت ن ــس از ثب ــم پ ــی ه ــا زاکان علیرض
داوطلبان ســیزدهمین دور انتخابات ریاســت 
جمهــوری در جمــع خبرنــگاران گفــت: 
تصمیــم اینجانــب تــا دیــروز نیامــدن بــود و 
ــه تبییــن  همــه تــالش خــود را معطــوف ب
ــه  ــجام جبه ــور و انس ــخت کش ــرایط س ش
ــدی در  ــش جدی ــا آرای ــردم، ام ــالب ک انق

ــه اســت. ــت شــکل گرفت ــه رقاب صحن
ــا  ــس ب ــای مجل ــز پژوهش ه ــس مرک ریی
بیــان اینکه تمــام نمادهای فســاد، اشــرافیت 
سیاســی و ناکارآمــدی بــه صحنــه آمده انــد، 
ــی و  ــفبار فعل ــع اس ــببین وض ــت: مس گف
حامیــان آنهــا طلبکارانــه بــه عرصــه آمده اند 
ــر  ــی را در س ــوم روحان ــت س ــودای دول و س
می پروراننــد. در پاســخ بــه نیــاز جبهــه 
ــه منطــق وحــدت،  ــام ب ــا اهتم ــالب و ب انق
پذیرفتــم بــه میــدان بیایــم تــا ان شــاءاهلل بــا 
زمیــن زدن شــبکه فســاد و نفــوذ، ایرانی قوی 

و پیشــرفته محقــق شــود.
فســاد، ناکارآمــدی و اشــرافی گری 

ــتند  ــن هس ــای م رقب
ــم  حجت االســالم والمســلمین ســید ابراهی
رییســی پــس از ثبت نــام در انتخابــات 
ــگاران  ــع خبرن ــوری در جم ــت جمه ریاس
گفــت: در کنــار مهــم بــودن امر قــوه قضاییه، 
موضــوع مهــم و دارای اولویت یعنی معیشــت 
و مشــکالت مــردم، بیــکاری و گرانــی، ســفره 
مــردم و وضعیــت اقتصــادی را بایــد مــد نظر 

داشــته باشــیم.

داوطلب ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت 
ــا بیــان اینکــه حضــور در ایــن  جمهــوری ب
عرصــه اجابــت ایــن دعــوت و هــم پاســخ بــه 
خواســته کســانی بــود کــه نگــران وضعیــت 
اقتصــادی کشــور بودنــد، خاطرنشــان کــرد: 
اگــر چــه دعــوت هــای زیــادی داشــته ام امــا 
ــه صــورت مســتقل اســت  ــده ب حضــور بن
ــچ کســی  ــی حضــور هی ــن حضــور ناف و ای
نیســت و کســانی که بــرای حضــور در میدان 

احســاس تکلیــف کردنــد، بیاینــد.
ــاد،  ــب فس ــود را رقی ــرد: خ ــح ک وی تصری
ناکارآمــدی و اشــرافی گــری می دانــم. رقیــب 
جناح هــای سیاســی و ایــن گــروه و آن گــروه 
ــم از  ــا می دان ــدان حتم ــن می نیســتم. در ای
همــکاری بخش هــای مختلــف در قــوه 
قضاییــه در ایــن عرصه هــم اســتفاده خواهم 

کــرد.
رئیســی گفــت: امــکان تشــکیل ســتاد 
ــوت  ــدارم و دع ــی ن ــکان مال ــی و ام انتخابات
ــوش  ــی خودج ــتادهای مردم ــدگان س کنن
تشــکیل می دهنــد بــا ایــن عنــوان کــه هــر 

ــود. ــد ب ــتاد خواه ــک س ــه ی خان
ــش  ــور و نق ــا حض ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
دادن بــه مــردم امیــدوارم مشــکالت را حــل 
ــا تحــول در  کنیــم. مــا دولتــی مردمــی و ب
ــی قــوی  بخش هــای مختلــف اجرایــی ایران
را شــاهد خواهیــم بــود. ایــن تحــول و ایــن 
ــت مردمــی آنچــه را  ــوان دول ــه عن ــت ب دول
ــود. رقــم خواهــد زد ایرانــی قــوی خواهــد ب

»دولِت ملت« را تشکیل خواهم داد
اســحاق جهانگیــری روز شــنبه پــس از ثبت 
نــام در ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت 
جمهــوری در جمــع خبرنــگاران حاضر شــد 
ــا  ــر ب ــال های اخی ــا در س ــران م ــت: ای و گف
مســائل و تنگناهــای گوناگــون روبــرو بــوده و 
اکنــون بــه شــدت نیازمنــد افق گشــایی های 
توســعه  و  مــردم  زندگــی  در  واقعــی 
همه جانبــه کشــور، بهبــود معیشــت مــردم 
بــا رفــع تحریم هــا و رشــد اقتصــادی پایــدار 
ــع  ــد و بازتوزی ــت از تولی و اشــتغال زا و حمای

ــت. ــروت اس ــر ث عادالنه ت
ــت  ــه مل ــق ب ــه متعل ــه ام را ک ــرو و تجرب  آب
اســت تقدیــم ملــت می کنــم، بــا آگاهــی از 
شــرایط دشــوار امــروز کشــور و ســردی ها و 
ــوم  ــدان می ش ــن می ــا وارد ای کناره گزینی ه
ــا آن جــا کــه  ــالش و اقدامــی، ت ــچ ت و از هی
ــد  ــه ام را تهدی ــت  اصالح گران ــا و هوی ارزش ه

ــم.   ــغ نمی کن ــد،  دری نکن
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حکومت  جهانی عدالت
مهدویت یا وراثت حکومت مستضعفان

از مسائل دیگری که در نهج البالغه درباره جریان مهدویت بدان اشاره 
شده، این است که ظهور مهدی موعود)علیه السالم( به عنوان وارث 
حکومت مستضعفان جزء اراده و خواست حتمی الهی است که به طور 
یقین، روزی تحقق خواهد یافت زیرا به گفته بعضی از بزرگان اهل 
حکمت، بشر از زمانی که در زمین سکنا گزیده، پیوسته در آرزوی یک 
زندگی اجتماعی مقرون به سعادت بوده است و به امید رسیدن چنین 
روزی قدم برمی دارد و اگر این خواسته تحقق خارجی نمی داشت، 
هرگز چنین آرزو و امیدی در نهاد انسان ها نقش نمی بست  چنان که 
اگر غذایی نبود گرسنگی نبود، و اگر آبی نبود تشنگی تحقق نمی یافت. 
از این رو، به حکم ضرورت، آینده جهان روزی را در بر خواهد داشت 
که در آن روز، جامعه بشری پر از عدل و داد شود و مردم با صلح و صفا 
همزیستی نمایند و افراد انسانی غرق فضیلت و کمال شوند، و این آرزو 
و خواست عمومی به دست مهدی موعود)علیه السالم( تحقق خواهد 
یافت. از این رو، امیرمؤمنان)علیه السالم(می فرماید: »لَتعطفنَّ الدنیا علینا 
بعد شماسها، عطَف الفرَّوس علی ولدها و تال عقیَب ذلَک:)َونُِریُد أَن نَُّمنَّ 
ًة َونَْجَعلَُهُم الَْوارِثِیَن(«  دنیا  َعلَی الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفی اْلَرِْض َونَْجَعلَُهْم أَئِمَّ
پس از سرکشی به ما روی می کند  چونان شتر ماده بدخو که به بچه 
خود مهربان گردد. پس حضرت این آیه را تالوت نمود که خداوند می 
فرماید: اراده کردیم که بر مستضعفان زمین مّنت گذارده، آنان را امامان 
و وارثان حکومت ها گردانیم.بن ابی الحدید ذیل این کالم حضرت می 
نویسد: »به اتفاق شیعه و سّنی، این کالم حضرت علی)علیه السالم( 
اشاره به ظهور امامی است که در آخرالزمان پدید می آید و سراسر زمین 

