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مطالبه گری اجتماعی برای پاسخگویی مسئولین ، موسسات 
ونهادها و تحقق خواست واراده ملت در مسیر اصالح وبهبود 
حکومت وقوام آن امری پسندیده ، عقالنی و با برخورداری 
ازپشتوانه  مردم ساالری یا به اصطالح رایج دموکراسی است 
وقتی صدای توده ملت برای ابراز پاسخگویی مسئوالن ایجاد 
می شود بسیار بااهمیت است ومطالبه گری اجتماعی به این 
معناست که افراد جامعه با تعامل سازنده بتوانند مطالبات 
واقعی خود را به یک خواست عمومی تبدیل کرده و بدین 
ترتیب نهادهای مسئول را وادار به واکنش منطقی کنند در 
واقع مطالبه گری اجتماعی فرآیندی است که معلول اراده 
شهروندان بوده به گونه ای که خیر عمومی انعکاس منطقی 
کنشگری اجتماعی باشد.و برای تحقق این آرمان نیاز به 
آگاهی و بصیرت افزایی  و باید شرایط خاص مطالبه گر ی 
را داشته باشد یعنی اول خواسته ومطالبه ودوم نحوه ابراز آن 
طبق روشهای معقول ودرقابل رعایت قوانین مدنی همراه 
باشد زیرا اغلب مطالبه گرها یا از مجرای قانونی شکل نمی 
گیرند ویا راه مطالبه گری را نمی دانند و یااینکه مطالبه انها 
درچارچوب حقوق وقوانین حاکم برجامعه نمی باشد یا 
اینکه هم مطالبه گری دارد وهم قضاوت می کند و منتظر 
پاسخ نیست ویا اگر پاسخی داده شد قانع نمی شود و می 

خواهدتنها نظر شخصی خودش اعمال گردد. 
لذا اولین ویا بهترین راهکار این است که سواد رسانه ای خود 
را از طریق شرکت در کالس ها و دوره های مربوط به افزایش 
سواد رسانه ای  خوداقدام کند و یا از کتاب هایی که در 
زمینه سواد رسانه ای و شگردهای اقناع فکر و اندیشه در 
رسانه نگاشته شده است بهره بگیرد.ثانیا می تواند از طریق 
مشارکت درامور سیاسی و اجتماعی مثل حضور درانتخابات 
و اعالن رای و نظر مطالبه گر ی کند و نیازی به فراگیری 
اموزش خاصی ندارد مثال چون درآستانه انتخابات دوره 
یازدهم مجلس شورای اسالمی هستیم عامه مردم بویژه 
افرادی که کاندیدای مورد عالقه خود رای دادند می توانند 
مطالبه گری از کارنامه چهارساله وی داشته باشند که تا چه 
میزان نسبت به تصویب قوانین واصالح انان عمل نموده و 
چه میزان برنظارت دستگاهها اشراف داشته و چه میزان 
درمبارزه با فساد اقتصادی نقش داشته و چگونه یک شبه 
دولت توانست بدون نظر مجلس بهای بنزین را افزایش سه 
برابری دهد و از قبیل ...؟ این یک نمونه مطالبه گری مشروع 
است و حق رای دهندگان است که از کم وکیف موضوعات 

مطلع شود وبرای آینده اتخاذ تصمیم کنند 
زیرا مطالبه گری، به مجموعه اقداماتی اطالق می شود که 
با هدف تحریک و تشویق کسانی صورت می گیرد که 
مسئولیتی در زمینه ای بر عهده دارند تا مسئولیت خود را 
به نحو احسن انجام دهند،                         ادامه صفحه 2
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       فرمانده انتظامی استان کرمان خرب داد:

کشته شدن 800 نفر بر اثر تصادف در 
استان کرمان طی 8 ماهه گذشته

مدیر دفتر تحقیقات شرکت برق منطقه ای شمال استان کرمان 

    نحوه مطالبه گری با 
اموزش سواد رسانه ای؟

شیوه های جدیدکالهبرداری 
مجازی را بشناسید
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                    رئیس پلیس فتا تهران بزرگ:

انعقاد 610 میلیون تومان قرارداد پروژه 
تحقیقاتی در صنعت برق کرمان

بیانات گرانقدر حضرت امام )س( در باب انتخابات )انتخاب اصلح(: 

                          دکتر خطیبی شهردار بردسیر در گفتگوی اختصاصی  با خبرنگار هفته نامه سپهربردسیر:

دکتر خطیبی شهردار بردسیر در گفتگو با خبرنگار 
هفته نامه سپهر توسعه فضای شهری و کالبدی شهر 
بردسیر را بعنوان یکی از اولویتهای شهرداری عنوان 
کرد و افزود آینده شهر بردسیر بسیار متفاوت از امروز 

خواهد بود. 
وی گفت: احداث شوارع جدید در دوسال اخیر بسیار 
مورد توجه شهرداری بوده که بلوار شهید خسروی و 
خیابان ایت اهلل طاهری محصول این اندیشه هستند 
که در روانسازی ترافیک و توسعه شهری بسیار راهگشا 

بوده اند.
 این استاد دانشگاه احداث بلوار شهید جهاندیده را از 
مهمترین اقدامات شهرداری بردسیر دانست و افزود: 
وقت آن رسیده که فضای محدود توسعه شهر بردسیر 
از انحصار چهار میدان اصلی خارج شود و توسعه شهر 

آغاز شود. 
شهردار بردسیر از آغاز پروژه احداث بلوار جدیدی در 
حدفاصل میدان امام علی )ع( و بلوار خلیج فارس خبر 
داد و این پروژه را یک کار زیربنایی و اساسی بزرگ 

دانست. 
دکتر خطیبی گفت: امیدوارم پروژه های بزرگی که 
آغاز شده سهم خوبی در توسعه بردسیر داشته باشند. 
وی عملکرد شهرداری بردسیر را در زمینه زیباسازی 

مثبت ارزیابی کرد
و  داریم  ویژه  توجه  شهر  زیباسازی  به  افزود:  وی   
بسیاری از کارهای انجام شده در این حوزه در بردسیر، 

 وقت آن رسیده که توسعه شهر بردسیر از انحصار چهار میدان اصلی خارج 
شود/ احداث دو بلوار جدید بطول تقریبی 4 کیلومتر در شمال شهر در 

حال انجام است/ در حوزه زیباسازی بسیار متفاوت عمل کردیم

نمونه مشابه ای در استان ندارند. 
شهردار بردسیر در پایان از کارکنان زحمتکش مجموعه 
شهرداری و اعضای محترم شورای اسالمی شهر که با 
همدلی زمینه حصول دستاوردهای ارزشمند را فراهم 

کرده اند قدردانی کرد.

دکترافشین صالحی  به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر معرفی شد
سرپرســت دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بردســیر 
بــا حضــور رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان 

کرمــان معرفــی شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری آنــا از بردســیر، 
افشــین صالحــی کــه به تازگــی بــا حکــم  دکتــر 
ــگاه آزاد  ــس دانش ــی رئی ــدی طهرانچ محمدمه
ــگاه آزاد  ــتی دانش ــمت سرپرس ــه س ــالمی ب اس
اســالمی واحــد بردســیر منصــوب شــده اســت در 
مراســمی با حضــور رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی 
اســتان کرمان و جمعی از مدیــران و معاونان واحد 
بردســیر معرفــی و از تالش هــای حجت االســالم 

دکتــر میثــم تــارم قدردانــی شــد.

علیرضــا منظری توکلــی رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــام  ــه از اهتم ــه معارف ــز در جلس ــان نی ــتان کرم اس
ــابق  ــت س ــوان سرپرس ــه عن ــارم ب ــالم ت حجت االس

ــرد. ــل ک دانشــگاه آزاد اســالمی بردســیر تجلی
ــه  ــاب ب ــی خط ــر طهرانچ ــم دکت ــی از حک در بخش
ــه پیشــنهاد سرپرســت  ــا ب ــده اســت: بن صالحــی آم
دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان کرمــان و بــا توجــه بــه 
مراتــب تعهــد و ســوابق اجرایــی ارزنــده  جنابعالــی بــه 
موجــب ایــن حکم بــه عنــوان سرپرســت دانشــگاه آزاد 
ــد  ــوید. امی ــوب می  ش ــیر منص ــد بردس ــالمی واح اس
اســت بــا رعایــت تقــوای الهــی و بهره  گیــری شایســته 
از توانمندی  های ســرمایه  های انســانی دانشــگاه تمامی 
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انتخابات یک محکی هم برای خودتان است که 
ببینید آیا می خواهید انتخاب اصلح بکنید برای 

خودتان، یا برای اسالم؟ 

ثبت 6 میلیون درخواست برای دریافت یارانه معیشتی /  2.۷میلیون 
خانوار جامانده  پایش می شوند 

تعــاون گفــت: 6میلیــون  وزیــر  معــاون 
درخواســت خانوارهایــی که از یارانه معیشــتی 
برخــوردار نشــدند در ســامانه ثبــت شــده و در 
مرحلــه بعــدی 2.۷میلیــون خانــوار جامانــده 
بــرای دریافــت یارانــه نقــدی پایش می شــوند.

ــا  ــنیم غالمرض ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
پنــاه در نشســت بــا اســتاندار بوشــهر با اشــاره 
بــه ســبد حمایتــی معیشــتی اظهــار داشــت: 
ــرض  ــوار معت ــون خان ــتا 6 میلی ــن راس در ای
ــه  ــود را ب ــک خ ــه، پیام ــن یاران ــت ای دریاف
ســامانه تعیین شــده ارســال کرده انــد کــه بــا 
ــک  ــداد ی ــن تع ــده از ای ــی های انجام ش بررس
میلیــون خانــوار یارانــه مــورد نظــر را دریافــت 

ــد. کــرده بودن
ــرادی  ــدادی از اف ــه از تع ــان اینک ــا بی وی ب

مراحــل  در  نکرده انــد  دریافــت  یارانــه  کــه 
ــه  بعــدی خواســته شــد کــه اجــازه دسترســی ب
حســاب های بانکــی داده شــود گفــت: عــده ای از 
مــردم ایــن مهــم را نپذیرفتند و کســانی پذیرفتند 
کــه »می توانیــد به همه اســناد دسترســی داشــته 
باشــید«، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی همه 

ــرد. ــط اســتعالم ک ــات را از مراجــع ذی رب اطالع
معــاون توســعه مدیریــت وزیــر تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی افــزود: اســناد مــورد نظــر از ثبــت 
احــوال، ثبت اســناد، پلیــس +10 نیــروی انتظامی، 
ــن  ــتحصال و در ای ــوارد اس ــر م ــا و دیگ خودروه
راســتا ســامانه مهــم و منســجمی تشــکیل شــد.

پنــاه، بیــان کــرد: در مرحلــه بعــدی 2.۷ میلیــون 
ــده  ــد روز آین ــش و در چن ــه پای ــوار در مرحل خان
نهایــی می شــود و  تعــدادی از اینهــا واجد شــرایط 

شرکتهای دانش بنیان استان کرمان 4.4 میلیون دالر صادرات کردند
مســعود ترکــزاده  ماهانــی رئیــس پــارک علــم 
و فنــاوری اســتان کرمــان نیــز در ایــن جلســه 
بــا بیــان اینکــه در ســال 9۷ حــدود دو هــزار 
ــرکتهای  ــروش ش ــزان ف ــال می ــارد ری میلی
ــوده اســت  ــان ب ــتان کرم ــان در اس دانش بنی
افــزود: هــزار و 13۷ نفــر اشــتغال زایی پایــدار 

انجــام شــده اســت.
وی از صــادرات 4.4 میلیون دالری شــرکتهای 
دانش بنیــان اســتان کرمــان خبــر داد و 
ــد و  ــز رش ــت مراک ــرد: تقوی ــان ک خاطر نش
ــال  ــتان در س ــان اس ــرکت های دانش بنی ش
جــاری در دســتور کار اســت و مجــوز ایجــاد 
پــارک علــم و فنــاوری ویــژه کــودکان گرفتــه 

شــده اســت.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان کرمــان 

ــل 50  ــعه و تکمی ــه توس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
آزمایشــگاه و کارگاه های عمومی نیز در دســتور 
کار اســت گفــت: هدف گــذاری مــا افزایــش 20 
ــان در  ــداد شــرکت های دانش بنی درصــدی تع

اســتان کرمــان تــا پایــان امســال اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تقویــت بخــش خصوصــی 
بــرای گســترش شــتاب دهنده هــا را در برنامــه 
داریــم افــزود: مرکــز شــتاب دهندگــی کرمــان 
بــا فضایــی حــدود دو هــزار متــر مربــع آمــاده 
بهره بــرداری اســت و بــه زودی افتتــاح می شــود.

ــه اینکــه ایجــاد  ــا اشــاره ب ــی ب ترکــزاده  ماهان
منطقــه ویژه فنــاوری و نــوآوری در کرمــان الزم 
اســت تصریــح کرد: ســال 89 مصوبــه ای در این 
راســتا داشــتیم و در پنــج اســتان ایــن منطقــه 
راه انــدازی شــده اســت و نیــاز اســت کــه ایجــاد 
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ــوان و کوشــش خــود را مصــروف حفــظ  ت
مصالــح و شــئونات دانشــگاه  نمایید.صالحی 
ــک  ــهر باب ــد ش ــتی واح ــان سرپرس همزم
دانشــگاه آزاد اســالمی را نیــز بــر عهــده دارد.