را تحت حکومت خویش درمی آورد.«
پرتوی از سیمای یاران حضرت مهدی)علیه السالم(

یکی از مسائل دیگری که در نهج البالغه درباره حضرت مهدی)علیه 
السالم( آمده مسئله یاران و کارگزاران دولت کریمه آن حضرت است. 
امیرمؤمنان)علیه السالم( از کارگزاران دولت حضرت مهدی)علیه السالم( 
چنین یاد می کند: »ُثمَّ لیشخذنَّ فیها قوٌم شَخَذ القیَن الّنصَل، تجلّی 
بالتنزیل ابصارهم، و یرمی بالتفسیر فی مسامعهم و یغبقون کأَس الحکمِة 
بعدالصبوِح«سپس گروهی برای در هم کوبیدن فتنه ها آماده می گردند، 
و چون شمشیرها صیقل می خورند، دیده هایشان با قرآن روشنایی می 
گیرند و در گوش هایشان تفسیر قرآن طنین افکنده و در صبحگاهان و 

شامگاهان جام های حکمت سر می کشند.
ابن ابی الحدید در ذیل این فراز نورانی کالم حضرت آورده است: وصف 
این گروه آن است که پرده از جان آنان برداشته شده، معارف الهی در دل 
هایشان ایجاد می شود و درک اسرار باطنی قرآن به آنان الهام می گردد 
و جام حکمت را در هر صبح و شام سر می کشند و بدین سان، معارف 
ربّانی و اسرار الهی همواره بر قلب آنان افاضه می گردند و آنان کسانی اند 
که بین پارسایی و شجاعت و حکمت جمع نموده و سزاوارند که یاور ولی 

الهی باشند که قرار است بیایند

ادامه  آیه  155 سوره آل عمران :
5- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

آیه در مورد فرار مسلمانان در جنگ احد است. همچنانکه در تفاسیر 
آمده است، در جنگ احد همه فرار کردند مگر سیزده نفر که پنج نفر 
آنان از مهاجرین و هشت نفر از انصار بودند. در نام این سیزده نفر جز 

علی )ع( اختالف است که چه کسانی بودند.
6- مسلمانان در جنگ احد چند گروه شدند؟

در جنگ احد مسلمانان چهار گروه شدند : 1- شهدا 2- صابران 
3- فراریان که مورد عفو قرار گرفتند 4- منافقان.

7- مهمترین علت فرار از جنگ چیست؟
یکی از مهم ترین علل فرار از جنگ گناه است. گناه پرده تقوا را پاره 
کرده و روحیه انسان را تضعیف می کند و راه نفوذ شیطان را فراهم 

می آورد.
آیه 156 سوره آل عمران :ا

ای کسانی که ایمان آورده اید همچون کسانی نباشید که کفر ورزیدند 
و به برادرانشان هنگامی که به سفر رفته )و در سفر مردند( و یا جهادگر 
شدند )و کشته شدند( گفتند اگر نزد ما )مانده( بودند نمی مردند و کشته 
نمی شدند )شما چنین سخنانی مگویید( تا خدا آن را در دلهایشان 
حسرتی قرار دهد و خدا )ست که( زنده می کند و می میراند و خدا 

)ست که( به آنچه می کنید بیناست.
1-  اهمیت حادثه احد برای مسلمانان چیست؟

حادثه احد از دو نظر برای مسلمانان فوق العاده اهمیت داشت: نخست 
اینکه آئینه تمام نمائی بود که می توانست چهره واقعی مسلمانان آن 
زمان را منعکس سازد و آنها را وادار به اصالح وضع خود و برطرف 
ساختن نقاط ضعف بنماید. به همین جهت قرآن فوق العاده روی آن 
تکیه کرده و در آیات بسیاری که در گذشته خواندیم و در آینده نیز 
خواهیم خواند از آن استفاده تربیتی می کند. از سوي دیگر این حادثه 
زمینه را برای سمپاشی دشمنان و منافقان آماده ساخت و به همین 
دلیل آیات زیادی برای خنثی کردن این سمپاشی ها نازل گردید که 

آیات فوق از آن جمله است.
2-هشدار قرآن به مسلمانان در خصوص فعالیت های 

تخریبی منافقان چیست؟
این آیات به منظور در هم کوبیدن فعالیت های تخریبی منافقان و 
هشدار به مسلمانان، به افراد با ایمان خطاب کرده و می گوید:  »شما 
همانند کافران نباشید که وقتی برادرانشان به مسافرتی مي روند و 
پا در صف مجاهدان قرار می گیرند و کشته می شوند می گویند 
افسوس اگر نزد ما بودند نمی مردند و کشته نمی شدند.« گر چه آنها 
این سخنان را در لباس دلسوزی ایراد می کنند، اما نظری جز مسموم 
ساختن روحیه شما ندارند و نباید شما تحت تاثیر این سخنان مسموم 

قرار بگیرید و چنین جمله هایی بر زبان بیاورید.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 380بسوی نور

 مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بــا 
ــت زکات در  ــای پرداخ ــه روش ه ــاره ب اش
ــان مــی  ــد ســعید فطــر گفــت: مومن عی
ــری  ــاره گی ــق ش ــد زکات را از طری توانن
کــد #5*034*8877*، ســایت کمیتــه امداد، 
اپلیکیشــن هــای ایــوا، بلــه، ســنا و ســکه، 
دســتگاه های پــوز اندرویــدی متصــل بــه 
ســامانه ســنا و همچنین مراجعه حضوری 
ــتان  ــداد رسارس اس ــه ام ــر کمیت ــه دفات ب

پرداخــت کننــد.
ــا  ــگاران ب ــی در جمــع خربن ــی صادق یحی
تربیک فرا رســیدن عید ســعید فطر اظهار 
کــرد: در مــاه مبــارک رمضــان برنامــه هــای 
مختلفــی در کمیتــه امــداد بــا همراهــی 
ــال دو  ــرد و امس ــی گی ــورت م ــران ص خیّ
اقــدام خــوب در توزیــع کمــک هــای 

ــه و غــذای گــرم انجــام شــد. مومنان
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت 370 آشــپزخانه 

ــزود:  ــان اف ــتان کرم ــطح اس ــدوی در س مه
بیــش از 49 هــزار ســبد معیشــتی بیــن 
مددجویــان کمیته امــداد توزیع شــد و تا 26 
مــاه رمضــان یــک میلیــون و 321 هــزار پرس 
غــذای گــرم در آشــپزخانه هــا طبــخ و توزیع 

شــده اســت.
ــاختار  ــه س ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام صادق
شــورای زکات کشــور و اســتان هــا و دبیــری 
کمیتــه امــداد ترصیــح کــرد: مجموعــه های 
جمــع آوری کننــده زکات در کرمــان رصفا به 
نــام شــورای زکات در روز عیــد فطــر اقــدام 
بــه جمــع آوری زکات مــی کننــد و زکاتی که 
جمــع آوری مــی شــود هــان روز شــارش 
و صورتجلســه و براســاس ســهم بنــدی، بین 
خیریــه هــا و نهادهایی کــه در بحــث زکات 

همــکاری کردنــد، توزیــع مــی شــود.
ــا  ــان ب ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
اشــاره بــه روش هــای پرداخــت زکات در عید 

ســعید فطر گفت: مومنــان می تواننــد زکات 
را از طریــق شــاره گیری کــد 5#*034*8877*، 
ســایت کمیتــه امــداد، اپلیکیشــن هــای 
ــوز  ــتگاه های پ ــکه، دس ــنا و س ــه، س ــوا، بل ای
اندرویدی متصل به ســامانه ســنا و همچنین 
مراجعــه حضــوری بــه دفاتــر کمیتــه امــداد 

رسارس اســتان پرداخــت کننــد.
وی افزود: شــاره کارت 6037997950059544 
بــرای فطریــه عــام، 6037997950067810 
کارت  شــاره  و  ســادات  فطریــه 
6037997950076084 بــرای کفــاره غیرعمــد 
و 6037997950084351 بــرای کفــاره عمــد در 

ــه شــده اســت. نظــر گرفت
صادقــی بــا اشــاره بــه اینکــه 43 پایــگاه جمع 
آوری زکات نیــز در شــهر کرمــان فعال خواهد 
بــود، ترصیــح کــرد: پایــگاه ها بایــد از شــورای 

زکات مجوز داشــته باشــند.
ــارکت  ــته مش ــال گذش ــرد: در س ــان ک وی بی

جمع آوری 5 و نیم میلیارد تومان زکات در سال گذشته در استان

مــردم در پرداخت زکات نســبت به ســال 
ــان  ــاه رمض ــود و در م ــاال ب ــی ب 98 خیل
ــوی  ــی از س ــتقبال خوب ــز اس ــال نی امس
مــردم و خیران در توزیع ســبد معیشــتی 

و غــذای گــرم صــورت گرفــت.
ــان  ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
در پایــان میــزان زکات پرداختــی مومنــان 
اســتان کرمــان در ســال گذشــته را 5 و 
نیــم میلیــارد تومــان شــامل فطریــه عــام، 

ــرد ــام ک ــارات و ... اع ــادات، کف س

 

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

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

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

  

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 140060319011000097 - 1400/2/5 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی خانــم صغــری عبدالهــی دهکدهــی فرزنــد شــیرعلی  بشــماره شناســنامه 3  صــادره از بردســیر در یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 401/76 مترمربــع  پــالک 57 فرعــی از 318 اصلــی )کــه کل پــالک 57 فرعــی از 318 اصلــی 
و نیــز مقــداری از پــالک 3 فرعــی از 318 اصلــی( واقــع در بردســیر خیابــان شــهید گرکانــی بخــش 20 کرمــان خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای حمیــد ســعید و خانــم ربابــه جمشــیدی محــرز گردیــده اســت لذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت 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 مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/2/13-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/27-حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/8 م الف

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 140060319011000050 - 1400/1/21 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی آقای محمدحســین خراســانی پــور فرزنــد کرامت  بشــماره شناســنامه 262 صــادره از بردســیر در یک باب 
خانــه  بــه مســاحت 292/47 مترمربــع پــالک 53 فرعــی از 543  اصلــی واقع در بردســیر خیابان کاشــانی کوچــه جهاد بخش 
20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای رضــا بیرمــی نیــا محــرز گردیده اســت.  لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت 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 مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/2/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/27حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/5 م الف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 140060319011000006 - 1400/1/7 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی خانــم عصمــت خســروی مشــیزی فرزنــد عبــاس  بشــماره شناســنامه 3 صــادره از بردســیر در یــک باب 
خانــه بــه مســاحت 232/94 مترمربــع پــالک 12  فرعــی از 1215  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار مــدرس بخــش 20 کرمــان 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای عزیزالــه ابراهیــم نــژاد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت 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 مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/2/13-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/27حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/6 م الف

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

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

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

                                                                                           حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/12 م الف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 139960319011003141 - 99/12/25 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی خانم فاطمه موســی پور بردســیری فرزند عبــاس  بشــماره شناســنامه 3170021370  صادره از بردســیر در 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 293/62 مترمربــع پــالک 5 فرعــی از 856  اصلی واقع در بردســیر محلــه کریم ابــاد بخش 20 
کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقای غالمحســین خســروی مشــیزی محــرز گردیده اســت لذا بــه منظور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه این اداره تســلیم وپس 
از اخــذ رســید،ظرف مــدت 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 مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/2/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/27حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/15 م الف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 139960319011002966 - 99/12/10 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی خانــم زهــرا آرامش  فرزند اکبر  بشــماره شناســنامه 288  صــادره از ســیرجان در ششــدانگ زمین محصور 
مشــتمل بــر دو اتــاق  بــه مســاحت 198/5 مترمربــع  پــالک 4 فرعــی از 1306 اصلی واقع در بردســیر بلوار مــدرس 13 بخش 
20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای غالمحســین فخرآبــادی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه این اداره تســلیم وپس 
از اخــذ رســید،ظرف مــدت 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 مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/2/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/27-حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/18 م الف

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

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

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

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي برابــر رای شــماره 139960319011003142 - 99/12/25 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض متقاضــی آقــای یاســر آذرنیــوش فرزنــد امامقلــی بشــماره شناســنامه 2  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 426/94 مترمربــع پــالک 23  فرعــی از 687  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار میــرزا آقاخــان کوچــه شــماره 8  بخش 
20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای جــالل خســروی محــرز گردیــده اســت لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت 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 مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/2/13-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/27

                                                                                                    حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/14 م الف

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

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

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

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان اعالم کرد:

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي 
واراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر ارای شــماره 140060319011000038 – 
1/18/ 1400 و140060319011000049 – 1400/1/21 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه 
ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضی آقــای امــان اهلل ســعید فرزند 
رضــا  بشــماره شناســنامه 16  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 359/78 
مترمربــع پــالک 173  فرعــی از 395  اصلــی واقــع در بردســیر گلزار خیابــان فرهنگ  بخش 
21 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای امــان الــه عامــری محــرز گردیــده اســت لــذا 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در  ــه فاصل ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي 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 یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبت 

اول :1400/2/13-تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/2/27  
                                                   حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/3 م الف

بیش از ۲3۴ هزارنفر از خدمات طرح سالمت 
هالل احمر کرمان بهره مند شدند

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت : از ابتدای آذرماه سال گذشته تاکنون ۲۳۴ 
هزار و ۶۹۵ نفر از خدمات طرح ناظران سالمت این جمعیت بهره مند شده اند.