انتخاب اصلح برای مسلمین یعنی انتخاب فردی که تعهد به اسالم و 
حیثیت آن داشته باشد

 احداث بلوار شهید جهاندیده
از میدان جانباز تا امامزاده محمد

ــان  ــتان کرم ــوآوری در اس ــاوری و ن ــژه فن ــه وی منطق
نیــز پیگیــری شــود، زیرســاخت الزم بــرای اســتقرار و 
درخواســت ایــن منطقــه ویــژه در کرمــان وجــود دارد و 

امیدواریــم مســئوالن اســتان همــکاری کننــد. دستگاه قضائی با فعالیت های تخریبی علیه اصل انتخابات برخورد می کند
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمان هشــدار 
ــازی،  ــه فضاس ــا هرگون ــی ب ــتگاه قضائ داد: دس
پخــش شــایعات و فعالیــت هــای تخریبی علیه 
اصــل انتخابــات در فضــای مجــازی یــا حقیقــی 

برخــورد قاطــع قضائــی خواهــد کــرد
ــات  ــر و اقدام ــریح تدابی ــد در تش ــداهلل موح ی
ــات  ــم و تخلف ــا جرای ــه ب ــگیرانه و مقابل پیش
انتخاباتــی قبــل از روز اخذ رأی در اســتان کرمان 
ــم انتخاباتــی  گفــت: ســتاد پیشــگیری از جرائ
ــل ســاخت و  ضمــن رصــد و شناســایی  عوام
پخــش شــایعات مخــرب و مخل نظــم و امنیت 
عمومــی، در فضای حقیقــی و مجازی،متخلفین 
و مجرمیــن را  به شــعب ویژه قضایی رســیدگی 

بــه جرایــم انتخاباتــی معرفــی خواهــد کــرد.
رئیــس ســتاد پیشــگیری از جرائــم وتخلفــات 
انتخاباتــی در اســتان کرمــان خاطرنشــان 
ســاخت:هدف از تشــکیل این ســتاد ، هماهنگی 
در صیانت از ســالمت انتخابــات و کاهش جرایم 
و آســیب هــای مرتبــط بــا آن از طریــق تمهیــد 
و اقدامات پیشــگیرانه و ارتقاء ســطح مســئولیت 
پذیــری و پاســخگویی همــه جریان ها، احــزاب، 

ــداران و ... و  ــی، طرف ــتادهای تبلیغات ــا، س نامزده
ــی  ــط م ــای ذی رب ــن دســتگاه ها و نهاده همچنی

باشد.
ــوان  ــان عن ــتان کرم ــی اس ــورای قضائ ــس ش رئی
ــگیری از  ــتاد پیش ــای س ــالت ه ــی از رس کرد:یک
ــان ،  ــی در اســتان کرم ــات انتخابات ــم وتخلف جرائ
اتخــاذ تمهیــدات پیشــگیرانه و مقابلــه بــا جرایــم 
و تخلفــات انتخاباتــی در فضــای مجــازی و شــبکه 

ــی اســت . ــای اجتماع ه
وی افزودایــن ســتاد بــا همــکاری ســایر نهــاد های 
امنیتی،انتظامــی برنامه ریــزی، مراقبــت الزم را 
جهت جلوگیری از شــعار نویســی، پخــش اعالمیه 
و شــب نامــه و بــه طــور کلــی تبلیغــات در فضــای 
حقیقــی و مجــازی با مضمون ســیاه نمایــی چهره 
نظــام، تشــویش اذهــان عمومــی و ترویــج مطالــب 
خــالف واقع علیه انتخابــات و کاندیداهای انتخاباتی 

مــی نمایــد  .
نماینــده عالــی دســتگاه قضائــی در اســتان کرمان 
خاطرنشــان ســاخت:رصد عملیــات روانی دشــمن 
ــای  ــا، درگاه ه ــی، کانال ه ــبکه های اجتماع در ش
وب، شــبکه پیامکــی تلفــن همــراه، بات هــا و 

ربات هــا و برخــورد قانونــی بــا مــوارد تخلــف از 
دیگــر اقدامــات ایــن ســتاد در اســتان کرمــان 

خواهــد بــود.
وی اضافــه کــرد: دســتگاه های نظارتی، امنیتی 
و انتظامــی تا زمــان برگــزاری یازدهمیــن دوره 
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی، نظــارت 
مســتمر و موثــر بــر ســایت ها و وب الگ هــا و 
مدیریت هدفمند فضای ســایبری، رســانه های 
دیداری، شــنیداری و نوشــتاری ملی و محلی از 
طریــق توجیــه مدیــران مســئول و ادمین های 

ــت ذیربط خواهند داش

دریافــت ســبد حمایتــی معیشــتی خواهنــد بــود و 
بــه حســاب آنهــا واریــز می شــود. وی بــا ابــراز اینکه 
پیش بینــی می شــود حــدود یــک میلیــون خانــوار 
در مــرز دریافــت یارانــه معیشــتی قــرار می گیرنــد 
کــه بــه آنهــا پیامــک ارســال می شــود خاطرنشــان 
کــرد: بــا ارســال پیامــک بــه ایــن افــراد ضمــن اعالم 
مشــمول بــودن دریافــت یارانــه، یارانــه معیشــتی به 
ــه  ــانی ک ــزود : کس ــود.وی اف ــت می ش ــا پرداخ آنه
در ایــن مرحلــه از بررســی، واجــد شــرایط دریافــت 
ــتم  و  ــق سیس ــدداً از طری ــوند مج ــه نمی ش یاران
ســامانه تدوین شــده مــورد بررســی قــرار می گیرنــد 
کــه امــکان دارد تعــدادی از ایــن افــراد واجد شــرایط 
شــوند و بــه حســاب ایــن خانوارهــای واجد شــرایط 
تمــام مبلــغ مــورد نظــر کــه از روز اول اعــالم شــده 

ــود. ــت می ش پرداخ
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خطبه های نمازجمعه

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان به آمــار تلفات جــاده ای 
اســتان کرمــان اشــاره و اعــام کــرد: ســال گذشــته 1120 
نفــر در طــول محورهــای درون و بــرون شــهری اســتان به 
علــت تصــادف جــان خــود را از دســت داده انــد کــه حــدود 
ــان  ــهری ج ــرون ش ــای ب ــاده ه ــا در ج ــد آنه ۸0 درص

ــد. باخته ان
ســردار عبدالرضــا ناظــری روز 21 آذرمــاه در رزمایش طرح 
ترافیکــی زمســتان ۹۸ گفت: زمســتان امســال آمــاده یک 
خدمــت رســانی خــوب بــه مــردم اســتان کرمــان خواهیم 
بــود و براســاس گزارشــات هواشناســی، زمســتان امســال 

شــاهد بــارش خوبــی در اســتان خواهیــم بود.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ۷۵0 تیم مشــترک امســال 
در ایــن طــرح همــکاری دارنــد، اظهــار کــرد: ایــن طــرح 
از امــروز تــا 20 اســفندماه جــاری ادامــه خواهــد داشــت و 
حضــور دســتگاه ها و نهادهــای مختلــف در ایــن رزمایــش 
بیانگــر آمادگــی ســازمان ها و نهادهــا و همراهی خــوب در 

اجــرای ماموریــت و خدمــت رســانی بــه مــردم اســت.
فرمانــده انتظامی اســتان کرمــان کنترل حــوادث ترافیکی، 
کنتــرل رفتــار راننــدگان، نجات جــان مــردم و ... را از جمله 
اهــداف طــرح ترافیکــی زمســتانه برشــمرد و بیــان کــرد: 
کنتــرل تصادفــات، ســوانح و حــوادث ترافیکــی بــا توجــه 
بــه لغزندگــی محورهــا و بــرودت هــوا در زمســتان از دیگر 
ــروی  ــه نی ــی اســت ک ــرح اســت. گفتن ــن ط ــداف ای اه

هوایــی ناجــا نیــز بــا پشــتیبانی در نظــارت و کنتــرل رفتار 
راننــدگان و همچنیــن امدادرســانی، بــه کمــک ایــن طرح 

خواهــد آمــد.
ــا اشــاره بــه اینکــه پلیــس بــا 1۸0 تیــم در گردنــه  وی ب
و راههــای اســتان کرمــان حضــور خواهــد داشــت، بیــان 
کــرد: در ســطح اســتان 2۷ گردنــه بــرف گیــر وجــود دارد 
کــه گردنــه خانــه ســرخ یکــی از مهمتریــن ایــن گردنه هــا 
اســت کــه ایــن طــرح به صــورت عملیاتــی در ایــن منطقه 

بــه مرحلــه اجــرا در خواهــد آمــد.
ســردار ناظــری در ادامــه بــه آمــار تلفــات جــاده ای اســتان 
کرمــان اشــاره و اعــام کــرد: ســال گذشــته یــک هــزار و 
120 نفــر در طــول محورهای درون و برون شــهری اســتان 
ــد کــه  ــت تصــادف جــان خــود را از دســت داده ان ــه عل ب
حــدود ۸0 درصــد آنهــا در جــاده هــای بــرون شــهری جان 
باخته انــد، لــذا کنتــرل رفتــار راننــدگان، کنتــرل جاده هــا 
و خدمــت رســانی بــه مــردم در دســتور کار امســال پلیــس 

ست. ا
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا بیــان ایــن مطلب که 
بیــش از ۹1 میلیــون تــردد در محورهــای اســتان در ســال 
گذشــته ثبــت شــده اســت، عنــوان کــرد: در ۸ ماهــه اول 
امســال بیــش از ۸00 نفــر در اســتان بــه دلیــل حــوادث 
ترافیکــی جــان خــود را از دســت داده انــد، کــه ایــن آمــار 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش پیدا نکــرده 

اســت؛ لــذا انتظــار مــی رود در کنــار اقدامــات پلیــس مردم 
نیــز بــا انجــام اقداماتــی همچــون معاینــه فنــی خــودرو، 
کنتــرل سیســتم گرمایشــی، بــه همــراه داشــتن زنجیــر 

چــرخ و ... ایمــن ســفر کننــد.
ــردد  ــوان اجــازه ت ــچ عن ــه هی ــرد: پلیــس ب ــد ک وی تاکی
خــودروی کــه زنجیــر چــرخ نــدارد، در مناطق برفی اســتان 
را نخواهــد داد و همچنیــن حتمــا بــا راننــدگان پرخطر نیز 
برخــورد خواهیــم کــرد؛ ضمن آنکــه خودروهــای پلیس به 
ردیــاب لحظــه ای خودروهــا مجهــز بــوده و رانندگانــی کــه 
تخلفــات حادثــه ســاز داشــته باشــند را بــه صــورت بر خط 

اعمــال قانــون خواهــد کــرد.

نقــش اصلــی در تبییــن و تحقــق بیانیه 
دوم انقــاب کار حوزه ودانشــگاه اســت

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر : کشته شدن ۸۰۰ نفر بر اثر تصادف در استان کرمان طی ۸ ماهه گذشته

درایــن جلســه ابتــدا حجــت االســام کرمانــی  ، امــام جمعــه 
بردســیر  بــا یــادآوری حدیــث ثقلیــن، گفت:پیامبــر بــا بــه 
امانــت گــذاردن کتــاب و اهــل بیتــش گرانبهاتریــن گوهــر را 

بــه مســلمانان هدیــه داد.
ــات ادامــه  ــرآن و آی ــا ق ــس ب ــزوم ان ــر ل وی ضمــن تاکیــد ب
داد: توجــه بــه فرهنــگ قرآنــی جامعــه را در مقابــل حــوادث 
و نامایمــات بیمــه مــی کنــد.  الزم اســت در ایام و مناســبت 
هــای مذهبــی تابلویــی طراحــی شــود و در ســردرب ادارات 
و نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی نصــب گــردد کــه حــاوی 

آیــات و احادیــث ائمــه معصــوم باشــد.
رضــا رجایــی نــژاد، رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی و 
دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی به قرائت دســتور کار جلســه 
پرداخــت و خاصــه ای از جلســه با حضور کارشناســان وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در توجیــه طــرح شــهرهای خاق 

را بــرای اعضــا تشــریح نمود.
ســپس ســایر اعضــا بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود پرداختند  
و  مقــرر گردیــد، ارســال دســتورالعمل شــهرهای خــاق برای 
ســایر اعضــای شــورا و شــورای اداری شهرســتان و تشــکیل 
ــروه فضــای مجــازی شــورا  و  اداره عشــایری شهرســتان   گ
بــرای مــکان هــای جدیــد بــا شــهرداری مکاتبــه نموده تــا نام 

شــهدای عشــایر نیــز در ســطح شــهر طراحــی گــردد. 

احکام ۳۵ عضو جدید هیئت امنای 
بقاع متبرکه بردسیر  صادر شد

حجــت االســام والمســلمین حاج علــی اکبــر کرمانی امــام جمعه 
بردســیر دربخشــی از خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بــه 
مناســبت 27 آذرمــاه  ســالروز وحــدت حــوزه ودانشــگاه و شــهادت 
دکترمفتــح بیــان داشــت :روز 27 آذرمــاه روز شــهادت آیــت اهلل دکتر 
مفتــح کــه روز وحــدت حوزه و دانشــگاه نامگذاری شــده اســت و اگر 
چــه خون شــهید مفتــح در دانشــگاه الهیــات ریخــت اما زمینــه ای 
بــرای برجســته شــدن یــک آرمــان بــزرگ به عنــوان وحــدت حوزه 
و دانشــگاه شــد و حضــرت امــام یــک افــق جدیــدی را بازکردنــد و 
ایــن نامگــذاری وحدت حــوزه و دانشــگاه بود و مقــام معظم رهبری 
در ترویــج و تحــول آن تاکیــد کردنــد و همــان طــور که مســتحضر 
هســتید یکــی از عوامــل اصلــی شــکل گیری انقــاب اســامی و 
پیــروزی انقــاب و ادامــه راه انقــاب وحــدت بــوده و هســت و  قبل 
از پیــروزی انقــاب تــا االن هــر جــا دم از وحــدت و هــم دلــی بــوده 
یــک پیــروزی مــا داشــتیم و یکــی از عرصه هــای وحــدت، وحدت 
حــوزه و دانشــگاه اســت کــه نقطــه محــوری و اصلــی اســت لــذا 
یکــی از توطئــه هــای اصلــی بــرای تســلط بر انقــاب اســامی و 
ایــران اســامی جدایــی بیــن ایــن دو نهــاد بــوده اســت .  بــا اینکــه 
قبــل از پیــروزی انقــاب عالمــان بزرگــی بودند کــه هم در حــوزه و 
هــم دانشــگاه تاثیرگــذار بودند شــهید دکتر بهشــتی، شــهید باهنر، 
شــهید مفتح و شــهید مطهــری عالمــان بزرگــی بودند کــه در کنار 
دانشــجویان و عزیــزان جــوان کار مــی کردنــد کــه تاثیرگــذار بودند 
قبــل از انقــاب وحــدت بــود امــا بــه خاطــر درک نادرســتی کــه از 

وحــدت بــوده بــا آن تحقــق آرمانــی خیلــی فاصله داشــتیم
 امابابیانیــه گام دوم انقــاب و در آســتانه چهــل ســالگی شــهادت 
شــهید مفتــح و چهــل ســالگی وحــدت حــوزه و دانشــگاه ،یــک 
افــق جدیــدی مقــام معظم رهبــری در حــوزه و دانشــگاه بــاز کردند 
تــا آن وظیفــه ای کــه حــوزه و دانشــگاه در عرصــه هــای مختلــف 
دارنــد در عرصــه علــم و تهذیــب و اخــاق ایــن دو نهــاد بــا هــم 
ــذا حضــرت  کارکننــد واهــداف نظــام و انقــاب را پیــش ببرنــد ل
آقــا آمدنــد و در بیانیــه گام دوم ،ماموریتهــای ایــن دونهــاد را اعــام 
کردنــد و هفــت محــور را بیــان کردند:مقوله علــم پژوهش، معنویت 
و اخــاق، اقتصــاد مقاومتــی، عدالــت و مبــارزه بــا فســاد، اســتقال 
ــا دشــمن و  ــط خارجــی و مرزبنــدی ب و آزادی، عــزت ملــی و رواب
ــوزه و  ــن کار ح ــا کار شــود و ای ــد روی اینه ــی. و بای ســبک زندگ
دانشــگاه اســت شــکل نمــی گیرنــد مگــر اینکــه براســاس همین 
محــور وحــدت حــوزه و دانشــگاه نخبگان بنشــینند و ایــن محورها 
را اعمــال کننــد و بــی تردیــد نقش اصلــی در تبییــن و تحقق بیانیه 