 ابراهیــم بابایــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: ایــن طــرح با هدف پیشــگیری از شــیوع 
ویــروس کرونــا در مناطــق مختلف اســتان در حــال برگزاری اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون ۲۳۴ هــزار و ۶۹۵ نفــر توســط اعضــای جوانان با نکات بهداشــتی 
و ایمنــی پیشــگیری از شــیوع کرونــا آشــنا شــده انــد، خاطرنشــان کــرد: در ایــن طــرح اعضــا بــا 
توجــه بــه نــکات بهداشــتی و ایمنــی در خصــوص مقابلــه با شــیوع ویــروس کرونــا آمــوزش دیده 
انــد ، بــر رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی از ســوی واحدهای مختلــف صنفی نظارت داشــته 

و تذکــرات الزم را بــه آنــان ارائــه می دهنــد.
بابایــی بــا اشــاره بــه بازرســی بیــش از ۴۵ هــزار اماکــن در سراســر اســتان کرمــان طــی مــدت 
یــاد شــده  افــزود: اعضــای جوانــان جمعیــت هــالل احمــر اســتان بــا همــکاری نیروهــای شــبکه 
بهداشــت و درمــان بــا هــدف مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا در دو نوبــت بــه مراکــز مختلــف 
سرکشــی کــرده و نتیجــه حضــور خــود را بــه شــبکه بهداشــت و هــالل احمــر منتقــل می کنند.
بــه گفتــه بابــا یــی به مناســبت هفته هــالل احمر بــا حضــور اســتاندار از اعضــای جوانانی کــه در 

اجــرای ایــن طــرح مشــارکت دارند، تجلیل شــد.



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                       

10000100005588 شماره ارسال پیامک

آقــا معلــم قصــه مــا در ســال هــزار و ســیصد و ســی و هفــت در شــهر بردســیر بدنیــا 
آمــد. بــا تولــد ششــمین پســر، فرزنــدان خانــه آقــا ابوتــراب، دستشــان کامل شــد. روز 
هــا ســپری مــی شــد و پــدر بــا کارگــری در کارخانــه قنــد در پــی معــاش اهــل خانــه 
مــی کوشــید؛ و علــی همچــون دیگــر بــرادران بــرای کمــک بــه پــدر، زمانــی کــه از 
درس فراغتــی مــی یافــت بــه کار بنایــی مــی پرداخــت. دوران تحصیــل را بــا موفقیت 

به اتمــام رســاند. 
در رژیــم طاغوتــی شاهنشــاهی بــرای خدمــت ســربازی ثبــت نــام کــرد اما با داشــتن 
روحیــه انقالبــی و پرداختــن بــه فعالیــت هــای انقالبــی خــود را بــرای ســربازی امــام 
آمــاده مــی کــرد. پــس از  پیــروزی انقــالب توانســت بــا ورود بــه ســازمان آمــوزش 
و پــرورش، در کســوت معلمــی مشــغول بــه پــرورش و آمــوزش فرزنــدان ســرزمین 
اســالمیش گــردد. بــا شــروع جنــگ تحمیلی عــراق علیــه ایــران و دعــوت از متولدین 

ســال ۱۳۳۷ بــه جبهــه اعــزام شــد.
ســرانجام پــس از مــاه هــا حضــور در جبهــه، در منطقــه عملیاتــی کوشــک در تاریــخ 
6۱/۳/۱۳ بــا مــدرک ســرخ شــهادت بــه دیــدار معبــود خــود شــتافت. پیکــر مطهرش 

پــس از تشــییع در گلــزار شــهدای شــهر بردســیر بــه خــاک ســپرده شــد.
از خدمــت اومــد خونــه. امــام دســتور داده بود ســربازها برای مبــارزه با رژیم و پیوســتن 
بــه مــردم، پــادگان هــا رو تــرک کننــد. بعــد از انقــالب بــرای دیــدار امــام رفتــه بودند. 
از لذتــی کــه نصیبــش شــده بــود، تعریــف مــی کــرد و مــی گفــت: با دیــدن امــام بی 
اختیار اشــکت جاری میشــه...   راوی: خانم نصرت امیرپورسعید)همســر برادر شــهید(
وقتــی شــنید تصــادف کــردم، اومــد خونــه، گفــت: چــی شــدی؟ جریــان رو تعریــف 
کــردم. گفــت: مــن خوابشــو دیده بودم. چون ســاعتم شکســته بــود، ساعتشــو درآورد، 
داد بــه مــن. دلداریــم مــی داد. اولیــن حرفی کــه زد، پرســید: رضایــت دادی؟ گفتم: تو 

بیمارســتان رضایت دادم.
متوجــه نشــدم دختــر بزرگــم کــی رفــت مدرســه، کــی ثبــت نــام شــد... علــی ثبــت 

نامــش مــی کــرد. چــادر، لبــاس و همــه چــی بــراش مــی خریــد...
)بــه بچــه هــا محبت مــی کرد(رفتــم ســیرجان برســونمش، چــرخ خرید؛ گفــت: اینو 

ببــر بــرا بچــه ها.
ســه مــاه تعطیلــی همــراه بــرادرش مــی رفــت ســر کار. از کار خســته نمــی شــد. 
درآمــدش رو مــی داد دســت مــادر.   راوی: آقــای حســین موســی پور)بــرادر شــهید(
وقتــی مــا ازدواج کردیــم علــی حــدود هفــت ســالش بود. شــش بــرادر بودنــد که علی 
فرزنــد آخــر خونــه بــود. همســرم مــی گفت: کســی میگــه خواهــر، دلم ضعــف میره؛ 

امــا علــی مــی گفــت: من اصــال دلــم ضعــف نمــی ره؛ کــی از نصــرت، خواهرتر؟!
نامــزدش اللــه زار معلــم بــود. هــر وقــت مــی خواســت بــره دیــدن نامــزدش، بــا مــن 
مــی رفت.گفــت: خــواب دیــدم یــه خانــم چــادر مشــکی بهــم گفــت: بــه مــادرت بگو 
چیــزی کــه در راه خــدا مــی دادی، چــرا نمــی دی؟ گفتــم: یعنــی چــی؟ گفــت: یعنی 
منــو بایــد در راه خــدا بــده.       راوی: خانــم نصــرت امیرپورسعید)همســر برادر شــهید(
حــرف از جبهــه و شــهادت مــی زد، ناراحــت مــی شــدم، گریــه می کــردم. مــی گفت: 

تــو از مــادرم کــه اوضاعــت خــراب تــره، مــن مــی خواســتم باهــات درد و دل کنم.
روز آخــر وقتــی از زیــر قــرآن ردش کردیــم، نمــی رفــت. پرســیدم: چــرا نمــی ری؟ 

گفــت: حــاال میــرم، پــا بــه پــا مــی کــرد.
بــه داداشــش گفــت: ماشــین رو درســت کــن، مــن آمــدم همــه با هــم بریم مشــهد ... 

بعــد از چهلــم، بــه یــاد علی رفتیم مشــهد.
دو تــا عکــس آورد. یکــی عکــس خدمتــش بــود کــه قشــنگ تر بــود، یکی هــم زمانی 
کــه معلــم شــده بــود، گرفته بــود. گفــت: می خــوام یکی شــون رو بــزرگ کنــم، کدام 
عکســو بــزرگ کنــم؟ مــن کــه مــی دونســتم بــرا چــی مــی خــواد، گفتــم: عکــس 
معلمــی. گفــت: مــی دونــم چــرا اینطــور مــی گــی، بــا ایــن حــال  همیــن عکــس رو 

بــزرگ کــرد امــا بــرا شــهادتش عکــس دوران خدمتــش انتخــاب شــد.
                                                 راوی: خانم نصرت امیرپورسعید)همسر برادر شهید(

شهید  معظم    علی موسی پور   

*باســالم ازمســئولین ذیربــط خواهــش میکنیم یک 
ــتری  ــی دادگس ــن حوال ــوار ۲۲بهم ــردازدر بل خودپ
ــا ماشــین  ــد شــما میدونیــد هــرروز چنــد ت بگذاری
ــم تــو ایــن شــرایط  بخاطــر یــه کار خودپــردازی اون
کرونــا و مســیر غیــر قابــل دورزدن خیابــان امــام کل 
شهربردســیر را طــی میکنــن آخه مســئولینی که دم 
از بهــره وری ومدیریــت ســوخت و وقــت وهزینــه را 
شــعارمیدن چــه پاســخی دارن ایــن چندمیــن بــاره 

که من یکی پیامک دادم              9۱۳۲----۳0 
ــت  ــه مرم ــهیدصانعی۱۲نیاز ب ــه ش ــالم کوچ *س
واســفالت داردشــهردارمحترم لطفی بفرمائیداســفالت 

این کوچه رادردستور کارشان قراردهند باتشکر 
۱۲----9۱۳0                                                 
*سالم خدمت شــهردارمحترم خواهشمندم یکسری 
بــه خیابــان شــهید ســتارزاده بزنیــد بابــت خندقــی 
ــت  ــوی کثاف ــرداب ب ــل م ــد مث ــت کردی ــه درس ک
میدهدجلــوی دفترخانــه کــه شــیب نــدارداب مانــده 

ــید9۱۳0----۱۲ ــاره ای بیاندیش ــمندم چ خواهش
* از عجایــب روزگا رکــه درتاریــخ دردنیــا از ابتــدا تــا 
بــه امــروز نبــوده ! بنــده ای میگــه اگر مــن  را شــورای 
نگهبــان تاییــد نکنــد رای نمــی دهــم وانتخابــات را 
قبــول نــدارم آخــه بــی انصــاف تــو خــودت توســط 
همیــن شــورای نگهبــان هــم انتخــاب شــد ی وهــم 
ــات برگــزار کــردی              9۱۳۳----۷۱ دو انتخاب

ــه خواســته  ــرم ب ــا ســالم ازاینکــه شــهردار محت *ب
مــردم در زیبــا ســازی میــدان امــام حســین علیــه 
الســالم توجــه ودرحــال اقــدام اســت کمــال تشــکر را 
داریــم خداقــوت                            9۱۳۲----40

*ســالم انتخابــات مایــه اقتــدار و امنیت میهن اســت 
پــس بــا حضورحداکثــری و مشــارکت بــاال امنیــت 
و اقتــدار نظــام را تاییــد نماییــد امــروز در بســیاری از 
کشــورها امنیــت پایــدار نیســت ویــا خیلــی پاییــن 
ــن امنیــت را  ــدر ای ــا حضــور خــود ق ــس ب اســت پ

ــکر                            9۲۲۱---95 ــد باتش بدانی
ــع  ــا رف ــط ب ــه مرتب ــه شــعار ســال ک ــا توجــه ب *ب
موانــع تولیــد اســت، به نظــر می رســد اولویــت برنامه  
اقتصــادی نامزدهــای ریاســت جمهــوری بایــد رفــع 
موانــع تولیــد و رونــق تولیــد باشــد.درمناظره هــا بــه 
ایــن نکتــه توجــه کنیــد و ببینیــد چــه راهکارهــای 

ــکر                   9۳86----89 ــد باتش ــی دارن عمل
* ســالم کاندیداهــای ریاســت جمهــوری بایــد بــرای  
اشــتغال تحصیلکــردگان برنامه  داشــته باشــند برنامه 
علمــی و کاربــردی کــه دغدغــه فــارغ االتحصیــالن را 

مرتفــع کنــد                              9۱۳۲-----64
* ســپهرجان مهلــت تعییــن تکلیــف کارخانــه قنــد 
ــا  ــد لطف ــدازی نش ــری از راه ان ــده خب ــی ش منقض
پیگیــری کنیــد دســتگاه قضایــی در همــه جــا موفق 
بــوده چــرا دربردســیر خیلــی طــول کشــیده حتمــا 
دســتهای پنهــان مانــع تراشــی مــی کننــد چــون از 
ســال 86کــه تعطیــل شــد بیــش از ۱0 مــورد خبــر 
ــی نشــد                                                                                                                                               ــی عمل ــدازی آن مطــرح ول ــروش و راه ان ف

۲0----9۱۳۲                                                
*اســتفاده ازماشــینهای دولتــی درغیر ســاعات اداری 
ممنــوع اســت امــا اقــای .... از اداره ........ در تمام ســاعات 
شــبانه روز وهفتــه بــا ماشــین اداری کارهای شــخص 
اش انجــام میدهــد البتــه با دوماشــین متفــاوت نمره 

دولتــی قرمــز                                  9۳6۲----99

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در تبییــن بحــث 
ــی  ــئله تحول خواه ــی مس ــود یعن ــی خ اصل
و تحول گرایــی افزودنــد: مقصــود و هــدف 
ــوط  ــول و خط ــت اص ــظ و تقوی ــول، حف تح
ــوآوری در  ــا ن اساســی انقــالب اســت البتــه ب

شــیوه ها و روش هــا.
ایشــان بــا اشــاره بــه اســتفاده از مفهــوم تحول 
در ادبیــات کشــورهای غربــی مخالــف ایــران 
و ســخنان کســانی کــه در داخــل عمدتــاً بــه 
غــرب گرایــش دارنــد، افزودنــد: مقصــود آنهــا 
بــر خــالف مقصــود و منطــق مــا، تحــول در 
اصــل و مبانــی انقــالب اســت کــه در واقع نفی 
انقالب، برگشــت به عقــب و ارتجاع محســوب 
ــه  ــوم کلم ــد در مفه ــن بای ــود، بنابرای می ش

تحــول دقــت کــرد.
رهبــر انقــالب در تبییــن علــت نیــاز کشــور 
بــه تحول خواهــی و تحول گرایــی گفتنــد: 
ــراوان  ــای ف ــار پیشــرفت ها و موفقیت ه درکن
در دهه هــای اخیــر، در زمینه هایــی دچــار 
عقب ماندگــی و مشــکالت مزمن هســتیم که 
بــا حرکت هــای معمولــی عــالج نمی شــوند و 
نیــاز بــه تحــول و حرکتــی فوق العــاده دارنــد 
ــن دوره از  ــلمات ای ــزو مس ــاز ج ــن نی ــه ای ک
ــرای تحقــق گام دوم اســت. ــرای ب انقــالب ب

از  ناشــی  را  عقب ماندگی هــا  ایشــان 
برخــی غفلت هــا، غرض ورزی هــا و فاصلــه 
گرفتن هــای تدریجــی از خــط انقــالب در 
دهه هــای اخیــر خواندنــد و گفتنــد: به همین 
ــا  ــا و فرصت ه ــیاری از ظرفیت ه ــت، بس عل
ــی  ــع مل ــه مناف ــده و ب معطــل و مغفــول مان

ــت. ــارت زده اس خس
ایشــان بــا اشــاره بــه برخــی مصداق هــا 
ــازی، مقــررات  ــد: دیوان ســاالری، کاغذب افزودن
ــکالت  ــه مش ــر از جمل ــد و گاه مض غیرمفی
بخش هــای مدیریتــی کشــور اســت، ضمــن 
اینکــه در بخــش زندگــی عمومــی مســائلی 
ماننــد اســراف، مســابقه تجمل گرایــی و 
اشــرافی گری، بــاال رفتــن ســن ازدواج و پیــری 
جمعیــت از جملــه مشــکالت جــدی اســت.