دوم انقــاب کار حــوزه ودانشــگاه اســت.
حجــت االســام کرمانــی پیرامــون ثبــت نــام وبرگــزاری انتخابات 
مجلــس یازدهــم بیــان داشــت: کلید انتخابــات زده شــد و جــا دارد از 
همــه عزیــزان مخصوصــا عزیــزان و جوانــان در شــهر بردســیر که 
بــه صحنــه آمدنــدو ثبــت نــام کردنــد تقدیــر و تشــکر کنیــم و باید 
بــه ایــن جوانهــا بهــا وشــخصیت بدهیم و کســانی کــه در ایــران ما 
نقــش داشــتند و مســند و مدیریتــی داشــتند قطعــا از جوانی شــروع 

کردنــد لــذا بایــد بــه جوانهــا بهــا دهیم تــا بــه میــدان بیایند 
ــه  ــری ک ــم رهب ــام معظ ــته مق ــاس خواس و براس
فرمودنــد دولــت و مجلــس بایــد بــا جوانــان شــکل 

ــت داد  ــا وفرص ــان به ــه جوان ــد ب ــرد  بای بگی
خطیب جمعه بردســیر توصیــه هایی راجــع به نامزدهــای انتخاباتی 
کــه بــه آن بایــد توجــه کردبیــان داشــت : کســانی بیاینــد کــه توان 
مدیریتــی داشــته باشــند خیلــی از افــراد خــوب هســتند امــا خــوب 
بــودن دلیــل بر خــوب مدیریت کردن نیســت. مقام معظــم رهبری 
در آســتانه انتخابــات یــک بحث اخاقی داشــتند و حدیثــی از پیامبر 
نقــل کردنــد کــه پیامبــر بــه ابوذرفرمــود: »هــر چــه بــرای خــودم 
دوســت دارم بــرای تــو دوســت دارم و هــر حــرف میزنــم دوســتی 
اســت ابــوذری کــه آن زمــان راســتگوتر از او نبــود و پیامبــر مــی 
گفــت هیــچ کــس راســتگوتر از او نیســت امــا در مدیریــت ضعیف 
هســتی و حتــی بــر دو نفــر مدیریــت نــداری و تــوان اینکــه دو نفــر 
را اداره کنــی نــداری لــذا مواظــب خــودت باش متولــی کار یتیم هم 
نبــاش تــو از عهــده آن نیــز بــر نمــی آیــی.« لــذا همیــن حدیــث را 
مدیــران و مســئولین کــه مــی خواهنــد در صحنــه انتخابــات بیایند 
مدنظــر داشــته باشــند. و روایت دیگــری از رســول خدا کــه فرمودند 
کســی میخواهــد بــه چهــار نفر حکومــت و والیــت کند بایــد عدل 
و تدبیر و اندیشــه چهل نفر را در ســرش داشــته باشــد و اگر کســی 
مــی خواهــد بــر چهل نفــر حکومت کنــد بایــد عقــل چهارصد نفر 
را داشــته باشــد لــذا مدیریــت حــرف نیســت بلکــه تکلیــف اســت 
وظیفــه شــرعی اســت بــرای کســی کــه مــی خواهــد انجــام دهــد 
حقــی نیســت کــه هرکــس بــه بهانــه ای بخواهد بــه آن برســد لذا 
بحــث نامزدهــای انتخاباتــی بحــث مفصــل و جایگاه مهمی اســت 
و مــا یــک وظیفــه داریــم و نامزدهــا یــک وظیفــه لــذا اگــر کســی 
نمــی توانــد وظیفــه اش را بــه ایــن نظــام و انقــاب بــه درســتی 

انجــام دهــد ایــن صحنــه را تــرک کنــد.   

فرمانده انتظامی استان کرمان خرب داد:

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

ــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي  ــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبت ــات موضــوع قان هي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي وارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000793 – 98/6/27 هيــات اول 
موضوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســري ترصفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای علــی شــاه رحمنــی 
فرزنــد محمــد  بشــامره شناســنامه 344  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه و باغچه به مســاحت 
2469/96  مرتمربــع پــالک 1  فرعــی از 592  اصلــی واقع در بردســیر درونوئیه بخش 20 کرمان از محل 
مالکیــت متقاضــی محــرز گرديده اســت لــذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصله 
15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقــايض اعرتايض 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو ماه اعــرتاض خــود را به ايــن اداره 
تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابه 
مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصــول اعرتاض 
طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد.تاريخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11 - تاریخ انتشــار نوبت 

دوم: 98/9/25              حســین تقــی زاده- رئيــس ثبــت اســنادوامالك/30 م الــف

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

هيــات موضــوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000772 – 98/6/25 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضی آقای عنایت الله شــجاعی باغینی فرزند محمدتقی بشــامره شناســنامه 908  صادره از بردســیر در یک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 239/95  مرتمربــع پــالک 47  فرعــی از 3423  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار 22 بهمــن 
کوچــه فجــر 5 بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقــای حســن کوپــاه محــرز گرديــده اســت لــذا بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالكيــت متقــايض اعــرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهي بــه مدت 
دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يك مــاه از تاريخ تســليم اعرتاض 
،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم مناينــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعدم 

وصــول اعــرتاض طبــق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                                          حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/26 م الف

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

ــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي  ــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبت ــات موضــوع قان هي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي وارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000787 – 98/6/27 هيــات اول 
موضوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســري ترصفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضــی خانــم کــری شــهبا فرزنــد 
مظفر  بشــامره شناســنامه 927  صادره از ســیرجان در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه 
بــه مســاحت 285/77 مرتمربــع پــالک 88  فرعی از 3354  اصلی واقع در بردســیر بلــوار امامزاده کوچه 
امامــت 12 بخــش 20 کرمــان خریــداری ازمالــک رســمی آقــای ایــرج رسوشــیان محــرز گرديــده اســت 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صــوريت كه 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را به ايــن اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مدت 
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضايي تقديم منايند.بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعرتاض طبق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد.

تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11  - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25
                                                                       حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/41 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي 
موضــوع مــاده 3 قانــون وماده 13 آئن نامه قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي 
فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000850 – 98/7/10 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه 
ثبــت ملــك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معــارض متقاضی خانــم نرصت طاهــری تــاج آبــادی فرزند 
غالمرضــا  بشــامره شناســنامه 180  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 200 مرتمربع 
پــالک 562  فرعــی از 864  اصلــی واقــع در بردســیر کریــم آبــاد بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك 
رســمي آقــای مــراد برومنــد محــرز گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقايض 
اعــرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعــرتاض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يك مــاه از تاريخ تســليم اعرتاض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضايي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول 
اعــرتاض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد. تاريــخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11  - تاریــخ 

انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25     حســین تقــی زاده- رئيــس ثبت اســنادوامالك/51 م الف

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

هيــات موضــوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000884 – 98/7/23 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای یوســف ملکــی فرزنــد اکــر  بشــامره شناســنامه 12  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 297  مرتمربــع پــالک 7  فرعــی از 724  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار شــهید کالنــرتی کوچــه امــداد 
بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقایــان احمــد رنجر کریــم آبــادی و امیر گرکانی نژاد مشــیزی محرز 
گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی مــی شــود در صوريت 
كــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيــت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي تواننــد از تاريخ انتشــار اولین 
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه اين اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مــدت يك مــاه از تاريخ 
تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت 

مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبــق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                            حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/45 م الف

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

هيــات موضــوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمی  برابر 
ــوع  ــات اول موض ــامره 139860319011000796 – 98/6/30  و 139860319011000795 – 98/6/30 هي ارای ش
قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســري ترصفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضیــان خانم مهدیــه غالمحســین زاده فرزنــد درویش بشــامره 
شناســنامه 3538  صــادره از بردســیر بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع  و آقــای حســن زارع عســکری فرزنــد احمــد 
بشــامره شناســنامه 40 صادره از بردســیر به میزان 3 ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
336 مرتمربــع پــالک 77  فرعــی از 3576  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار 22 بهمن خیابان شــهید رنجــر کوچه 10 
بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي بــا واســطه از خانم مهوش بهادر بردســیری محــرز گرديده اســت لذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صوريت كه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالكيــت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي تواننــد از تاريخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو 
مــاه اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعــرتاض 
،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 
وصــول اعــرتاض طبــق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.تاريــخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11 - تاریخ انتشــار 

نوبــت دوم: 98/9/25      حســین تقــی زاده- رئيــس ثبــت اســنادوامالك/43 م الف

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

هيــات موضــوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000781 – 98/6/26 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای حمیدرضا گرکانی نژاد مشــیزی فرزند ســیف اله بشــامره شناســنامه 8  صــادره از بردســیر در یک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 219/53 مرتمربــع پــالک 47  فرعــی از 3576  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار 22 بهمــن 
شــهرک دانشــگاه آزاد بخــش 20 کرمــان خريــداري باواســطه از مالــك رســمي خانم مهــوش بهادربردســیری محرز 
گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی مــی شــود در صوريت 
كــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيــت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي تواننــد از تاريخ انتشــار اولین 
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه اين اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مــدت يك مــاه از تاريخ 
تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم منايند. بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت 

مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                           حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/23 م الف

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

هيــات موضــوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000928 – 98/8/12 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضی آقای غالمحســین فخرآبادی فرزند اســداله  بشــامره شناســنامه 5  صادره از بردســیر در یک باب خالی 
بــاغ بــه مســاحت 3506.86  مرتمربــع پــالک 2  فرعــی از 1158  اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان شــهید صانعــی  
بخش 20 کرمان خريداري از مالك رســمي ســیدعلی موســوی و مســلم فخرآبادی و خانم بیگم برومند بردســیری  
محــرز گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در 
صوريت كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك ماه 
از تاريــخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايي تقديم منايند.بدیهی اســت در صــورت انقضای 

مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                           حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/46 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي آگهــي موضــوع مــاده 3 
قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر رای شــامره 
139860319011000868 – 98/7/21 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد 
سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معــارض متقاضی آقای غالمحســین 
هاشــمی نــژاد فرزنــد براتعلــی  بشــامره شناســنامه 1  صــادره از بردســیر در یک باب خانــه و باغچه به مســاحت 1199/35  
مرتمربــع پــالک 264  فرعــی از 866  اصلــی واقــع در بردســیر قلعــه عســکر روســتای فــرکان بخــش 21 کرمــان خريــداري از 
مالــك رســمي آقــای اســداله رشیــف پــور محــرز گرديده اســت لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصله 
15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقــايض اعرتايض داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو ماه اعــرتاض خــود را به اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد،ظرف مدت 
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضايي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صــورت انقضای 
مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبــق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد. تاريــخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25                                                           حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/48 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضوع مــاده 3 قانون ومــاده 13 
آئــن نامــه قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي   برابــر رای شــامره 139860319011000774 
– 98/6/26 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي 
حــوزه ثبــت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بال معارض متقاضی آقای امین لشــکری فرزند بشــیر بشــامره شناســنامه 3170031651  
صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 548/14  مرتمربع پــالک 2  فرعــی از 3572  اصلی واقع در بردســیر خیابان معلم 
جنــب مدرســه شــهید گرکانــی بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقای عبــاس بهادربردســیری محــرز گرديده اســت لذا به 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقــايض اعــرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اولین آگهــي به مــدت دو مــاه اعرتاض خــود را بــه ايــن اداره 
تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضايي تقديــم منايند. 

بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                                                   حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/24 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضوع مــاده 3 قانون ومــاده 13 
آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000537 
– 98/5/20 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي 
حــوزه ثبــت ملــك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معارض متقاضــی آقای حامد محمدی ســعادت آبــادی پــور فرزند علی یار بشــامره 
شناســنامه 3345  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 238/10  مرتمربــع پــالک 15  فرعــی از 733  اصلــی واقــع در 
بردســیر محلــه احمدآبــاد بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالك رســمي آقای حمید ســعید محــرز گرديده اســت لذا به منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقايض 
اعــرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اولین آگهي به مــدت دو ماه اعــرتاض خــود را به اين اداره تســليم وپــس از اخذ 
رســيد،ظرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خود رابــه مراجع قضايي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صورت 

انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصول اعــرتاض طبق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                                                       حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/25 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع مــاده 3 قانون ومــاده 13 
آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000779– 
98/6/26 هيــات اول موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبــت ملــك بردســري ترصفــات مالكانــه بال معارض متقاضــی آقای مصطفی مظفــری غربا فرزنــد غالمعباس  بشــامره شناســنامه 2885  
صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 266/31  مرتمربــع پــالک 2  فرعــی از 957  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار شــهید 
صانعــی کوچــه 31 بخــش 20 کرمــان خريداري از مالك رســمي باواســطه از ورثه صاحبجــان رنجر نظام آبــادی احد از ورثه قلــی رسافراز 
محــرز گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقــايض اعرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اولین آگهــي به مــدت دو مــاه اعرتاض 
خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يك ماه از تاريخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خود رابــه مراجع قضايي 
تقديــم منايند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعدم وصــول اعرتاض طبق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد.تاريخ 

انتشــار نوبــت اول :98/9/11 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25
                                                                                                          حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/31 م الف

پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان بردسیر برگزار شد

رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان بردســیر از 
صــدور ۳۵ حکــم جدیــد بــرای اعضای هیــات امنــای اماکن 

متبرکــه ایــن شهرســتان طی امســال خبــر داد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
ــین  ــا حس ــد رض ــام حمی ــت االس ــان، حج ــتان کرم اس
رضایــی گفــت: در راســتای ســاماندهی و معرفــی اعضــای  
هیــات امنــاء اماکــن متبرکــه ،جلســه کمیســیون تاییــد 
صاحیــت اعضــای هیات امنــاء امامزاده ســید محمــد )ع( و 
بقعــه زیارتــگاه شــیخ محمد شــمس الدین این شهرســتان 

بــا حضــور امــام جمعــه ونماینــده ســپاه برگزارشــد.
 وی افــزود: بــرای ســاماندهی هیــات امنــای اماکــن متبرکه 
بــه ویــژه امامــزادگان شــاخص  بــر اســاس برنامــه تعریــف 
ــای  ــم، اعض ــای قدی ــم امن ــر حک ــان ه ــس از پای ــده پ ش
جدیدپس از تصویب توســط کمیســیون شهرســتانی و اداره 
کل اوقــاف اســتان در نهایت توســط ســازمان اوقــاف معرفی 

شــده و احــکام آنهــا صــادر مــی شــود.
   حجــت االســام حســین رضایی  با بیــان اینکــه از ابتدای 
امســال بــرای ۳۵ نفــراز اعضــای هیــات امنــاء بقــاع متبرکه 
ایــن شهرســتان احــکام صــادر شــده گفــت: ایــن احــکام  
بــرای اماکــن متبرکــه شــاخص طــی  مــدت زمان  2 ســال  

صــادر مــی شــود.
ــا و طــرح هــاي  ــه ه ــح کــرد:   تمامــي برنام     وی تصری
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه طی ایام ســال  با همــکاري و 
مشــارکت هیئت امنــاء در محــل امامــزادگان و بقاع متبرکه 

اجرایــي مــي شــود.