رهبــر انقــالب، روشــن بــودن منطــق و هــدف 
ــرج  ــرج و م ــری از ه ــث جلوگی تحــول را باع
ــن مســیر دانســتند و  ــی در ای ــی و عمل ذهن
گفتنــد: تحــول بایــد مــا را بــه احســن الحال 
برســاند یعنــی بــه تقویــت خطــوط اساســی 
ــه  ــت ب ــیر حرک ــدن مس ــالب و روان ش انق

ســمت آرمان هــای اساســی نظیــر عدالــت، 
ــه. ــدن جامع ــالمی ش ــتقالل، آزادی و اس اس

ــه  ــن زمین ــه ای در همی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ایــن  بــه  رســیدن  در  کردنــد:  خاطرنشــان 
آرمان هــای کالن، برخــی آرمان هــای ُخــرد ماننــد 
پیشــرفت علمی، خودکفایی اقتصــادی، اقتــدار در 
سیاســت خارجــی و بیــرون نگــه داشــتن کشــور 
از شــبکه انحصــاری قدرت هــای مســتکبر وجــود 

دارد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای سیاســت هایی مانند 
اســالمی شــدن دانشــگاهها و یــا سیاســت تبدیل 
صــدا و ســیما به یک دانشــگاه عمومــی را از جمله 

سیاســتهای بعدی برشمردند.
ــمت  ــه س ــالب ب ــل اول انق ــت نس ــان حرک ایش
ــا  ــه ب ــالمی را ک ــوری اس ــی جمه ــد اصل مقاص
هدایــت امــام)ره( انجــام شــد و بــا دشــواری هــا و 
حــوادث خونینــی همــراه بــود، زمینــه ســاز تجربه 
آمــوزی خواندنــد و گفتنــد: یکــی از مســائلی کــه 
شــاید در آن دوره بــه آن توجــه کافــی نمــی شــد، 
ــه  ــت ب ــای حرک ــواری ه ــا و دش ــی ه پیچیدگ

ســمت آرمانهــا بــود.
رهبــر انقــالب اســالمی موضــوع اســالمی شــدن 
دانشــگاهها را یــک نمونــه از ایــن مســائل خواندند 
و افزودند: دانشــگاه در کشــور ما در دوران تســلط و 
حاکمیــت سیاســتهای غربــی و بــه دســت عوامل 
ــگان  ــت نخب ــدف تربی ــا ه ــرب و ب ــه غ دلباخت
ــش  ــوالت و دان ــده محص ــرف کنن ــع و مص مطی
کهنه شــده ی غــرب پایــه گــذاری شــد و تبدیــل 
ــک  ــه ی ــی، ب ــن مختصات ــا چنی ــه ای ب مجموع
ــت  ــی اس ــالمی دارای پیچیدگی های ــگاه اس دانش
کــه تحقــق آن جــز بــا تحول امــکان پذیر نیســت.
ــه ای، ایجــاد تحــول در  ــت اهلل خامن حضــرت آی
بحثهایــی همچون جریــان اقتصــادی و همچنین 
حرکــت علمــی کشــور را منــوط به نگاهــی دقیق 
و جامــع دانســتند و تأکیــد کردند: امــروز نخبگان 
ــای  ــه ه ــور دارای تجرب ــی کش ــن و انقالب متدی
ــا تولیــد فکــر و  فــراوان هســتند و مــی تواننــد ب
ابتــکار، زمینــه ســاز تحــول و همچنیــن مواجهــه 
ــای  ــون فض ــد همچ ــائل جدی ــا مس ــح ب صحی

مجــازی باشــند.
ــول را  ــق تح ــرد تحق ــه ف ــر ب ــان راه منحص ایش
اســتفاده از جوانــان دانســتند و گفتنــد: جوان همه 
الزامــات یــک حرکــت تحولــی را که عبارت اســت 
از فکــر نــو، ابتــکار، تــوان بــاال و جــرات اقــدام، دارد.
رهبــر انقالب اســالمی افزودنــد: البته در کنــار این 

ویژگی هــای بــارز جوانــان، برخــی نواقــص و کمبودهــا در جوانــان 
وجــود دارد کــه بایــد در کنــار آنــان، کار آزمــودگان و مجربیــن قرار 

گیرند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه اظهــارات قبلــی خــود 
مبنــی بــر لــزوم تشــکیل دولــت جــوان انقالبــی، خاطــر نشــان 
کردنــد: برخــی تصــور کردند کــه منظــور از دولــت جــوان انقالبی 
دولتــی اســت کــه همــه اعضــای آن در رده ســنی ۳0 تا ۳5 ســال 
باشــند در حالی کــه ایــن بــه معنــای نادیــده گرفتــن صاحبــان 

تجربــه و کار آزمــودگان و دنیــا دیــدگان نیســت.
ایشــان شــرط اساســی در جوانــان و همچنیــن صاحبان تجربــه را 
ایمــان و انگیــزه صادقانه و انقالبی دانســتند و افزودنــد: دولت جوان 
انقالبــی فقــط شــامل وزرا نمــی شــود بلکــه مجموعــه وســیعی از 
صدهــا مدیــر مؤثــر و تعییــن کننــده اســت کــه همــه ایــن رده ها 
مــی توانــد میزبــان جوانــان مؤمــن و انقالبی باشــد کــه در تصمیم 

ســازی هــا و تصمیــم گیــری هــا و اجــرا حضــور داشــته باشــند.
رهبــر انقــالب اســالمی تأکیــد کردنــد: بــه نظــر مــن اســتفاده از 
جوانــان مومن و انقالبی در بخشــهای مختلــف مدیریتی امکانپذیر 
اســت بــه شــرط آنکــه دولتــی ســرکار بیایــد کــه مســئوالن باالی 
آن، اطمینــان و اعتقــاد بــه جوانــان داشــته باشــد، همانگونــه کــه 

امــام بــه جوانــان اعتقــاد داشــت و کار را جلــو بــرد.
ــد: اگــر چنیــن  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان کردن
دولتــی ســر کار بیایــد، مشــکالت در مــدت زمــان معقولــی قابــل 
حــل خواهنــد بــود و زمینــه تحقــق آرمــان ها نیــز فراهــم خواهد 

شــد.
ــا اشــاره بــه نقــش آفرینــی و کارِ کارســتان جوانــان در  ایشــان ب
پیــروزی انقــالب و در شــکل گیــری جهــاد ســازندگی و در دفــاع 
مقــدس، افزودنــد: امــروز کشــور از لحــاظ پــرورش نیــروی انســانی 
مؤمــن، انقالبــی، متخصــص و دارای اعتمــاد بــه نفــس، نســبت به 
دهــه اول انقــالب، دارای شــرایط بســیار بهتــری اســت کــه بایــد 

ایــن نیروهــای جــوان شناســایی و بکارگیــری شــوند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بحــث مربــوط بــه تحــول را اینگونه 
جمــع بنــدی کردنــد: اوالً تحــول الزم اســت، ثانیــاً تحــول ممکن 
اســت و ثالثــاً راه تحقــق تحــول، تشــکیل یــک دولــت معتقــد بــه 
تحــول و عنصــر تحــول آفریــن یعنــی جــوان مؤمــن و انقالبــی 

اســت.