کشف 2۰۳کیلوگرم مواد 
مخدر در بردسیر

فرمانــده انتظامــي اســتان از کشــف 10۳ کیلوگــرم تریــاک 
و 100 کیلوگــرم حشــیش در عملیــات پلیــس شهرســتان 

بردســیر خبــر داد.
  بــه گــزارش خبرنگار پایــگاه خبري پلیس، ســردارعبدالرضا 
ناظــری اظهــار داشــت: مامــوران پلیس مبــارزه بــا موادمخدر 
بردســیرهنگام گشــت زنی در یکــی از محورهــای مواصاتی  
ــده و آن را  ــکوک ش ــکان مش ــت پی ــتگاه وان ــک دس ــه ی ب

ــف کردند. متوق
وی افــزود: مامــوران در بازرســی از ایــن خــودرو 10۳کیلوگرم 
تریــاک و 100کیلوگــرم حشــیش کشــف کردنــد و در ادامــه 
نیــز متوجــه شــدند یــک دســتگاه وانــت پیــکان دیگــر بــه 

عنــوان راه پــاک کــن بــا ایــن خــودرو در ارتبــاط اســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان تصریــح کــرد: در ادامــه مامــوران 
بــا گشــت زنــی در ایــن محــور خــودروی وانــت دیگــر کــه 
در یــک نقطــه رهــا شــده بــود را کشــف کردنــد کــه تــاش 

بــرای شناســایی و دســتگیری راننــده آن ادامــه دارد
.

    نحوه مطالبه گری با اموزش 
سواد رسانه ای؟ 

ــرمقاله ...   زیــرا مطالبــه گــری، بــه مجموعــه اقداماتــی  ــه س ادام
اطــاق مــی شــود کــه بــا هــدف تحریــک و تشــویق کســانی صــورت می 
گیــرد کــه مســئولیتی در زمینــه ای بــر عهــده دارنــد تــا مســئولیت خود 
را بــه نحــو احســن انجــام دهنــد، از ایــن روی مطالبــه گــری، یــک کنش 
اجتماعی-سیاســی اســت کــه بــا ابزارهــای مختلفــی مــی توانــد صــورت 
گیــرد، بــه طــوری کــه هــر ابــزار مشــروعی کــه بتوانــد در راســتای ایــن 
هــدف قــرار گیــرد مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، از ایــن روی، 
بــرای آمــوزش نحــوه مطالبــه گــری، الزم اســت دو مرحلــه طــی شــود: 
مرحلــه نخســت، آمــوزش موضوعــات مــورد مطالبــه، یعنــی فراگرفتــن 
آنچــه کــه بایــد از مســئوالن امــر درخواســت شــود کــه در ایــن راســتا، یــا 
بایــد شــهروندان نســبت به حقوق و مســئولیت های خود آشــنا باشــند و 
یــا اینکــه از نخبــگان و کارشناســان متعهــد و امین که متخصــص این امر 
هســتند بهــره بگیرند تــا مطالبات واقعــی خود را از مســئوالن درخواســت 
نماینــد، مثــا تشــخیص دهند بــرای مقابلــه با جنــگ اقتصادی دشــمن 
ایــا در اقتصــاد بایــد انــرژی موضــوع اول باشــد یــا صــادرات و یــا مبــارزه با 

قاچــاق کاال وثبــات بــازار ارز ؟
 بنابرایــن صــرف اطاعــات ســطحی وبــدون تخصــص درموضــوع مطالبه 
گــری بشــکل متقــن و قانونــی شــکل نمیگیــرد و طــرف ســرخورده مــی 
شــود کــه مــن مطالبــه گــری کــردم کســی پاســخ نــداد لــذا ضــرورت 
امــر ایــن اســت کــه از نخبــگان ، مطلعیــن درموضــوع ،متخصصــان آگاه و  
متعهــد و امیــن درزمینــه مطالبه گری مشــورت بشــود تابــه مطالبه گری 

واقعــی منجــر شــود .

استان کرمان ۱۰۰ هزار فرصت خالی اشتغال دارد
ــان،  ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــارت  ــی مه ــی در شــورای عال محمدجــواد فدائ
اســتان کرمــان بــا حضــور اوسط هاشــمی 
ــی و  ــازمان فن ــس س ــر کار و رئی ــاون وزی مع
حرفــه ای کشــور زاهــدی ، پورابراهیمــی و حمزه 
ــان در مجلــس  نماینــدگان مــردم اســتان کرم
ــار داشــت:  ــزار شــد اظه ــورای اســامی برگ ش
ــتغال  ــان در اش ــا و آقای ــن خانم ه ــی بی تفاوت
ــرای  ــم ب ــوزی ه ــای مهارت آم نیســت و دوره ه

خانم هــا و آقایــان برگــزار می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه مــا هیچ تفکیک جنســیتی 
در ایــن زمینــه نداریــم و در خدمــات بــه مــردم 
ــورای  ــزود: ش ــدارد اف ــود ن ــچ تبعیضــی وج هی
ــن مســئله تاکیــد داشــته  ــه ای ــد ب اصنــاف بای
ــدارد  ــچ واحــد صنفــی حــق ن ــه هی باشــند ک

افــراد غیرماهــر را جــذب کنــد.
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
واحدهــا بایــد افــرادی را جــذب کار کننــد کــه 
دوره هــای مهارتــی فنــی و حرفــه ای را گذرانــده 
باشــند گفــت: فرمانداری کرمــان طــرح راه اندازی 
شــهرک آموزش هــای فنــی و حرفــه ای را ارائــه 
کنــد تــا بعــد از تصویــب ایــن شــهرک احــداث 

شــود.
ــب  ــان قط ــتان کرم ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بردسیر: 

ــود و  ــور می ش ــک کش ــابقات رباتی ــزاری مس برگ
ــم  ــد فراه ــه بای ــن زمین ــاخت های الزم در ای زیرس
شــود افــزود: طــرح کارورزی و طــرح مهارت آمــوزی 
در محیــط کار از ســال ۹6 در کرمــان در حــال اجــرا 

اســت امــا فعــال نبــوده اســت.
ــن  ــد در ای ــه اینکــه اداره کار بای ــا اشــاره ب ــی ب فدائ
زمینــه فعاالنه تــر عمــل کنــد و مهارت آمــوزان بایــد 
مهــارت در محیــط واقعــی کار را ببینند عنــوان کرد: 
ســهمیه مــا آمــوزش مهارتــی ۵ هــزار نفــر در طــرح 
کارورزی اســت کــه تاکنون بــرای 2 هــزار و ۷00 نفر 
انجــام شــده و بایــد هــر چــه ســریع تر بقیــه ایــن 

ســهمیه جذب شــود.
ــا بیــان اینکــه آموزش هــای فنــی و حرفــه ای  وی ب
و مهــارت بایــد براســاس نیــاز جامعــه و واحدهــای 
تولیــدی و صنعتــی در اســتان انجــام شــود گفــت: 
بایــد فرصت هــای خالــی اشــتغال در اســتان 
ــا آنهــا دوره هــای مهارتــی  شناســایی و متناســب ب

برگــزار کنیــم.
اســتاندار کرمــان بــا عنــوان اینکه بر اســاس گــزارش 
فنــی و حرفــه ای 100هــزار فرصت خالی اشــتغال در 
اســتان وجــود دارد بیــان کــرد: مــا هم از این مســئله 
اســتقبال کردیــم کــه حمایــت کنیــم تــا دوره هــای 
آمــوزش مهارتــی بــرای ایــن فرصت هــای اشــتغال 

برگــزار شــود امــا در عمــل دیدیــم کاری نکردند.
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حکومت  جهانی عدالت

خصوصیات یاران امام زمان )عج(/ 
امیدها و ترس های دوران غیبت

کدام شعارهای مهدوی به حق است؟
برای آنکه از بیم ها با جان سالم و قلبی سلیم به در بیاییم و 
امیدوارانه به انتظاری عاقالنه و عاشقانه بپردازیم، تنها کافی است 

که به متن ۲ نامه از امام مهدی )عج( پایبند شویم.
امام زمان )عج( در توقیع شریف به اسحاق بن یعقوب نگاشتند:

ا ُظُهوُر  »َفَمْن أَنَْکَرنِی َفلَْیَس ِمنِّی وَ َسِبیُلُه َسِبیُل اِبِْن نُوٍح... وَ أَمَّ
ا اَلَْحَوادُِث  ِ تََعالَی ذِْکُرهُ وَ َکَذَب اَلَْوقَّاتُوَن... وَ أَمَّ َُّه إِلَی الَلَّ اَلَْفَرِج َفإِن
ِتی َعلَْیُکْم وَ أَنَا  َُّهْم ُحجَّ اَلَْواقَِعُة َفارِْجُعوا فِیَها إِلَی رُوَاةِ َحِدیِثَنا َفإِن
ْمِس  ِ... وَ أَمَّا وَْجُه ااَلِنِْتَفاِع بِی فِی َغْیَبِتی َفَکاالِنِْتَفاِع بِالشَّ ُة الَلَّ ُحجَّ
َعاءَ بَِتْعِجیِل اَلَْفَرِج َفإِنَّ  َحاُب... وَ أَْکِثُروا اَلدُّ إَِذا َغیََّبَها َعِن اَْلَبَْصارِ اَلسَّ
فِی َذلَِک َفَرَجُکْم«؛ پس کسی که مرا انکار کند از من نیست و 
راه او راه پسر نوح است... و اما ظهور فرج که همانا اذن آن نزد 
خداست و تعیین کنندگان وقت دروغگو و کذاب هستند ... و اما 
حوادثی که پیش آمد، پس در آن ها به راویان حدیث ما مراجعه 
کنید که همانا آن ها حجت من بر شما هستند و من حجت 
خداوند بر آن ها هستم ... و اما صورت بهره مندی از من در عصر 
غیبت مانند بهره مندی از خورشید است هنگامی که از چشم ها 
پشت ابرها پنهان است... و زیاد فرج را بخواهید که همانا در آن 
فرج شماست. در این فراز نکاتی ارزشمند برای ثبات قدم و حفظ 
ایمان و مهدویت باوری در عصر غیبت و لزوم دعا برای فرج و 
اهمیت مراجعه به مراجع تقلید و فقهای علم اهل بیت )علیهم 

السالم( به روشنی دیده می شود.
پس فرد یا گروهی حتی با شعارهای به ظاهر مهدوی، اگر به 
مخالفت با فقها و مراجع عظام تقلید پرداخت؛ محکوم به بطالن 
است و اهل بدعت بودن وی آشکار می شود. این مسأله همان 
خواست امام از ماست که در آخرین نامه خویش به آخرین 
نایب خاص و در پایان غیبت صغری نیز به آن پرداخته شده 

و اینچنین آمده است:
غیبت تامه واقع شده و ظهوری نیست مگر پس از اذن خدای 
تعالی و آن پس از مدتی طوالنی و قساوت دل ها و پر شدن زمین 
از ستم واقع خواهد شد و به زودی کسانی نزد شیعیان من آیند 
و ادعای مشاهده کنند، بدانید هر که پیش از خروج سفیانی و 
صیحه آسمانی ادعای رؤیت و مشاهده کند، دروغگوی فریبکار 
است، و ال حول و ال ُقَوّةَ إاَِلّ بِالَلِّ العلّی العظیم.به خوبی با پناه بردن 
به نامه های امام زمان )عج( می توان از انحرافات زمان غیبت در 
امان ماند و در سایه انتظار صحیح به اصالح پرداخت و روز به روز 

خود را به امام نزدیکتر کرد و با او انس بیشتری گرفت.

آیه 80 سوره آل عمران :
و ]نیز[شما را فرمان نخواهد داد که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید 

آیا پس از آنکه سر به فرمان ]خدا[ نهاده اید ]باز[ شما را به کفر وامی دارد.
1-آیه شریفه پاسخ به چند ادعای باطل است؟

آیه شریفه در واقع پاسخ به سه ادعای باطل است:
الف( به مشرکان عرب که فرشتگان را »دختران خدا« می پنداشتند و به 
این ترتیب یک نوع ربوبیت برای آنها قائل بودند و با این حال خود را پیرو 

آیین ابراهیم معرفی می کردند.
ب( صائبان که خود را »پیرو یحیی« معرفی می کردند و مقام فرشتگان را 

تا سرحد پرستش باال می بردند.
ج( به یهود که »عزیز« را فرزند خدا معرفی می کردند و سهمی از ربوبیت 

برای او قائل بودند و این موضوع را به پیامبران خدا نسبت می دادند.
آیه شریفه به همه آنها پاسخ می گوید که هرگز شایسته هیچ پیغمبری 

نیست که مردم را دعوت به ربوبیت غیر خدا کند.
2- آیا ممکن است پیامبری مردم را به کفر دعوت کند؟

سئوالی که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که آیا ممکن است 
بعد از آنکه مردم اسالم و توحید اختیار کردند، پیامبری آنها را به کفر دعوت 
کند؟درپاسخ می گوییم؛ با توجه به معنای اسالم که به معنای تسلیم در برابر 
فرمان خدا و ایمان و توحید استعمال می شود، مگر ممکن است پیامبری 
پیدا شود که نخست مردم را به ایمان و توحید دعوت کند، سپس آنها را از 
مسیر حق منحرف نماید؟ مگر ممکن است پیامبری نتایج زحمات پیامبران 
دیگر را که مردم را به اسالم دعوت کرده اند بر باد دهد و آنها را به سوی 

کفر و شرک هدایت کند؟
همچنین در ضمن آیه شریفه؛ اشاره سربسته ای به معصوم بودن پیامبران 

و عدم انحراف آنها از مسیر فرمان خدا شده است.
3- تفاوت دعوت کنندگان به حق و باطل در چیست؟

دعوت کنندگان حق که در راس آن پیامبران و امامان قرار دارند در آن روز 
که بزرگ ترین قدرت ها را در اختیار می گرفتند، همانند نخستین روزهای 
دعوت خود مردم را دعوت به سوی اهداف مقدس دینی و انسانی از جمله 

توحید و یگانه پرستی و آزادگی می نمودند.
ولی داعیان باطل به هنگام قدرت و پیروزی، نخستین مطلبی که در مغز 
آنها جوانه می زند، دعوت به سوی خویش و تشویق مردم به یک نوع 

عبودیت باطل بوده است.
آیه 81 سوره آل عمران:

و ]یاد کن[ هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هرگاه به شما 
کتاب و حکمتی دادم سپس شما را فرستاده ای آمد که آنچه را با شماست 
تصدیق کرد البته به او ایمان بیاورید و حتما یاریش کنید. آنگاه فرمود آیا اقرار 
کردید و در این باره پیمانم را پذیرفتید؟ گفتند آری اقرار کردیم. فرمود پس 

گواه باشید و من با شما از گواهانم.
1-منظور از »میثاق« چیست؟

در آیه شریفه منظور از میثاق کدام است؟ آیا منظور میثاقی است که از 
دیگران برای انبیاء گرفته شده و یا منظور میثاقی است که از خود گرفته 

شده است؟
از اینکه دنبال آن خطاب به مردم کرده و فرمود:»ثم جاءکم رسول« می 
توان فهمید که منظور از میثاق، میثاقی است که از مردم برای انبیاء گرفته 
شده است. از اینکه خطاب به انبیاء فرمود: »اقررتم واخذتم علی ذلکم 
اصری« می توان گفت منظور از میثاق، میثاقی باشد که از خود انبیاء گرفته 
شده است. پس در حقیقت میثاقی که گرفته شده از خود انبیاء می باشد. چرا 

که میثاق مردم هم به وسیله انبیاء گرفته شده است.
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ــرق  ــرکت ب ــات ش ــر تحقیق ــر دفت مدی
منطقــه ای شــمال اســتان کرمــان گفت: 
از ســال 95 تاکنون بیــش از 610 میلیون 
تومــان عقــد قــرارداد پــروژه تحقیقاتی در 
دفتــر تحقیقــات شــرکت بــرق منطقه ای 

شــمال اســتان کرمــان داشــته ایم.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمان، 
ــه  ــری ب ــت خب ــی در نشس ــعید زمان س
مناســبت هفتــه پژوهــش اظهار داشــت: 
دفتــر تحقیقــات شــرکت بــرق منطقه ای 
شــمال اســتان کرمــان در ســال 95 
ــرد و در  ــه اول کشــوری را کســب ک رتب
ــای  ــزو رتبه ه ــم ج ــد ه ــال های بع س

ــت. ــی اس تک رقم
ــرق  ــرکت ب ــات ش ــر تحقیق ــر دفت مدی
منطقــه ای شــمال اســتان کرمــان ادامــه 
ــه  ــی صرف ــروژه بررس ــال 96 پ داد: در س
اقتصــادی پروژه هــای تحقیقاتــی را رقــم 
زدیــم کــه در ایــن زمینــه رتبــه هشــتم 

ــم. کشــوری را کســب کردی
زمانــی اضافــه کــرد: جــزو شــرکت هایی 
ــای  ــترین همایش ه ــه بیش ــتیم ک هس
داخلــی در ســطح کشــور را بــا 14 
ــن  ــم و همچنی ــزار کردی ــس برگ کنفران
نخســتین شــرکت توزیــع برق در کشــور 
بودیــم کــه اســتارت ، اســتارت آپ وی کند 

ــم. را زدی
ــته  ــال گذش ــی س ــد: ط ــادآور ش وی ی
بــا توجــه بــه کنتــرل پیــک در راســتای 
سیســتم های  مصــرف  مدیریــت 
ــن  ــم و دومی ــت کردی ــی حرک سرمایش
و  کردیــم  برگــزار  را  اســتارت آپ 

محققــان،  متدهــای  از  خروجی هایــی 
دانش بنیــان  شــرکت های  و  اســتادان 
داشــتیم کــه آنهــا را بــه ســایر شــرکت های 

ــم. ــم دادی ــرق تعمی ــع ب توزی
مدیــر دفتــر تحقیقــات شــرکت بــرق 
منطقــه ای شــمال اســتان کرمــان از ارســال 
دفتــر  کنفرانس هــای  در  پروپــزال   41
تحقیقــات شــرکت بــرق منطقــه ای شــمال 
ــت:  ــان داش ــر داد و بی ــان خب ــتان کرم اس
۲5 داور داخلــی و خارجــی ایــن پروپزال هــا 
را داوری کردنــد کــه تاکنــون چهــار پــروژه را 

ــم. ــرارداد کرده ای ــد ق عق
آزمایشــگاه  کــرد:  خاطرنشــان  زمانــی 
ــرق در  ــدرت ب ــتم های ق ــاز سیس شبیه س
ــا  ــنجان را ب ــج( رفس ــر )ع ــگاه ولیعص دانش
همــکاری دانشــگاه تجهیــز می کنیــم و 
ــن  ــکاران از ای ــروه از هم ــد گ ــون چن تاکن

آزمایشــگاه بازدیــد کرده انــد.
وی یــادآور شــد: از ســال 95 تاکنــون بیــش 
از 610 میلیــون تومــان عقــد قــرارداد پــروژه 
تحقیقاتــی در دفتــر تحقیقات شــرکت برق 
منطقــه ای شــمال اســتان کرمان داشــته ایم.

ــم،  ــا می توانی ــرد: م ــان ک ــی خاطرنش زمان
ــته  ــم داش ــرق ه ــترکان ب ــنهاد از مش پیش
ــه  ــش از 40 درصــد ب ــون بی باشــیم و تاکن
کمیتــه عالــی رســیده اند و حــدود 13 مــورد 

ــده اند. ــی ش عملیات
95 درصــد کاالهــای صنعــت بــرق، ســاخت 

کشــور هستند
احمــد گنجعلیخانــی معــاون برنامه ریــزی و 
تحقیقات شــرکت توزیع برق شــمال اســتان 
کرمــان اظهــار داشــت: ســازمان هایی ماننــد 

ــی  ــات و کاالهای ــه خدم ــرق ک ــرکت ب ش
ارائــه می دهنــد بــرای پیش رویــی،  را 
صحــت، دقــت و کاهــش قیمت تمام شــده 
کاال و اســتفاده از تکنولوژی هــای نــو بایــد 

بــه واحــد تحقیــق و توســعه بهــا دهنــد.
وی بیــان داشــت: حمایــت از واحد تحقیق 
و توســعه موجــب ایجاد خالقیت و نــوآوری 
می شــود و دفتــر تحقیقــات شــرکت بــرق 
منطقه ای شــمال اســتان کرمــان راه اندازی 

ــده است. ش
ــا اشــاره بــه فعالیت هــای  گنجعلیخانــی ب
ــمال  ــرق ش ــرکت ب ــات ش ــر تحقیق دفت
اســتان کرمــان ادامــه داد: پنــج مــورد پروژه 
تحقیقاتــی در ســال 95، هشــت مــورد در 
ســال 96، ســه عنوان پــروژه در ســال 97 و 
چهــار پــروژه طــی ســال جــاری با اســاتید 
دانشــجویان و محققــان داوطلــب منعقــد 

شــده اســت.
وی اضافــه کــرد: در دفتــر تحقیقــات 
ــه ای شــمال اســتان  ــرق منطق شــرکت ب
ــن  ــات همچنی ــر تحقیق ــالوه ب ــان ع کرم
بحــث نظــام مشــارکت همــکاران را هــم 
دنبــال می کنیــم و همــکاران مــا 176 
پیشــنهاد در ســال 95 و 18۲ پیشــنهاد در 
ســال 96 ارائــه کردنــد و ایــن رقــم در ســال 
ــورد  ــه 386 م ــری ب ــد دو براب ــا رش 97 ب
رســید و از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 
ــوده اســت. ــداد ۲0۲ پیشــنهاد ب ــن تع ای

گنجعلیخانــی افــزود: پیشــنهاد همــکاران 
مــا بــر اســاس آنچــه خواســته ایم در 
حــوزه کاری آنهــا بــا توجــه بــه چالش هــا 
و محدودیت هاســت و پیشــنهادات بیشــتر 

انعقاد 610 میلیون تومان قرارداد پروژه تحقیقاتی در صنعت برق کرمان

ــره وری اســت. ــش به ــه افزای در زمین
معــاون برنامه ریــزی و تحقیقــات شــرکت توزیــع 
بــرق شــمال اســتان کرمــان یادآور شــد: شــرکت 
بــرق به عنــوان یــک شــرکت خدماتــی، ماموریت 
ــه  ــرق ب ــدار ب ــن و پای ــه مطمئ ــن و عرض تامی
مشــترکان و متقاضیــان را بــر عهــده دارد و بــرای 
انجــام ایــن ماموریــت ســازمانی بــه برنامه ریــزی 

پنــج هــدف اقــدام کــرده اســت.
وی عنــوان کــرد: اهــداف مذکــور شــامل کاهــش 
ــش  ــی ها، افزای ــرخ خاموش ــش ن ــات، کاه تلف
ــه ۲0 درصــد  ــر ب ســقف انرژی هــای تجدیدپذی
پیــک در افــق برنامــه، دسترســی بــه انــرژی بــه 
یــک روز و کاهــش مراجعــات حضــوری بــه پنج 

درصــد در یــک بــازه زمانــی 10 ســاله اســت.
گنجعلیخانــی خاطرنشــان کرد: نتیجه بهــا دادن 
بــه تحقیــق و پژوهــش در صنایــع پیشــرو ایــن 
ــورد  ــای م ــد کااله ــه 95 درص ــت ک ــده اس ش
اســتفاده در صنعت برق ســاخت کشــور هستند 
و اســتان کرمــان هــم در زمینــه تجهیــزات بتنی 

صنعــت بــرق رتبــه نخســت کشــور را دارد.

مدیر دفتر تحقیقات شرکت برق منطقه ای شمال استان کرمان گفت: 

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

ــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي  ــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبت ــات موضــوع قان هي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي وارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000792 – 98/6/27 هيــات اول 
موضوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســري ترصفــات مالكانــه بال معــارض متقاضــی خانــم تــوران امامــی فرزند 
حســن  بشــامره شناســنامه 4  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 180/08 مرتمربــع 
پــالک 223  فرعــی از4 فرعــی از  318  اصلــی واقــع در بردســیر خیابان شــهید گرکانی بخــش 20 کرمان 
خريــداري از مالــك رســمي خانــم ناهیــد امیــن زاده محــرز گرديده اســت لــذا به منظور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالكيــت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اولین آگهي به مــدت دو 
مــاه اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك ماه از تاريخ تســليم 
اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايي تقديم منايند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت 
مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد. تاريخ انتشــار نوبــت اول 
:98/9/11 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25     حســین تقــی زاده- رئيــس ثبــت اســنادوامالك/42 م 

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

ــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي  ــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبت ــات موضــوع قان هي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي وارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي   برابــر رای شــامره 139860319011000782 – 98/6/26 هيــات اول 
موضوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد 
ثبتــي حــوزه ثبت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بال معــارض متقاضی آقــای رضا خدادادپور مشــیزی 
فرزنــد اصغــر  بشــامره شناســنامه 343  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 352/62 
مرتمربــع پــالک 40  فرعــی از 3598  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار 22 بهمن خیابــان ابوالفضل فرعی 
اول بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقــای کــورش بهــادر بردســیری محــرز گرديده اســت 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صــوريت كه 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را به ايــن اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مدت 
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضايي تقديم منايند.بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعرتاض طبق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد.

تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25
                                                                              حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/34 م الف

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

هيــات موضــوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي برابر 
رای شــامره 139860319011000536 – 98/5/20 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای علــی انــاری مومــن آبــادی فرزند نــوروز  بشــامره شناســنامه 3170041665  صــادره از بردســیر در 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 263/17 مرتمربــع پــالک 1  فرعــی از 957  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار شــهید 
صانعــی  بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي ورثــه صاحبجــان رنجــر نظــام آبــادی احــد از ورثــه قلــی 
رسافــراز محــرز گرديــده اســت لــذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود 
در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيت متقــايض اعرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ 
انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت 
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضايي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صورت 
انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبــق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.تاريخ انتشــار نوبت 

اول :98/9/11 - تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25
                                                                                        حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/49 م الف

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

هيــات موضــوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000778 – 98/6/26 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای ســجاد انــاری مومــن آبــادی فرزنــد علــی بابــا  بشــامره شناســنامه 28  صــادره از بردســیر در یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 236/56  مرتمربــع پــالک 3  فرعــی از 957  اصلــی واقــع در بردســیر بلوار شــهید صانعی 
کوچــه 31 بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقــای حســین برومند ورثه صاحبجــان رنجر نظــام آبادی 
احــد از ورثــه قلــی رسافــراز محــرز گرديــده اســت لــذا به منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيــت متقايض اعرتايض داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخذ 
رســيد،ظرف مــدت يــك ماه از تاريخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خود رابــه مراجع قضايي تقديم منايند.بدیهی 

اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                                       حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/29 م الف

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

هيــات موضــوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000780 – 98/6/26 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضــی خانــم فاطمــه آبیــار فرزنــد درعلــی بشــامره شناســنامه 15  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 231/58 مرتمربــع پــالک 11  فرعــی از 684  اصلــی واقــع در بردســیر بلوار میرزاآقاخــان کوچه 10 بخش 
20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای امیــر گرکانــی نژاد مشــیزی محرز گرديده اســت لذا به منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيــت متقــايض اعــرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعرتاض 
خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مدت يــك ماه از تاريخ تســليم اعرتاض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول اعــرتاض طبق 
مقررات ســند مالکیت صادر خواهد.تاريخ انتشــار نوبت اول :98/9/11 -       تاریخ انتشــار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                                          حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/37 م الف

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

ــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي  ــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبت ــات موضــوع قان هي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي وارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000777 – 98/6/26 هيــات اول 
موضوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســري ترصفات مالكانه بال معــارض متقاضی خانم طلعت آقاجانپــور فرزند 
اکــر  بشــامره شناســنامه 1111  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانه بــه مســاحت 297/34  مرتمربع 
پــالک 11  فرعــی از 548  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار میــرزا آقاخــان کوچــه 13 بخــش 20 کرمــان 
خريــداري از مالــك رســمي آقــای کــورش بهادربردســیری محــرز گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكيــت متقــايض اعــرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اولیــن آگهي به 
مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مدت يك مــاه از تاريخ 
تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خود رابــه مراجع قضايي تقديم منايند.بدیهی اســت در صورت انقضای 
مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعرتاض طبق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد.تاريخ انتشــار نوبت 
اول :98/9/11تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25 حســین تقــی زاده- رئيــس ثبــت اســنادوامالك/28 م الف

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

هيــات موضــوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
ــوع  ــات اول موض ــامره 139860319011000789 – 98/6/27  و 139860319011000791 – 98/6/27 هي ارای ش
قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســري ترصفــات مالكانه بال معــارض متقاضیان خانم نــازی بازمانده طویله چمــن فرزند خدامراد بشــامره 
شناســنامه 354  صــادره از بردســیر بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع  و خانــم گلنــار بازمانــده طویلــه چمــن فرزنــد 
خدامــراد بشــامره شناســنامه 334 صــادره از بردســیر بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت 451/29 مرتمربــع پــالک 342  فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 22 فرعــی  از 4265  اصلــی واقــع در 
بردســیر خیابــان شــهید غالمحســین پــور کوچــه ارتــش بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالك رســمي آقــای کورش 
بهــادر بردســیری محــرز گرديــده اســت لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
مــی شــود در صــوريت كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو ماه اعــرتاض خود را بــه اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد،ظرف مدت 
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضايي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صورت 

انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                                    حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/38 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي گهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000786 – 98/6/27 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای نوراللــه بنــی اســد آزاد فرزند یارالله  بشــامره شناســنامه 149  صــادره از بردســیر در یک باب خانه 
و باغچه به مســاحت 647/88  مرتمربع پالک 263  فرعی از 866  اصلی واقع در بردســیر قلعه عســکر روســتای 
فــرکان بخــش 21 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقای اســداله رشیــف پور محرز گرديده اســت لــذا به منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صوريت كه اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالكيــت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي تواننــد از تاريخ انتشــار اولین آگهي به مــدت دو مــاه اعرتاض 
خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مدت يــك ماه از تاريخ تســليم اعرتاض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول اعــرتاض طبق 

مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                                         حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/39 م الف