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 
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دولتی تشکیل شود که انقالبی، عدالتخواه، 
ضدفساد و معتقد به تحول و جوانان باشد

اشعارانتظار 
می دانم که می آیی

نگاه رحمتت بر ماست، می دانم که می آیی
ز اشک دوستان پیداست، می دانم که می آیی

گذشته چارده قرن و هنوز ای یوسف زهرا
تو تنها و علی تنهاست می دانم که می آیی
به گوش شیعه از پشِت در آتش زده گویی

صدای ناله ی زهراست می دانم که می آیی
به یاد کربال، کرب و بال شد عامل امکان

زمان، هر روز عاشوراست، می دانم که می آیی
هنوز آیات قرآن از لب جّدت به نوک نی

به گوش زینب کرباست، می دانم که می آیی
به یاد آب آب تشنگان، چشم محبانت

ز اشک و خون دل دریاست، می دانم که می آیی
هنوز آن زخم پیکانی که بر چشم عمویت خورد
به چشم خون فشان ماست می دانم که می آیی

متاشای خیالیِّ رس اصغر به نوک نی
رشار آتش دل هاست می دانم که می آیی

به خون پاک مظلوماِن عامل می خورم سوگند
که مهدی مصلح دنیاست می دانم که می آیی
اگرچه غایبی »میثم« به چشم خویش می بیند

لوای دولتت برپاست می دانم که می آیی
اشعار از: استاد غالمرضا پرهیزگار )میثم(

شرایط الزم برای اخذ آرا در شرایط 
کرونایی فراهم شود

 اظهــار داشــت: روابــط عمومی هــا نقش بســیار مهمی در توســعه اســتان دارند 
کــه جــای قدردانــی دارد و بایــد تجارب ایجاد شــده در این حوزه مستندســازی 

و در اختیار ســایرین قــرار گیرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه انتخابــات ۲8 خــرداد مــاه امســال در شــرایط کرونایــی 
برگــزار می شــود گفــت: تمهیــدات الزم بــرای اخــذ آرا اندیشــیده شــده و نقش 

روابــط عمومــی در افزایــش مشــارکت مــردم در انتخابــات بســیار موثر اســت.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بیمــاری کرونــا در اســتان 
کنتــرل شــده امــا وضعیت موجود شــکننده اســت افــزود: ویــروس کرونــا قابل 
پیش بینــی نیســت و همچنــان بایــد از برگــزاری اجتماعات جلوگیری کــرده و 

اعمــال محدودیت هــای کرونایــی را داشــته باشــیم.
ــد  ــدارس بای ــات م ــزاری امتحان ــیت برگ ــه حساس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
شفاف ســازی شــود و والدیــن بداننــد کــه جــای نگرانــی از ایــن بابــت نیســت 
گفــت: ایــن اطمینــان را بــه خانواده هــا میدهیــم کــه ایــن امتحانات بــا رعایت 
ــزاری  ــوزه برگ ــی در ح ــر تخلف ــود و اگ ــزار ش ــتی برگ ــای بهداش پروتکل ه

امتحانــات ببینیــم برخــورد خواهــد شــد.

مردم وانتخابات !
 مردم به چه کسانی رای می دهند؟ 
ادامه ســرمقاله ... چــون الزم اســت اصل ترجیــح منافــع ملــی از طــرف جریان های 
مختلــف سیاســی مــورد نظــر قــرار بگیــرد تــا انتخابــات یــک انتخابات پرشــور بــا مشــارکت باال، 
امیدبخــش بــرای مــردم و بــه دور از یأس آفرینــی منجــر بــه کارآمــدی بیشــتر نظــام و دمیده شــدن 
خــون جدیــد بــه جریان سیاســی نظــام باشــد و باعث شــود مشــکالت مردم با ســرعت بیشــتری 

ــود. حل ش
7 - ارائــه برنامــه روشــن و مــدون بــرای عبــور از مشــکالت موجود کــه بتواندضمن  موثربــودن بر 
مشــارکت حداکثــری در انتخابــات از آزمــون وخطــا درامــان باشــد  و مباحــث علمــی وتخصصی را 
تعییــن کننــده بدانــد نــه اینکــه با آزمــون و خطا با ســپری شــدن مدتــی از کارامــدی برنامــه اعالم 

رضایــت نکند 
8 - معتقــد والتــزام بــاوری  بــه اندیشــه و افــکار حضــرت امــام)ره( ومقــام معظــم رهبــری را درباره 

انتخابــات و انتخــاب اصلح باشــد 
9 - توجــه بــه مــردم ســاالری دینــی و رقابت های جــدی و قبــول کــردن اســتانداردهای انتخابات 
و نتیجــه اش، وپشــتیبان انتخابــات  مردمــی نظام باشــدو هرکــس که مــردم به آن اقبال بیشــتری 
داشــتند بپذیــرد و باعــدم اعتمــاد به اســتاندارهای انتخابــات ،طمع دشــمنان را تحریک  نکنــد و اگر 
کســی بخواهــد بــه ایــن اعتمــاد )مردم ســاالری ( لطمــه بزنــد، درحقیقت بــه امنیت ملــی و منافع 

ملــی لطمه زده اســت.
10 - بــا توجــه بــه معیــار هــای مقــام معظــم رهبــری کــه خواســتار تشــکیل دولتــی انقالبــی، 
عدالتخــواه، ضدفســاد و معتقــد بــه تحــول و جوانــان مــی باشــند قطعایکــی از موضوعــات فراگیر 
بــرای رای دهنــدگان اســت لــذا کاندیداهــا بایــد با معیارهــای اعالمی ازســوی مقام معظــم رهبری 
بــا کارنامــه ای مقبــول و بابرنامــه ای واقعــی و کاربــردی کــه مشــکالت موجــود را مرتفــع نمایــد 

ــه دهند   ارائ
بنابرایــن بــر همــگان واجــب اســت درایــن برهه حســاس ، مــردم را تشــویق و ترغیب کنیــم برای 
حضــور در انتخابــات و پــای صنــدوق هــای راًی کــه در ایــن مقطــع حضــور مــردم خیلــی مهــم و 
حســاس اســت.برای اینکــه مــا از ســال ۵7 بــه بعــد تجربــه ی مردم ســاالری دینــی را بــه نمایــش 
گذاشــتیم و مــردم بــاور کردنــد کــه بــا رأی خودشــان در سرنوشــت سیاسی شــان مؤثرنــد. عمده ی 
نهادهــای نظــام از ریاســت جمهوری گرفتــه تــا مجلــس شــورای اســالمی، شــوراهای اســالمی 
روســتا و شــهر و مجلــس خبــرگان رهبــری را مــردم شــکل می دهند. تنهــا رئیس قــو ه ی قضائیه 
اســت کــه انتخابــش از اختیــارات رهبــری اســت، وگرنــه عمــده ی ارکان نظام بــا رأی مردم شــکل 

ــرد. می گی

تزریق دو میلیون و ۱۰۸ هزار دوز 
واکسن کرونا در کشور

زینی وند استاندار کرمان گفت:

ــداران  ــت: فرمان ــان گف ــتاندار کرم اس
شــرایط الزم بــرای اخــذ آرا در شــرایط 
ــردم  ــا م ــد ت ــم کنن ــی را فراه کرونای
بــا خیــال راحــت رای خــود را بــه 

بیندازنــد صندوق هــا 
ــنیم از  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ .ب
کرمــان، علــی زینی ونــد در ســتاد 
اســتانی مدیریت بیمــاری کرونا اســتان 
کرمــان بــا تبریــک روز روابــط عمومــی

ــالع  ــی و اط ــط عموم ــز رواب ــالم مرک ــر اع بناب
رســانی وزارت بهداشــت، تــا کنــون دو میلیــون و 
۱08 هــزار و ۷۲۱ دوز واکســن کرونــا در کشــور 

تزریــق شــده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، مرکز روابــط عمومی 
و اطــالع رســانی وزارت بهداشــت اعــالم کــرد: تــا 
کنــون یــک میلیــون و ۷56 هــزار و 95 نفــر دوز 
اول واکســن کرونــا و ۳5۲ هــزار و 6۲6 نفــر نیــز 

ــه  ــام ب ــت مت ــا دق ــران ب ــجاع ای ــردم ش م
افــرادی رای دهنــد کــه متعبــد بــه اســالم و 
وفــادار بــه مــردم  باشــندو در خدمــت بــه 
آنــان احســاس مســئولیت کننــد طعم فقر 
را چشــیده باشــند، و در قــول وعمل مدافع 
اسالم پابرهنگان زمین ،  اسالم مستضعفین 
، اســالم رنجدیــدگان تاریــخ ، اســالم عارفــان   
مبــارزه جــو، اســالم پاک طینتــان عــارف ، و 
در یــک کلمــه ، مدافع اســالم ناب محمدی 

)صلــی اللــه علیــه و آله وســلم ( باشــند..