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

ــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي  ــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبت ــات موضــوع قان هي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي وارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000773 – 98/6/26 هيــات اول 
موضوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســري ترصفــات مالكانه بال معــارض متقاضــی آقای مهــدی پیرایــش فرزند 
فتحعلــی  بشــامره شناســنامه 21  صــادره از بردســیر درششــدانگ یــک بــاب گاوداری بــه مســاحت 
8717/18  مرتمربــع پــالک 196  فرعــی از 4263  اصلــی واقــع در بردســیر دشــتکار روبــه روی مزرعــه 
بعثــت بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقایــان احمــد زارع پــور فرزند خانعلی، لطفعلی 
حیدرابادی فرزند بیگمراد و احمد زارع پور مشــیزی زاده فرزند غالمحســین، حســن آدمیزاد و عباس 
آدمیــزاد فرزنــدان میــرزا محــرز گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقايض 
اعــرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعــرتاض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يك مــاه از تاريخ تســليم اعرتاض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضايي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول 
اعــرتاض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد. تاريــخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11 - تاریــخ 

انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25        حســین تقــی زاده- رئيــس ثبــت اســنادوامالك/47 م الــف

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

هيــات موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي آگهــي موضوع 
مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمی 
آگهــي تجدیــدی موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي وارايض 
وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000848 – 98/7/8 هيــات اول موضوع قانون 
تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملك 
بردســري و پیــرو آگهــی شــامره 139860319011000991- 98/8/28  ترصفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضی آقای 
نــارص حســینخانی فرزنــد علــی  بشــامره شناســنامه 18  صــادره از رابــر در یــک بــاب مغــازه مشــتمل بــر طبقــه 
فوقانــی بــه مســاحت 60 مرتمربــع پــالک 289  فرعــی مفــروز و مجزی شــده از 1 فرعــی  از 3590  اصلــی واقع در 
بردســیر بلــوار 22 بهمــن بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالك رســمي آقــای یزدجرد معینیان محرز گرديده اســت 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقــايض اعرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار آگهي بــه مدت 
دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يك مــاه از تاريخ تســليم اعرتاض 
،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم مناينــد. در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصــول اعرتاض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادر خواهد ضمنــا آگهی قبلی منترش نگردیده اســت. تاريخ انتشــار نوبــت اول 
:98/9/11- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 98/9/25                  حســین تقی زاده- رئيس ثبت اســنادوامالك/50 م الف

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

هيــات موضــوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000882 – 98/7/21 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضی خانم فاطمه حســینی مبارکه فرزند شــاه میرزا  بشــامره شناســنامه 140  صادره از بردســیر در یک باب 
مغــازه بــه مســاحت 72/59 مرتمربــع پــالک 1  فرعــی از 6039  اصلی واقع در بردســیر بلوار 22 بهمن نبش کوچه 
27 بخــش 20 کرمــان از محــل مالکیــت متقاضــی و خانم ناهید حســینی مبارکه ورثه شــاه میرزا حســینی محرز 
گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی مــی شــود در صوريت 
كــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيــت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي تواننــد از تاريخ انتشــار اولین 
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه اين اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مــدت يك مــاه از تاريخ 
تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت 

مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                                          حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/35 م الف

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

هيــات موضــوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000867 – 98/7/21 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای محســن خراســانی ماهونکــی فرزند خدایــار  بشــامره شناســنامه 458  صــادره از بردســیر در یک 
بــاب مغــازه مشــتمل بــر طبقــه فوقانی بــه مســاحت 31/75 مرتمربــع پــالک 316  فرعــی از 534  اصلی واقــع در 
بردســیر خیابــان معلــم بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي ورثه عبــاس بهادر بردســیری محــرز گرديده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقــايض اعرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اولین 
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه اين اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مــدت يك مــاه از تاريخ 
تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت 

مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبــق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                                     حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك / 36 م الف

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

هيــات موضــوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000851 – 98/7/10 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای محمدرضــا خــروی درونوئیه فرزند غالمرضا  بشــامره شناســنامه 12  صــادره از بردســیر در یک 
بــاب خانــه و بــه اســتناد پاســخ اســتعالم اداره راه و شهرســازی بــا کاربــری خانــه باغ  بــه مســاحت 1061 مرتمربع 
پــالک 1  فرعــی از 563  اصلــی واقــع در بردســیر درونوئیــه کوچــه نیلوفــر 7 بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك 
رســمي آقــای اصغــر خــروی مشــیزی محــرز گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكيت متقــايض اعرتايض 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعــرتاض خــود را بــه اين اداره تســليم 
وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك ماه از تاريخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خود رابــه مراجع قضايي تقديم 
منايند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور وعــدم وصول اعرتاض طبق مقررات ســند مالکیــت صادر 

خواهد.تاريخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25
                                                                        حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/44 م الف

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

هيــات موضــوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي برابر 
رای شــامره 139860319011000370 – 98/4/10 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای عمیــد خطیبی فرزند محمدعلی  بشــامره شناســنامه 2622  صادره از بردســیر در یــک باب خانه 
بــه مســاحت 223/60  مرتمربــع پــالک 76  فرعــی از 3576  اصلی واقع در بردســیر خیابان معلم بخــش 20 کرمان 
خريــداري از مالــك رســمي بــا واســطه از خانــم مهوش بهادر بردســیری محــرز گرديده اســت لذا به منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيــت متقــايض اعــرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعرتاض 
خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهــی اســت در صورت انقضــای مــدت مذکور وعــدم وصــول اعرتاض 

طبق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                                          حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/33 م الف

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

هيــات موضــوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000865 – 98/7/18 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضــی خانــم صدیقــه رضائــی پــور مشــیزی فرزند عبــاس  بشــامره شناســنامه 171  صــادره از بردســیر در یک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 219/42  مرتمربع پــالک 78  فرعــی از 3576  اصلی واقع در بردسیرشــهرک دانشــگاه آزاد 
بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي بــا واســطه از خانــم مهــوش بهــادر بردســیری محــرز گرديده اســت 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقايض اعــرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اولیــن آگهي به 
مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك مــاه از تاريخ تســليم 
اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور 

وعــدم وصــول اعــرتاض طبــق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                                         حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/32 م الف

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

هيــات موضــوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000535 – 1398/5/20 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي 
ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســري ترصفــات مالكانه بال 
معــارض متقاضــی آقــای حمیــد زاهــدی فرزنــد کرامــت  بشــامره شناســنامه 21  صــادره از بردســیر در یــک بــاب 
مغــازه مشــتمل بــر طبقــه فوقانی بــه مســاحت 60 مرتمربــع پــالک 75  فرعــی از 3576  اصلــی واقع در بردســیر 
خیابــان شــهید رنجــر بخــش 20 کرمــان خريــداري باواســطه از مالك رســمي خانم مهــوش بهادربردســیری محرز 
گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی مــی شــود در صوريت 
كــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيــت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي تواننــد از تاريخ انتشــار اولین 
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه اين اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مــدت يك مــاه از تاريخ 
تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت 

مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبــق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                                          حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/27 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي 
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئن نامه قانون تعين تكليف وضعيت ثبتــي وارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي   برابــر رای شــامره 139860319011000847 – 98/7/8 هيــات 
اول موضوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مستقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســري ترصفــات مالكانه بال معــارض متقاضی خانــم طاهره 
بیرمــی نیــا فرزنــد امرالــه  بشــامره شناســنامه 225  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 238/5 مرتمربــع پــالک 330  فرعــی از 534  اصلــی واقــع در بردســیر خیابان گلســتان 
بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقــای کــورش بهــادر بردســیری ورثــه عبــاس بهادر 
بردســیری  محــرز گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصله 
15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقــايض 
اعــرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض 
خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مدت يك مــاه از تاريخ تســليم اعرتاض 
،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديم منايند.بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت 
مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد. تاريــخ انتشــار 

نوبــت اول :98/9/11 -  تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25
                                                              حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/40 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئن نامه 
قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  آگهــي تجدیدی موضوع مــاده 3 قانون ومــاده 13 آئــن نامه قانون 
تعيــن تكليــف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي   پیــرو آگهــی شــامره 139360319011001322 – 93/5/19 موضــوع رای 
شــامره 139360319011001113 – 93/5/1 کــه جهــت انتشــار صــادر و بــا بررســی مســتندات محــرز شــد آگهــی فــوق منتــرش نگردیــده اســت 
هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بردســري 
ترصفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضی آقای حســین امامی فرزند غالمعبــاس  به شناســنامه شــامره 4 کدملــی 3179670746 ، در یک باب خانه  
بــه مســاحت 242/17  مرتمربــع پــالک 38  فرعــی از 3433  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقــای غالمرضــا 
مــرادی گــرکان محــرز گرديــده اســت متقاضی فــوت و طبــق بــرگ انحصــار وراثــت شــامره 97/2/29 – 9709973489200096 وراث متوفی خامنها 
مــاه بانــو و فاطمــه هــر دو عبدالعلــی پور و آقایان غالمعباس و ابوالفضــل امامــی تعرفــه و طبــق رای شــامره 9709973435101639 – 97/10/22 
شــعبه اول دادگاه عمومــی و حقوقــی دادگســرتی بردســیر 4 دانــگ مشــاع از ششــدانگ مالکیــت آقــای ابوالفضــل امامی فرزند حســین بشــامره 
شناســنامه 3170218123 و دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ در مالکیــت خانــم فاطمــه عبدالعلــی پــور فرزند ماشــااله بشــامره شناســنامه 10 قرار 
گرفتــه اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه صــورت تجدیــدی آگهــی مــی ردد در صوريت كه اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالكيــت متقــايض اعــرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار آگهي به مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را به ايــن اداره تســليم وپس 
از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديم مناينــد. در صــورت انقضــای مدت 
مذکــور وعــدم وصــول اعرتاض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد.تاريخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25
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Soroush-eitaa

ــابقه  ــی س ــت ب ــه محبوبی ــه ب ــا توج ب
ــکار عمومــی و  حضــرت امــام )س( در اف
در نــزد مــردم کشــور، بــی تردیــد ایشــان 
مــی توانســتند در هــر یــک از انتخابــات 
بــا معرفــی افــراد یــا گروههــای خاصــی 
باعــث پیــروزی آنهــا در انتخابــات شــوند، 
امــا حضــرت امــام )س( همــواره از تأییــد 
ــودداری  ــراد خ ــتقیم اف ــب مس ــا تکذی ی
کــرده و آزادی انتخــاب مــردم را محتــرم 

مــی شــمردند.
معیارهای انتخاب افراد

جنبــه قابــل توجــه دیگــری کــه در 
بیانــات گرانقــدر حضــرت امــام )س( 
ــأله   ــود دارد مس ــات وج ــاب انتخاب در ب
ــاب  ــرای انتخ ــاز ب ــورد نی ــای م معیاره
کاندیداهــا یــا نامزدهــای شــرکت کننــده 

در انتخابــات اســت.
»انتخابــات یــک محکــی هــم بــرای 
ــی  ــا م ــد آی ــه ببینی ــت ک ــان اس خودت
ــرای  ــد ب ــح بکنی ــاب اصل ــد انتخ خواهی
ــرای  ــر ب ــام؟ اگ ــرای اس ــا ب ــان، ی خودت
ــان باشــد،  شــیطانی اســت. و امــا  خودت
اگــر انتخــاب اصلــح بــرای مســلمان 
ــرح  ــت« مط ــی و از کجاس ــت، »ک هاس
ــزب  ــد، ح ــی باش ــر گروه ــت، از ه نیس
باشــد یــا غیــر حــزب، نــه حــزب اســباب 
ــد، و  ــر آن فاس ــه غی ــود ک ــی ش ــن م ای
ــث  ــودن باع ــی ب ــد حزب ــد در ص ــه ص ن
صــاح آن هاســت. و انتخــاب اصلــح 
ــردی  ــرای مســلمین یعنــی انتخــاب ف ب

ــت آن داشــته  ــه اســام و حیثی ــد ب ــه تعه ک
باشــد؛  و همــه چیــز را بفهمــد، ...  اســام تنها 
کافــی نیســت، بلکــه باید مســلمانی باشــد که 
احتیاجــات مملکــت را بشناســد و سیاســت را 
بفهمــد و مطلــع بــه مصالــح و مفاســد کشــور 
باشــد، و ممکــن اســت بــه شــما و گــروه شــما 
ــاب  ــح را انتخ ــر اصل ــد. اگ ــوط نباش ــم مرب ه

ــد«  ــی کنی ــامی م ــد، کاری اس کردی
صحیفه امام؛   ج 18، ص 197ـ  196.

تبلیغات انتخاباتی
امــروزه در بســیاری از کشــورها، تبلیغــات 
انتخاباتــی از مهــم تریــن اولویــت هــای احزاب، 
ــه  ــت و هزین ــتمداران اس ــا و سیاس ــروه ه گ
هــای بســیاری در ایــن بــاب خــرج مــی شــود. 
در واقــع از مــاه هــا قبــل از برگــزاری انتخابات، 
احــزاب بــا کمــک وســایل ارتبــاط جمعــی و با 
اســتفاده از شــیوه هــای مختلــف علمــی، برای 
بــه دســت آوردن آراء مــردم تــاش مــی کنند. 
امــام خمینــی )س( رهنمودهــا در ایــن مــورد 
ــا  ــه ه ــن توصی ــه برخــی از ای ــه ب ــد ک داده ان

اشــاره مــی شــود.
رعایت اخالق و آداب اسالمی

ــن  ــام )س( در ای ــرت ام ــه حض ــن توصی اولی
زمینــه رعایــت اخــاق و آداب اســامی اســت، 
امــری کــه بــه خــودی  خــود بــه معنــی کنــار 
گــذاردن هرگونــه اقــدام غیــر شــرعی در 
تبلیغــات انتخاباتی اســت:»از آقایــان کاندیداها 
و دوســتان آنــان انتظــار دارم کــه اخــاق 
اســامیـ  انســانی را در تبلیــغ بــرای کاندیدای 
خــود مراعــات؛ و از هــر گونــه انتقــاد از طــرف 

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید محمدجــواد هدایتــی فرزنــد غامرضــا متولــد: 39/7/2  ومجــرد بــا تحصیات 
دیپلــم وشــغل:گروهبان 1 تاریــخ شــهادت:  60/1/5 محــل شــهادت: ماهشــهر مــزار:  

گلــزار شــهدای شــهر نــگار
زندگینامه:

شــهید محمدجــواد هدایتــی در روســتای نــگار در میــان خانــواده ای متدیــن بــه دنیا 
آمــد. از لحــاظ مالــی جــزء خانــواده هــای متمکــن بــه شــمار می رفتنــد. لذا توانســت 

تحصیــل خــود را در شــهر کرمــان ادامــه دهــد و تــا مقطــع دیپلم پیــش رود.
سپس وارد هنگ نوجوانان شد و به استخدام ارتش در آمد.