خاطره عملیات آزادسازی شهر 
»بوکمال« و نقش حاج قاسم در این 

تسخیر جالب است

واکسیناسیون کرونای سالمندان باالی ۷۵ 
سال در کرمان آغاز شد

عضــو ســتاد کرونــای اســتان کرمــان گفــت: از این هفتــه واکسیناســیون گروه ســنی ۷۵ 

تــا ۷۹ ســال فراخــوان شــده کــه جمعیتــی در حــدود ۳۰ هــزار نفــر را شــامل می شــود.

ســعید صحبتــی در گفت و گــو بــا خربنــگار تســنیم در کرمــان، بــا اشــاره بــه آخریــن 

ــه نخســت  ــا در اســتان کرمــان اظهــار داشــت: مرحل وضعیــت واکسیناســیون کرون

واکسیناســیون کرونــا در اســتان کرمــان، 21 اســفندماه ســال گذشــته همزمان بــا رسارس 

کشــور بــا واکســن اســپوتنیک روســی آغــاز و در ایــن فــاز متامــی پرســنل بهداشــتی و 

ــاکن در  ــاملندان س ــیمیایی و س ــازان ش ــد و جانب ــاالی 70 درص ــازان ب ــی، جانب درمان

آسایشــگاه ها و خانه هــای ســاملندان اســتان واکســینه شــدند.

وی بــا بیــان اینکــه متامی ســاملندانی که در مراکز تجمعی مانند رسای ســاملندان ســاکن 

بودند واکسیناســیون آنها با کمرتین عوارض، بدون هیچ مشــکل جســمی و تلفاتی به 

طــور کامــل انجــام شــد افــزود: بــر خــاف تصــور عــده ای کــه تصــور می کردنــد تزریق 

واکســن کرونــا ممکــن اســت عوارض جــدی به دنبال داشــته باشــد این دو فــاز را خیلی 

راحت و بدون دردرس پشــت رس گذاشــتیم.

عضو ســتاد مقابله با کرونای اســتان کرمان با اشــاره به اینکه در فاز دوم واکسیناســیون 

کرونــا در اســتان کرمــان متــام افــرادی کــه ســن بــاالی 80 ســال داشــتند فراخــوان شــدند 

ادامه داد: خوشــبختانه اســتقبال خوبی در اســتان شــد و درصد باالیی از ســاملندان باالی 

80 ســال اســتان با تکریم کامل واکســینه شــدند.

دوز دوم را تزریــق کرده اند.بــر اســاس ایــن گــزارش، مجمــوع واکســن های تزریــق شــده 
در کشــور بــه دو میلیــون و ۱08 هــزار و ۷۲۱ دوز رســید.

ــا عنــوان کــرده اســت از امــروز واکسیناســیون ۷5  ــا کرون ســخنگوی ســتاد مقابلــه ب
ســاله ها شــروع شــد و محمولــه جدیــد واکســن فــردا صبــح بــه دســت مــا می رســد که 
بالفاصلــه توزیــع خواهــد شــد. بــرای واکسیناســیون ۷5 ســال بــه بــاال بــه تعــداد کافی 

واکســن داریــم و همــه آنهــا واکســینه می شــوند.

آخریــن  »بوکمــال« 
ــود، شــهر  ــگاه داعــش ب پای
ــن نقطــه  »بوکمــال« آخری
ــا  ــرز ب ــب م ــوریه و ل در س
ــرف و  ــن ط ــود، ای ــراق ب ع
در ســوریه شــهر »بوکمال« 
وســط رودخانــه فــرات و در 
عــراق شــهر »القائــم« قــرار 
ــال  ــهر بوکم ــت، در ش داش
تقریبــاً چهــار هزار داعشــی 

ــود. ــده ب ــاده ش ــا آم ــا م ــگ ب ــرای جن ب
حــاج قاســم چنــد وقــت قبــل در مراســمی در ایــران اعــالم کــرده بــود، که کمتر از ســه 
مــاه دیگــر بســاط داعــش برچیده می شــود، داعشــی ها نیــز تمــام تجهیــزات و نیروهای 
انســانی و مهمــات و مــواد غذایــی را بــرای شــش ماه آمــاده کــرده بودند و بــرای عملیاتی 

طوالنــی و تمــام عیــار آمــاده بودند.
جنــگ بســیار ســخت و ســنگینی بــود، در میــان ایــن جنــگ پــدر حــاج قاســم بــه 
رحمــت خــدا رفــت و حــاج قاســم مجبــور شــد، ســه روز بــه ایــران بیایــد، در ایــن ســه 
روز داعشــی هــا فهمیــده بودنــد، کــه حــاج قاســم در صحنه حضــور نــدارد و اوضــاع جنگ 
بســیار پیچیــده شــده بــود و در برخــی از نقــاط مــا یــا پیشــروی نداشــتیم و یــا جــو جنگ 

بــه نفــع داعشــی هــا شــده بــود.
بعــد از چنــد روز کــه حــاج قاســم برگشــت بــه تنهایی ســوار موتــور شــد و یک تنــه داخل 
شــهر بوکمالــی کــه در تســخیر داعــش بــود، رفــت و بعــد از یــک ســاعت الــی یک ســاعت 
و نیــم کــه منطقــه را شناســایی کــرد، بازگشــت و دســتورات الزم را داد و بچه هــا پیشــروی 
کردنــد، جنــگ بســیار ســخت شــد و بــا د ســتور حــاج قاســم 50 الــی 60 نفــر از بچه هــای 

ایرانــی کــه بنــده و نیروهایــم نیــز در میــان ایــن افــراد بودیم،.
گاهــی ایــن تصاویــر را در تلویزیــون نشــان می دهــد، کــه حــاج قاســم چفیــه انداختــه و در 
حــال صحبــت کــردن اســت، مــا تقریبــاً شــهر »بوکمــال« را دور زدیــم، وســط یــک بیابان 
حــاج قاســم پیــاده شــد، مــا نیــز پیــاده شــدیم و حــاج قاســم شــروع کــرد، صحبــت کردن 
کــه »شــما یــاران ســیدعلی هســتید و امــروز تمــام جبهــه حــق در برابــر باطل صــف آرایی 
کــرده اســت.« صحبت هــای زیــادی کــرد و در انتهــا شــروع بــه گریــه کــرد، بچه هــا نیــز 

همــراه حــاج قاســم گریــه می کردنــد.