مدتــی در شــیراز خدمــت مــی کــرد. چــون فــردی مؤمــن و انقابــی بــود، در فعالیــت 
هــای انقابــی شــرکت مــی کــرد؛ تــا اینکــه بــه جــرم پخــش اعامیــه دســتگیر می 
شــود؛ امــا بــه لطــف خــدا بــا وســاطت یــک ســرهنگ انقابــی، پــس از حــدود 2 مــاه 

آزاد مــی گــردد.
بخاطــر نیــاز خرمشــهر بــه نیــرو، داوطلبانــه به خرمشــهر مــی رود کــه تا آغــاز جنگ 

در آنجــا مــی مانــد و مدتــی بعــد ایشــان را بــه بنــدر ماهشــهر منتقل مــی کنند. 
ســرانجام شــهید بزرگــوار در تاریــخ 60/1/5 در حالی که عیدی فرســتاده شــده رو بین 

نیروهایــش توزیــع مــی کــرد، در اثــر حمله دشــمن به شــهادت می رســد.
داوطلبانــه بــه خرمشــهر رفــت و در منطقــه مــرزی مشــغول به خدمت شــد. بــا توجه 
بــه تحــرکات عــراق در مــرز، خبرهایــی از حملــه و جنــگ بــه گــوش مــی رســید کــه 
متأســفانه بــا خیانــت هــای بنــی صــدر جــدی گرفتــه نشــد ... وقتــی یکــی از ایــن 
فرماندهــان خائــن دســتگیر شــد، محمدجــواد بــا خوشــحالی خبــرش رو در روزنامــه 

بهمــون نشــون مــی داد ...راوی: آقــای محمدابراهیــم هدایتــی، بــرادر شــهید
بــا خبر ســقوط خرمشــهر، قبــل از تمام شــدن مرخصی رفت خرمشــهر. گفتیــم: چرا 
بــه ایــن زودی؟! گفــت: شــما نمــی دونیــد چــه بــه ســر نامــوس مــردم تــو خرمشــهر 

میــاد!!!       راوی: آقــای محمدکریــم هدایتــی، برادر شــهید
 بــا پــدرم رفتیــم خرمشــهر دیدنــش. دشــمن شــهر رو مــی کوبیــد و عــده ای از مردم 
در حــال فــرار از شــهر ... دوتــا از دوســتای محمدجــواد هــم فرار کــرده بــودن. بابا گفت: 
خرمشــهر شــده خونیــن شــهر... تــو هــم اینجــا رو رها کــن بیا چنــد وقتی بــرو تهران 
پیــش آشــناها ... گفــت: بابــا )تــو ایــن شــرایط( این حــرف هر پــدری به پسرشــه! ولی 

بگــو اول، دین، دوم، مملکت، ســوم، ناموســمون چی میشــه؟!!!
راوی: آقای محمدابراهیم هدایتی، برادر شهید

بــا هــم رفتیــم امامــزاده بــرا زیــارت. دو رکعت نمــاز خوندیــم. ســفارش کرد: مــزار من 
اینجــا پشــت زیارتــگاه باشــه ... وقتــی پیکــرش رو آوردن، دوســتش ســر مــی رســه و 
طبــق ســفارش شــهید، همــون جایــی که خــودش مشــخص کرده بــود، دفن میشــه.

راوی: آقای محمدابراهیم هدایتی، برادر شهید

شهید  معظم   محمدجواد هدایتی  

بیانات گرانقدر حضرت امام )س( در باب انتخابات )انتخاب اصلح(: 
*باســام بــا حضــور حداکثری وانتخــاب افــراد انقابی 
ــدی  ــرح جدی ــه ط ــا ارائ ــس ب ــرای مجل ــجاع  ب و ش
ــون  ــد چ ــرا کاهــش دهن ــرخ ان ــن ن درمصــرف بنزی
ــون  ــدان اســت چ ــع ثروتمن ــه نف ــم ب اینطــرح بازه
باچنــد ماشــینها حداقــل 500هزارتومان بــه باال همان 
قیمتــی را مــی دهــد کــه کارمنــدی کــه با یــک پراید 
مــی خواهــد ســرکارش بــرود و یــا درخدمت خانــواده 

اش باشــد                                   9132----03
*ضمــن عــرض ســام ســه ویژگــی الزم بــرای 
کاندیداهــا بایــد جســتجو کــرد : انــرژی ، امیــد وابتکار  
کــه ایــن ســه مــورد عــاوه برســایر شــرایط عمومــی 
ــد            9190----61 ــه باش ــل توج ــی قاب وقانون

*یــک ســئوال کلیــدی از کاندیداهــا ، وظیفــه مجلس 
در گام دوم انقــاب چیســت ؟ و چــه برنامــه ای دارید؟ 
راهکارهــای عملــی درتحقــق تمدن اســامی وســهم 

مجلــس بیــان شــود                        9132----99
*ســام ســپهرجان باچندبــار پیــام نســبت بــه ترمیم 
دو طــرف پــل جدیــد ورودی شــهر همچنــان باعــث 
ضربــه زدن بــه ماشــینها و سرنشــین هاســت لطفــا 
ــکر                                                                                                                                            ــد باتش ــم کنن ــمت را ترمی ــن قس ــئولین ای مس
14---9131                                                    

* ســام نبایــد  بــرای اینکــه مــردم بــه مــا متوجــه 
شــوند، بــه تخریــب نامزدهــای انتخاباتــی  بپردازیــم و 
یــا واقعیتهــای جامعــه را انکار کنیــم ویا دســتاوردهای 
انقــاب را زیــر ســئوال ببریــم             9032----60

ــس شــتاب  ــرای اینکــه گام دوم انقــاب در مجل * ب
بیشــتری بگیرد وبســوی ارمانهای انقاب و دســتیابی 
بــه تمــدن بزرگ اســامی گام بــردارد حضــور نخبگان 
ــی  ــوابق اجرای ــا س ــا ب ــرده ه ــان و تحصیلک و جوان
ضروریســت لــذا انتخــاب اصلــح مــی طلبد کــه توجه 

خاصــی بــه ایــن موضــوع بشــود       9362----99
*باســام کوچــه معــروف بــه هفتــم تیــر حدفاصــل 
ــفالت  ــش اس ــه روک ــاز ب ــم نی ــن ومعل ــوا ر22بهم بل
اســت لطفــا شــهرداری محتــرم اقــدام نمایدباتشــکر                                                                                                                                      
43----9380                                                

*بــرای اینکــه صداقــت کاندیداهــا درابتــدا مشــخص 
ــدگان  ــم گیــری رای دهن ــا درتصمی شــود کــه قطع
تاثیرگــذار اســت ایــن اســت کــه نامزدهــای انتخابــات 
ــه  ــات ب ــات انتخاب ــرای تبلیغ ــود ب ــی خ ــع مال مناب
صــورت شــفاف اعــام و از هزینــه هــای کان، نابجــا 
و بی حســاب پرهیــز کنند.حتــی حامیــان مالــی خود 
رامعرفــی کننــد                            9132----20

*باســام قابــل توجــه نامزدهــای انتخاباتــی بــا توجــه 
بــه افزایــش فرهنــگ سیاســی جامعــه ، ضمــن عــدم 
ــن در  ــه م ــل اینک ــن مث ــای دروغی ــده ه ــول و وع ق
مجلــس پیگیــر اســتقال بردسیرهســتم آقــا مگــر 
قانــون فعلــی بــا شــرایط ایجابــی اجــازه می دهــد که 
بردســیر مســتقل گــردد نیــاز بــه تصویــب مجلس به 
افزایــش تعــداد نماینــدگان مجلــس و تغییــر شــرایط 
فعلــی ، شــاید روزنــه ای پیــدا شــود پــس وعــده الکی 

ندهیــد؟                                      9133----91

انتخابات یک محکی هم برای خودتان است که ببینید آیا می 
خواهید انتخاب اصلح بکنید برای خودتان، یا برای اسالم؟ 

مقابــل کــه موجــب اختــاف و هتــک حرمــت باشــد خــودداری 
نماینــد، کــه برای پیشــبرد مقصــود، ولــو اســامی باشــد،  ارتکاب 
خــاف اخــاق و فرهنــگ، مطــرود و از انگیــزه هــای غیراســامی 
اســت... مــن بســیار مایــل هســتم کــه گــروه هایــی کــه متعهــد و 
معتقــد بــه جمهــوری اســامی و خدمتگــزار بــه اســام هســتند، 
در مبــارزات انتخاباتــی کمــال آرامــش را در تبلیــغ کاندیداهاشــان 
ــت و  ــم و صمیمی ــر تفاه ــه یکدیگ ــبت ب ــد، و نس ــت نماین رعای
ــدیداً  ــدورت ش ــه و ک ــند، و از تفرق ــته باش ــامی داش ــوت اس اخ
احتــراز کننــد کــه تفرقــه و تشــتت، دوســتان را نگران و دشــمنان 
ــود.«  ــی ش ــوء م ــات س ــب تبلیغ ــد و موج ــی کن ــاب م را کامی

ــام؛ ج 12، ص 12. ــه ام صحیف
همچنین در جای دیگر توصیه می نمایند:

ــه آداب  ــم ک ــی خواه ــت م ــه مل ــرها، از هم ــه قش ــن از هم »م
اســامی خودشــان را نســبت به همــه امــور، خصوصــاً در انتخابات 
حفــظ کننــد. و مبــادا خیال کننــد که مبــارزات انتخاباتــی عبارت 
از ایــن اســت کــه بــه دیگــران بــد بگوینــد و کار شــکنی بکننــد.« 

صحیفــه امــام؛ ج 12ص 152 ـ 151.

نگاهی به ثبت نامی های مجلس یازدهم در کرمان
بــا اتمــام زمــان نــام نویســی داوطلبــان انتخابــات 
یازدهمیــن دوره مجلس شــورای اســامی شــواهد 
امــر از وضعیــت ثبــت نامــی هــا حکایــت از ایــن 
ــال  ــه احتم ــات ب ــم انتخاب ــه در دور یازده دارد ک
زیــاد ترکیــب جدیــدی بــه لحــاظ ســن و گرایش 
سیاســی در میــان نماینــدگان اســتان کرمــان را 

شــاهد باشــیم.
بــه گــزارش ایرنــا،  فرآینــد ثبــت نــام داوطلبــان 
انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای 
اســامی در اســتان کرمــان همزمــان بــا سراســر 
کشــور، شــامگاه شــنبه 16 آذر پایان یافــت و 362 
نفــر داوطلــب شــامل 317 نفــر مــرد و 45 نفــر زن 

ثبــت نــام خــود را قطعــی کردنــد.
ــس یازدهــم  ــات مجل ــان انتخاب ــان داوطلب در می
اســتان کرمــان، 21 نفــر دارای مــدرک دکتــری، 
ــر  ــد، 21 نف ــی ارش ــدرک کارشناس ــر م 255 نف
دارای  نفــر  و 21  ارشــد(  کارشناســی)معادل 

ــتند. ــوزوی هس ــات ح تحصی
ــازه ســنی 30  37 درصــد از داوطلبــان کرمانــی ب
ــا 50  ــا 40 ســال، 30.5 درصــد رده ســنی 40 ت ت
و 32.5 درصــد مربــوط بــه گــروه ســنی 50 تــا 75 
ســال را تشــکیل مــی دهنــد کــه نشــان دهنــده 
حضــور پــر رنگ جوانــان در میــان داوطلبــان ثبت 

نــام کننــده ایــن دوره اســت.
مجمــوع ثبت نــام کننــدگان  انتخابــات دوره دهم 

مجلــس شــورای اســامی در اســتان کرمــان در ســال 
94،  تعــداد267 نفــر بــود کــه در دوره یازدهــم بــه 362 
نفــر رســید  و افزایــش 26 درصــدی نســبت بــه دوره 

گذشــته را نشــان مــی دهــد.
بــر اســاس آخریــن آمار ســتاد انتخابــات اســتان کرمان 
در حــوزه  انتخابیــه بافــت، رابــر و ارزوئیــه 28 نفــر مــرد، 
حــوزه انتخابیــه بــم، ریــگان، فهــرج و نرماشــیر 28 نفر 
ــت و  ــه جیرف ــوزه انتخابی ــرد و 3 زن، ح ــامل 25 م ش
عنبرآبــاد 20 نفــر شــامل 19 مــرد و یــک زن، حــوزه 
انتخابیــه رفســنجان و انــار 45 نفر شــامل 38 مــرد و 7 
زن و حــوزه انتخابیــه زرنــد و کوهبنــان 35 نفــر شــامل 
30 مرد و 5 زن، حوزه انتخابیه ســیرجان و بردســیر 45 
نفــر شــامل 38 مــرد و 7 زن، حــوزه انتخابیه شــهربابک 
ــان و راور 108   ــرد و 2 زن، کرم ــامل 28 م ــر ش 30 نف
نفــر شــامل 88 مــرد و 20 زن و حــوزه انتخابیه کهنوج، 
منوجــان، رودبــار جنــوب، قلعه گنــج و فاریــاب 23 نفــر 
مــرد بــرای انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلس شــورای 

ــد. ــام کرده ان ــامی ثبت ن اس
بیشــترین آمــار ثبــت نــام کننــده مربــوط بــه حــوزه 
انتخابیــه کرمــان و راور بــا 108 نفــر و کمتریــن آمــار 
مربــوط بــه حــوزه انتخابیــه جیرفــت و عنبرآباد بــا 20 

نفــر اســت.
ــام  ــت ن ــان ثب ــر از داوطلب ــداد 362 نف  از مجمــوع تع
ــس  ــن دوره مجل ــات یازدهمی ــی انتخاب ــده قطع کنن
ــرد  ــر م ــان 317 نف ــتان کرم ــورای اســامی در اس ش

معــادل 88 درصــد و 45 نفــر زن معــادل 12 درصــد زن 
هســتند کــه نســبت بــه دوره دهــم یــک درصــد ثبــت 

نــام بانــوان افزایــش پیــدا کــرده اســت.
 در 2 حــوزه انتخابیــه کهنــوج، منوجــان رودبــار جنوب، 
قلعــه گنــج و فاریــاب و حــوزه انتخابیــه بافــت، رابــر و 
ارزوئیــه هیــچ زنــی در میان ثبــت نام کنندگان نیســت.

از 10 نماینــده فعلــی 9 حــوزه انتخابیــه اســتان کرمــان 
ــده در  ــداد 9 نماین ــامی تع ــورای اس ــس ش در مجل
دوره یازدهــم ثبــت نــام کردنــد و تنهــا حســین امیــری 
خامکانــی نماینــده فعلــی مــردم زرنــد و کوهبنــان در 

انتخابــات مجلــس یازدهــم نــام نویســی نکــرد.
ــای سیاســی اســتان  ــروه ه ــا و گ ــاح ه ــی جن از تمام
کرمــان در میــان داوطلبــان ثبــت نــام کننــده حضــور 
دارنــد، هــر چنــد برخــی شــخصیت هــای مشــهور کــه 
احتمــال حضــور آنهــا در انتخابــات داده مــی شــد، ثبت 

نــام نکردنــد.

صندوق امداد کرمان افزون 
بر ۲۹ میلیارد تومان تسهیالت 

پرداخت کرد
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان کرمــان 
ــان تســهیات  ــون توم ــارد و 363 میلی از پرداخــت 29 میلی
ــان در  ــت کرم ــداد والی ــدوق ام ــط صن ــنه توس قرض الحس

هشــت ماهه امســال خبــر داد.
یحیــی صادقــی بــا بیــان اینکه صنــدوق امــداد والیــت کمیته 
ــزود: ایجــاد  ــارز بانکــداری اســامی اســت اف ــه ب ــداد نمون ام
ــداد  ــه ام ــان کمیت ــرای مددجوی ــان ب ــت آس ــدوق ضمان صن
ــه در نظــام  ــدوق اســت ک ــن صن ــم ای ــات مه ــی از اقدام یک
اقتصــادی کشــور و توانمندســازی اقتصــادی محرومــان تأثیــر 

بســیاری دارد.
بــه  آســان  و  بی منــت  خدمت رســانی  داد:  ادامــه  وی 
مددجویــان ضمــن حفــظ شــأن و شــخصیت آن هــا یکــی از 
اهــداف اصلــی ایــن نهــاد نیــز اســت کــه در کنــار آن پرداخت 
تســهیات قرض الحســنه، خــارج از ضوابــط پیچیــده بانکــی 

ــرار دارد.  ــتور کار ق ــت در دس ــداد والی ــدوق ام توســط صن
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان کرمــان از 
پرداخــت چهــار هــزار و 990 فقــره تســهیات قرض الحســنه 
بــه مبلــغ 29 میلیــارد و 363 میلیــون تومــان بــه مددجویــان 
تحــت حمایــت ایــن اســتان در هشــت ماهه گذشــته امســال 
خبــر داد و تصریــح کــرد: این تســهیات در ســرفصل اشــتغال 
ــت  ــان تح ــه مددجوی ــکن ب ــی و مس ــی، حمایت و خودکفای

حمایــت پرداخــت  شــده اســت.
وی افــزود: وام هــای اشــتغال زایی و توانمندســازی مددجویــان 
ــون  ــقف 50 میلی ــا س ــی )ره( ت ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت
ــر و  ــا یــک ســال، وام تعمی ــاه ت ــا دوره تنفــس 6 م ــان ب توم
ســاخت مســکن شــهری و روســتایی تــا ســقف 35 میلیــون 
ــان  ــدان و مددجوی ــرای نیازمن ــه مســکن ب ــان، وام ودیع توم
تــا ســقف 20 میلیــون تومــان و همچنیــن وام کارگشــایی تــا 
ســقف پنــج میلیــون تومــان بــا ضمانــت آســان بــه متقاضیان 
ــه صــورت  پرداخــت می شــود کــه اقســاط تســهیات نیــز ب

بلنــد مــدت اســت.

انتخابات نمایش مردم ساالری دینی 
در نظام اسالمی است 

حجــت االســام مهــری امــام جمعــه نــگار در 
خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه ضمن 
دعــوت نمازگــزاران بــه رعایــت تقــوا و حــدود 
الهــی بــا اشــاره بــه آیــه 188 ســوره مبارکــه 
بقــره بیــان داشــت:اموال یکدیگــر رابــه باطــل 
و ناحــق در میــان خودتــان نخوریــد و امــوال 
را بــه عنــوان رشــوه به کیســه یکدیگرســرازیر 
نکنیــد تــا بخشــی از امــوال مــردم را بــه گنــاه 
بخوریــد در حالــی کــه خــود مــی دانیــد کــه 

خــاف مــی کنیــد.
ــه  ــادق علی ــام ص ــی ام ــن در روایت همچنی
الســام رشــوه را در حــد کفــر بــه خــدا مــی 
دانــد رســول اکــرم صلــی ا...علیــه وآلــه رشــوه 
ــرد  ــت ک ــطه را لعن ــده و واس ــده و گیرن دهن
ــه صاحــب رشــوه  ــوی بهشــت ب ــود: ب و فرم

ــده نمــی رســد. دهن
امــام جمعــه نــگار در ادامه به ســالروز شــهادت 
ــوزه و  ــدت ح ــح روز وح ــت اهلل دکترمفت آی
دانشــگاه  اشــاره، و بیــان داشــت:وحدت یکــی 
از عوامــل اصلــی شــکل گیــری و پیــروزی و 
تثبیــت و بالندگــی و اقتــدار انقــاب و نظــام 
اســامی از ابتــدا تــا کنــون بــوده و هســت و 
امروز پیشــرفت کشــور مرهــون وحــدت حوزه 

و دانشــگاه اســت
وی در ادامــه بــه لــزوم حفــظ تعامــل و ارتباط 
ــرد  ــد ک ــگاه تأکی ــت و دانش ــه روحانی جامع
ــگاه  ــوزه و دانش ــدت ح ــظ وح ــزود: حف و اف
می توانــد جامعــه را از منظر علمی و تحقیقاتی 

ــا توســعه چشــمگیری همــراه ســازد. ب
حجــت االســام مهــری بــا اشــاره بــه بیانیــه 
گام دوم انقــاب اســامی ابراز داشــت: بهترین 

جناب آقای مهندس ذوالعلی رئیس محترم اداره راه وشهرسازی بردسیر

فقــدان پــدر بزرگوارتــان مــا را ســخت  اندوهگیــن ســاخت ،غفــران و 
رحمــت الهــی  بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه و ســامتی و طــول عمر 

بــا عــزت بــرای جنــاب عالــی از پــروردگار  متعــال خواهانــم 

مجتبی گرکانی مدیر مسئول موسسه تبلیغاتی آونگ

شیوه های جدیدکالهبرداری مجازی را بشناسید
رسهنــگ تــورج کاظمــی در گفت وگــو بــا ایســنا، دراین بــاره گفــت: این روزهــا شــیوه های جدیــدی بــرای 
کالهــرداری از شــهروندان در فضــای مجــازی بــاب شــده اســت کــه هربــار بــا توجه بــه موج خــری ایجاد 
شــده یا مناســبت های مختلف شــاهد افزایش یا کاهش آن هســتیم. شــیوه هایی تحت پوشــش  کمک 
مالــی بــه موسســه های خیریــه و افــراد بــی رسپرســت، انجمــن حایــت از بیــاران خــاص، ثبــت نــام در 
ســایت هدفمنــدی یارانــه ها و ســهام عدالت، ثبت نام کارت ســوخت، تبلیــغ و فروش ســواالت امتحانات 

نهایــی و کنکــور، نــرم افزارهــای نــذری یــاب و ... از جملــه این موارد اســت. 
وی ادامــه داد:  برخــی از افــراد شــیاد و ســودجو بــا طراحــی ســایت، کانــال و گــروه هایــی در شــبکه های 
اجتاعــی درصــدد تشــویق و ترغیــب کاربــران به همــکاری در امور خیریــه و کمک بــه خانواده های کم 
بضاعــت در قالــب طرح ایتام و محســنین هســتند و  با ارســال آدرســی شــبیه ســازی شــده بــه درگاه های 

پرداخــت بانکــی از کاربــران فضای مجــازی، کالهــرداری می کنند.
کاظمــی بــا بیــان اینکــه اعتــاد، طمــع و ســاده لوحی عامل هایی اســت کــه کاربــران را در فضــای مجازی 
دچــار مشــکل و دردرس مــی کنــد گفــت: مجرمــان فضــای مجــازی هویــت واقعــی خــود را کتــان کننــد 
و بــرای نیــل بــه اهــداف ســوء و بــه دســت آوردن امــوال شــهروندان هویتهــای غیــر واقعــی معرفــی و بــا 
تبلیغــات دروغیــن از شــهروندان کالهــرداری می کنند. مجرمان ســایری با تشــکیل گــروه و کانال هایی با 
عنوان هــای گمــراه کننــده اعــم از کانال هــای پزشــکی و انجمن هــای حایــت از بیــاران خــاص ثبــت نام 
شــهروندان در ســایتهای دولتی نظیر ســهام عدالــت، یارانه در صــدد اخاذی و کالهــرداری از شــهروندان و 

متقاضیــان این گونه خدمات هســتند.
رییــس پلیــس فتای تهران بــزرگ درباره راهکارهای پیشــگیری از افتــادن در دام این کالهــرداران نیز اظهار 
کــرد: شــهروندان بایــد از منابــع معتــر بــرای انجام ایــن امور ثبت نــام خــود را انجام دهنــد و قبــل از واریز 
هــر گونــه مبلغــی در ایــن خصوص تحقیق کنند تا فریب تبلیغــات دروغین ایــن نوع کانالهــا را در فضای 

مجازی و شــبکه هــای اجتاعی نخورند.
بــه گفتــه وی از دیگــر شــیوه کالهرداران ارســال پســت الکرتونیک، بــه کاربران اینرتنتی بــا عناوین اقامت 
در کشــورهای توریســتی،  کاریابی، تحصیل در دانشــگاه های معتر دنیا و ... اســت که در این شــیوه افراد 

پــس از کســب اعتــاد، کاربــر را مجــاب بــه واریــز مبلغی به حســاب خود کــرده و ناپدید می شــوند.
کاظمــی ادامــه داد:  بــه شــهروندان توصیــه مــی شــود ایمیــل خــود را در اختیــار افــراد ناشــناس مراقــب 
ندهنــد. چــون کالهــرداران بــا شــیوه هــای مهندســی و اجتاعی، فــرد را بــه واریز پول متقاعــد می کنند.

رییــس پلیــس فتــای تهــران بــزرگ در مــورد فعالیــت نــرم افزارهــای نــذری یابــی و ... نیــز گفــت: نــرم 
افزارهایــی بــا عنــوان نــذری یــاب کــه بعضــا در ایــام عزاداری هــا در فضــای مجــازی حضــور پرنــگ تــری 
دارنــد از شــیوه های دیگــر کالهــرداری اســت. ایــن نــرم افزارهای جعلی در شــبکه هــای اجتاعی افــراد را 
ترغیــب بــه دانلــود و خریــد اینگونــه برنامه ها می کننــد و برای خرید مبالغــی را مطالبه و یــا اینکه کاربر 
را بــه صفحــات درگاههــای جعلــی بانــک هدایت می کنند که بــا رسقت داده ها توســط فیــر، وجوهی 

از حســاب کاربــران فضــای مجــازی کــر می شــود.

اشعارآیینی امام عصر )عج( 
فانی ام، آغاز و پایانی ندارم جز خودت

محیی االموات من، جانی ندارم جز خودت
سال ها محتاج نانم از تنور خانه ات

از کسی در سفره ام نانی ندارم جز خودت
باز هم دارم غزل ها را بهانه می کنم

قصدی از شعر و غزل خوانی ندارم جز خودت
هر کسی که دل به او بستم دمل را زد شکست

با دل ویرانه خواهانی ندارم جز خودت
یک زمانی هم اگر حرفی ز آبادی شود

در خراب آباِد دل، بانی ندارم جز خودت
چاره ای کن، غفلتم از تو جدایم کرده است
چاره ای هنگام حیرانی ندارم جز خودت

می نشینی پیش چشمم باز انکارت کنند؟!
مثل یعقوبم که برهانی ندارم جز خودت

پاره کردم این گریبان را بدانی عاشقم
بهِر کَس پاره گریبانی ندارم جز خودت
در پشیانی، پشیان از پشیانی شدم

راِه حل از این پشیانی ندارم جز خودت
بین خلوتگاه قرم شک ندارم آخرش

فاتحه خوانی و مهانی ندارم جز خودت
در قیامت هم بهشت من تویی یابن الحسن
خوب می دانی که رضوانی ندارم جز خودت

آرزویم کربال رفنت به همراه شا است
همسفر تا کوی جانانی ندارم جز خودت

                                     محمد جواد شیرازی

نقشــه بــرای تحقــق وحــدت حــوزه و دانشــگاه 
حــول محورهــای هفــت گانــه ماموریــت هــای 
اعامــی از ســوی رهبرانقاب اســامی اســت به 
همین منظور تشــکیل دبیرخانه چابــک و فعال 
متشــکل از فضــا و دانشــمندان جــوان هــر دو 

نهــاد بــرای ایــن مهــم پیشــنهاد مــی گــردد.
امــام جمعــه نگار همچنیــن با اشــاره بــه بیانات 
ــت  ــا بیس ــه ب ــاب  در رابط ــم انق ــر معظ رهب
ــار  ــاز اظه ــری نم ــاس سراس ــتمین اج و هش
داشــت:در میــان نعمــت هــای بــزرگ الهــی که 
ــا نیســت  ــر شــمارش آنه ــادر ب ــچ کــس ق هی
نعمــت نمــاز اســت خداونــد متعــال ایــن نعمت 
ــا  ــذا ب ــوده ل ــه فرم ــا هدی ــه م ــاز( را ب بزرگ)نم
نمــاز اســت کــه مــی توانیــم ارتبــاط انســانی را 
در جامعــه خــود از معنویــت برخــوردار کنیــم و 
باعــث ســامت روانــی و امنیت در جامعه شــویم 
و اگــر امــروز شــاهد افزایــش فســادها و اســیب 
ــی از  ــه هســتیم یک ــی در جامع ــای اجتماع ه
دالیلــش عــدم توجــه بــه نمــاز اســت چــرا کــه 
کســی که اهــل نماز باشــد کمتــر دچــار لغزش 

مــی شــود.
ــان  ــات بی ــه انتخاب ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
داشــت: انتخابــات نمایــش مردم ســاالری دینــی 
در نظــام اســامی اســت و بــا آراء مــردم اســت 
کــه خیمه نظــام اســامی برپــا می شــودلذا هم 
تکلیــف و هــم وظیفــه اســت کــه مــردم بــرای 
حفــظ اصــل نظــام اســامی افــرادی را انتخــاب 
ــام  ــت و نظ ــع حکوم ــظ مناف ــه حاف ــد ک کنن
جمهــوری اســامی باشــند و حرکــت کننــده 
در مســیر و خــط والیــت فقیــه باشــند کــه این 

والیــت اســتمرار حرکــت انبیاســت.

حجت االسام مهری امام جمعه نگار:

کالهبرداری سایبری با شگرد 
فروش فیلم و سریال

رئیــس پلیــس فتا اســتان کرمــان گفــت: فــردی که با 
شــگرد فــروش و دانلود فیلــم در شــبکه های اجتماعی 
اقــدام بــه ســرقت اطاعــات کارت بانکــی شــهروندان و 
برداشــت از حســاب آن هــا می کــرد، بــه دســت قانــون 

ــپرده شد. س
ــه  ــدام ب ــراد ســودجو اق ــژاد گفت:اف ســرهنگ یادگارن
ــات  ــا موضوع ــی ب ــات تبلیغات ــال و صفح ــاد کان ایج
جــذاب و اغــوا کننــده می کننــد و از کاربــران فضــای 
مجــازی می خواهنــد بــرای دریافــت کاال یــا خدمــات 
ــه آدرســی کــه جعلــی  ــدک ب ــغ ان ــا پرداخــت مبال ب
اســت و خودشــان طراحــی کــرده انــد مراجعــه کننــد 
ــت  ــی پرداخ ــه درگاه جعل ــر را ب ــع کارب ــه در واق ک
)فیشــینگ( هدایــت و اقــدام بــه برداشــت غیــر مجــاز 

ــد. ــا می کنن ــی آن ه ــاب بانک از حس

رئیس پلیس فتا استان کرمان:


