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مدیریت، فرایند طراحی و حفظ محیط و شرایطی است 
که در آن، افراد و گروه ها برای دست یابی به اهداف منتخب 
گروهی، به طور مؤثر و با انگیزه فعالیت کنند به دیگر سخن 
مدیر موفق، با شناختی که از مجموعه خویش دارد، بهترین 

راهکار را به سوی هدف تنظیم می نماید.
اولین شرط مدیریت موفق انتخاب گزینش افراد شایسته و 
کاربلدو صاحب اندیشه های متعالی و خردمندانه که بتواند در 
بحرانها جامعه را ازآسیبها حفظ کند و امانتداری، دینداری و 
تخّصص از ابتدائی ترین شاخصه هایی است که مدیر جامعه 

اسالمی در گزینش همکاران خود باید در نظر بگیرد.
اگرچه همه این معیارها پسندیده است، اّما باید دانست 
که فریبکاران بسیارند و با ظاهری آراسته خود را متدیّن و 
متخّصص جلوه می دهند و از همین راه در اطراف مدیراِن 
خوش باور ِگرد می آیند و با مشاوره و نظارت جامعه را به 

سمت وسویی که مدنظرش است هدایت می کند  
البته در گزینش ، تنها به خواست و اطمینان و خوش گمانی 
خود اعتماد نکند ؛ مالکهای شایسته ساالری را مدنظر داشته 
باشد و درحال اعتماد به کارگزار خود، وی  را ازمایش و 
نظارت کند و از تصمیمات فراگیر و جامع ان غافل نباشد.چرا 
که شخصیت ها برای جلب نظر زمامداران، به آراستن ظاهر و 
خوش خدمتی می پردازند، ولی در پِس آن، از خیرخواهی و 

امانتداری نشانی نیست.
یکی از صفات برگزیدگان امر کارگزاری ، صداقت ، راستی 
ودرستی است از دیدگاه امام علی علیه السالم و با توجه به 
کرامت انسانها صداقت را  یک اصل اصیل برمی شمارد و 
از فرماندارانش می خواهد که به وعده ها ی خود حتی به 
دشمنان به وعد ه هایی که داده است وفادار بماند و می 
فرماید: » اگر با کسی که میان تو و او دشمنی است، پیمانی 
بستی، یا به وی امانی دادی، بر عهدت وفا کن و امان را رعایت 
نما و خود را سپری برای انجام وعده ها قرار ده.« چون وفای 
به عهد وتعهد نه تنها به دستور الهی بلکه همه انسانها بدنبال 
تحقق وفای به عهدهستند زیرا به انسانهاکرامت و بزرگی می 
بخشد و این امر باید در افراد متکی بردین جلوه ویژه ای 
داشته باشند وبه این صفت ،مشهور و معروف باشند چون 

اعتماد افراد جامعه را بدنبال دارد 
عامل مهم دیگر برای مدیر موفق ، عدالت است و عدالت، 
اساسی ترین شرط حاکم اسالمی است؛  به نظر امام علی 
علیه السالم یکی از مزایای برقراری عدالت اجتماعی این 
است که باعث رضایت مندی مردم از حکومت و جلوگیری از 
شورش های مردمی شده و در نتیجه، ثبات و امنیت کشور 
تضمین خواهد شد.به راستی وقتی ما عوامل شکل گیری 
انقالب ها و شورش های مردمی را بررسی می کنیم، پی 
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                                   مرتضوی مقدم   رییس دیوان عالی کشور:

دستگاه قضا سخت و بی رحمانه با 
فساد مبارزه می کند

                              حسن پور در نطق میان دستور:

دو ویژگی برجسته مدیر 
موفق ،  صداقت وعدالت

به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز
)15-9آذر هفته اطالع رسانی(

صفحه 4

روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بردسیر  : 

چرا مردم را نامحرم خواندید؟ ما 
نمایندگان مجلس برای شما نامحرم بودیم

توطئه بسیار خطرناکی توسط مردم نابود شد/ 
تعظیم عمیق خودم را تقدیم ملت می کنم

دکتربصیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و رئیس ستاد انتخابات استان کرمان گفت:

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر محمد صادق 
بصیری در گفتگو با کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان 
گفت:  انتخابات تجلی مردمساالری دینی در نظام جمهوری 
اسالمی و مظهر مشارکت مردم در سرنوشت آینده خودشان 
است که طبق اصل ششم قانون اساسی اداره کشور با اتکای به 
آرای عمومی است و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در بیانیه 
گام دوم انقالب بر این اصل که انتخابات برای تحقق مشارکت ها 

و آزادی های سیاسی است تأکید فرمودند.
دکتر بصیری با اشاره به شروع فرآیند ثبت نام داوطلبان انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی از یکشنبه 10 آذرماه بنا 
به دستور وزیر کشور تصریح کرد: در استان کرمان از ساعت 8 
صبح تا 18 عصر به مدت هفت روز در فرمانداری های 9 حوزه 
اصلی سراسر استان از داوطلبان ثبت نام به عمل می آید که 
داوطلبان برای کسب ده کرسی مجلس از این 9 حوزه با یکدیگر 

رقابت می کنند.
وی با اشاره به 9 حوزه اصلی انتخابات استان کرمان اظهار 
داشت: حوزه انتخابیه بافت برای شهرستان های بافت، رابر و 
ارزوئیه، حوزه بم برای شهرستان های بم، نرماشیر، ریگان و 
فهرج، حوزه شهربابک برای شهرستان شهربابک، حوزه سیرجان 
برای شهرستان های سیرجان و بردسیر، حوزه جیرفت برای 
برای  رفسنجان  حوزه  عنبرآباد،  و  جیرفت  های  شهرستان 
شهرستان های رفسنجان و انار، حوزه زرند برای شهرستان های 
زرند و کوهبنان، حوزه کرمان برای شهرستان های کرمان و راور، 
حوزه کهنوج برای شهرستان های کهنوج، قلعه گنج، منوجان، 

رودبار جنوب و فاریاب در نظر گرفته شده است.
وی گفت: داوطلبان باید برای ثبت نام یا به حوزه انتخابیه ای 
که قصد نامزدی از آن حوزه را دارند مراجعه کنند و یا از طریق 
حضور در وزارت کشور برای کاندیداتوری در انتخابات اعالم 

آمادگی نمایند.
رئیس ستاد انتخابات استان کرمان بیان داشت: شرایط داوطلبی 

انتخابات تجلی مردمساالری دینی در نظام جمهوری اسالمی و 
مظهر مشارکت مردم در سرنوشت آینده خودشان است 

دارای دستورالعمل هایی مشخص است که توسط کمیته 
اطالع رسانی ستاد انتخابات استان در سایت استانداری 
و همچنین در فضای مجازی منتشر شده است ولی 
به صورت مختصر تمامی داوطلبان باید دارای حداقل 
30 سال سن و حداکثر 75 سال تمام، دارای مدرک 
کارشناسی ارشد و یا معادل آن باشند و اصل و کپی 
تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی، 
یک قطعه عکس 3 در 4 و برای آقایان اصل و کپی کارت 

پایان خدمت را نیز به همراه داشته باشند.
بصیری ادامه داد: همزمان با شروع ثبت نام از داوطلبین، 
از فردا شاهد شکل گیری هیأت های اجرایی نیز هستیم 
که تعداد شعب پس از شکل گیری این هیأت ها مشخص 

می شود.
وی افزود: انتخابات مجلس دارای بیست و پنج فرآیند 
است که امسال تمامی مراحل به جز اخذ رأی و شمارش 
آراء به صورت الکترونیکی برگزار می شود و احتماالً در 
برخی شهرهای کشور نیز تمامی مراحل به صورت تمام 

الکترونیکی خواهند بود.

بیانات مقام معظم رهربی، در دیدار بسیجیان: 

فساد اقتصادی، فساد اخالقی و ضدیت با نظام و انقالب، سه محور اصلی شورای 
نگهبان در بررسی صالحیت ها  ست 

ســخنگوی شــورای نگهبان گفــت: قانوناً شــورای 
ــا  ــا ردصالحیت ه ــد ی ــئول تأیی ــان مس نگهب
اســت و ایــن یعنــی نظــارت اســتصوابی و نظارت 
ــوع  ــن موض ــی در ای ــچ مفهوم ــتطالعی هی اس

ــدارد. ن
قائم مقــام دبیر و ســخنگوی شــورای نگهبــان در 
پاســخ به ســؤالی دربــاره اصــالح قانــون انتخابات، 
اظهــار داشــت: قانــون انتخاباتــی که در کشــور ما 
اجــرا می شــود، قانــون مصــوب دهــه 60 اســت 
ــور  ــت؛ به ط ــه 90 نیس ــوی ده ــالً جوابگ و اص
مثــال، آیــا در دهــه 60 تبلیغــات و شــیوه اجرای 
انتخابــات به شــکل فعلــی بــود؟ در دو دهــه اخیر 
بــا رقابت های ســنگین سیاســی مواجه هســتیم 
کــه هــر کســی خــود را مکلــف بــه شــرکت در 
ــه 60  ــه در ده ــال اینک ــد ح ــات می بین انتخاب
ــا و  ــر صالحیت ه ــا ب ــود و بن ــور نب ــالً این ط اص
ــراد موجــه  ــگان و اف ــراد، نخب ــای اف توانمندی ه
ــات  ــد کــه در انتخاب ــه فــرد پیشــنهاد می دادن ب
ــرایط  ــر ش ــال حاض ــا در ح ــد، ام ــرکت کن ش
ــاهد  ــا ش ــفانه م ــه متأس ــت بلک ــور نیس این ط

ــام افــراد هســتیم! جشــنواره ثبت ن
کدخدایــی بــا اظهــار اینکــه »مــا از قانــون فعلــی 
ــا و  ــرده و مبن ــتخراج ک ــی را اس ــور اصل 3 مح
معیــار عمــل خــود قــرار داده ایــم«، گفــت: فســاد 
اقتصــادی، فســاد اخالقــی و ضدیــت بــا نظــام و 
انقــالب، ســه محــور اصلــی شــورای نگهبــان در 
بررســی صالحیت هــا اســت و محکــم روی ایــن 

ســه محــور ایســتاده ایم.
ــاره  ــران درب ــی از مدی ــاد یک وی در خصــوص انتق
علــت عــدم اعــالم دالیــل ردصالحیــت کاندیداهــا، 
ــه  ــح دارد ک ــات تصری ــون انتخاب ــرد: قان ــد ک تأکی
ــه خــود  ــراد فقــط ب ــل ردصالحیــت اف ــد دالی بای
فــرد، آن هــم به طــور محرمانــه، اعــالم شــود و مــا 
نمی توانیــم خــالف قانــون عمــل کنیــم، در واقــع، 
مســتندات قانونــی ردصالحیــت و یــا عــدم احــراز 
صالحیــت افــراد به طــور رســمی و طــی یــک نامه 
بــه فــرد اعــالم می شــود، البتــه فــرد می توانــد بــه 
نتیجــه ای که شــورای نگهبان بــه آن دســت یافته، 
ــق  ــور دقی ــم به ط ــات ه ــد و اعتراض ــراض کن اعت

ــود. ــی می ش بررس
کدخدایــی بــا تصریــح بــه اینکــه یکــی از نقایــص 
ــاره  ــه درب ــن اســت ک ــات ای ــی انتخاب ــون فعل قان
شایســتگی های کاندیدا هــا تکلیــف مشــخص 
ــد  ــد در فرآین ــزاب بای ــرد: اح ــد ک ــت، تأکی نیس
انتخابــات فعــال باشــند چــرا کــه احراز شایســتگی 
ــت  ــان نیس ــورای نگهب ــه کار ش ــراد، به هیچ وج اف
بلکــه شــورای نگهبــان می توانــد مؤلفه هــای 
ــد  ــی کن ــراد را بررس ــت اف ــخصی از صالحی مش
ــی،  ــک نظــارت داخل ــد در ی ــذا احــزاب می توانن ل
شایســتگی کاندیدا هــای حــزب خودشــان را 

بســنجند.
ــه  ــخ ب ــان در پاس ــورای نگهب ــر ش ــام دبی قائم مق
ســؤال یکــی از مدیران رســانه ها درخصــوص اینکه 
برخــی می گوینــد، انتقــاد از شــورای نگهبــان باعث 

         آگهی مزایده      نوبت اول
هیات امنا مسجد امام سجاد علیه السالم در نظر دارد چهار باب مغازه نوساز واقع درخیابان امام  را از طریق مزایده 
به اجاره واگذار نماید قیمت پایه هر مغازه یک میلیون تومان می باشد و ضمنا یک باب مغازه دیگر واقع در بلوار امام 
سجاد با قیمت پایه هشتصد هزار تومان به اجاره واگذار می گردد لذا متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را 
با درج قیمت پیشنهادی ظرف مدت 10 روز به هیات امنای مسجد تحویل و رسید دریافت نمایند هیات امنا در رد یا 

قبول پیشنهادات مختار است و ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مزایده می باشد.

صفحه4

دفتر موسسه علمی رزمندگان در بردسیر افتتاح گردید
خدمات موسسه علمی رزمندگان :

کاربرگ های هفتگی از ابتدائی تامتوسطه دوم، کتب آموزشی از ابتدائی تا متوسطه دوم
ــت  ــنجش وهدای ــی، س ــت تحصیل ــنجش وهدای ــا، س ــران دان ــنواره وزی ــزاری جش برگ
ــت  ــاز در هف ــبیه س ــاد ش ــون المپی ــزاری آزم ــری، برگ ــنجش یادگی ــناختی، س روانش

ــک( ــت، فیزی ــیمی، زیس ــر، ش ــوم، کامپیوت ــی، نج ــته )ادبی، ریاض رش
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کدخدایی قائم مقام دبیر وسخنگوی شورای نگهبان درنشست خربی گفت:

ــخ داد:  ــد، پاس ــد ش ــراد خواه ــت اف ردصالحی
انتقاد به شــورای نگهبــان و شــخص کدخدایی، 
ضدیــت بــا نظــام نیســت و مــا از انتقاد ســازنده 
ــک  ــان ی ــورای نگهب ــم؛ ش ــتقبال می کنی اس
باشــگاه سیاســی نیســت کــه براســاس مــوارد 
ــا  ــه م ــد، بلک ــل کن ــی عم ــخصی و جناح ش
وظایــف قانونــی و مشــخصی داریــم و موظف به 

ــتیم. ــان هس ــرای وظایف م اج
وی ادامــه داد: قانــون به شــورای نگهبان دســتور 
ــالم  ــی و اع ــراد را بررس ــت اف ــه صالحی داده ک
ــور  ــت حض ــرد صالحی ــن ف ــا ای ــه آی ــد ک کن
ــن  ــر؛ ای ــا خی ــی را دارد، ی ــت انتخابات در رقاب
ــودن نظــارت  ــای اســتصوابی ب خــودش به معن
شــورای نگهبــان اســت نــه اســتطالعی بــودن 
آن. قانونــاً شــورای نگهبــان مســئول تأییــد یــا 
ــارت  ــی نظ ــن یعن ــت و ای ــا اس ردصالحیت ه
اســتصوابی و نظــارت اســتطالعی هیچ مفهومی 

ــدارد. ــن موضــوع ن در ای
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خطبه های نمازجمعه

رییــس دیــوان عالــی کشــور بــا بیــان اینکه بصیــرت مردم 
از خیلــی مدیــران بیشــتر اســت اظهــار کــرد: بصیــرت بــه 
ســواد دانشــگاهی نیســت. باید بدنــه نظــام را اصالح کنیم 
و اینجاســت کــه بایــد نیروهای بســیجی وارد شــوند و این 
کارشــکنی ها کــه از ســوی عــده ای خواســته و ناخواســته 

صــورت مــی گیــرد، را کنــار بگذارند.
وی بــا تبریــک هفتــه بســیج بــه ملــت ایــران بــه تعاریــف 
بســیج اشــاره و اظهــار کــرد: بســیج یعنــی شــور و شــعور، 
بســیج یعنــی آگاهــی و بصیــرت، بســیج یعنــی نشــاط و 
ــوارد  ــن م ــارزه و مقاومــت و ای ــی مب ــالش، بســیج یعن ت

ــی بســیج اســت. شــاخص های اصل
رییــس دیــوان عالــی کشــور بــه علــت تشــکیل بســیج از 
ســوی امــام راحــل پرداخــت و بیــان کــرد: امروز قطعــا این 
ــا همــه وجــود می کنیــم کــه بســیج چــه  احســاس را ب
وظیفــه  و چــه نقشــی در جامعــه ایرانــی دارد اما شــاید ۴۰ 
ســال پیــش ایــن حضــور و علــت این تشــکیل را مــا درک 
نمی کردیــم، امــا امــام راحــل بــه خوبــی بــه ایــن موضــوع 
ــد.  اشــراف داشــتند کــه دســتور تشــکیل بســیج را دادن
امــروز بســیج در تمام شــئون کشــور نقــش ویــژه ای دارد و 
امــام راحــل نگاهــی ویــژه ای بــه بســیج داشــتند که حتی 

مــی فرمودنــد »مــن خــودم یک بســیجی هســتم.«
ــه اتفاقــات اخیــر کشــور  ــی کشــور ب ــوان عال رییــس دی
اشــاره کــرد و گفــت: امــروز نارضایتی هــای زیــادی در بدنه  

و بخــش هــای مختلــف دولتی و کشــور را شــاهد هســتیم 
ــه  ــی کــه در بدن ــد کمبودهای ــا حضــور بســیج می توان ام
نظــام وجــود را جبــران کنــد. نارضایتــی در دســتگاه های 
دولتــی زیــاد اســت زیــرا مدیــران ناشایســت در بخش های 
مدیریتــی داریــم و بایــد بــا روحیــه بســیجی بتوانیــم ایــن 

نارضایتــی هــا را کاهــش دهیــم.
مرتضــوی مقــدم بــا تاکید بــر اینکه مــردم برای خــود خط 
قرمزهایــی تعریــف کرده انــد و خــط قرمــز مــردم حفــظ 
نظــام اســت افــزود: مــردم با همــه نارضایتی هــا و کمبودها، 
آنجایــی کــه احســاس کننــد، نظــام در خطــر اســت بــه 
ــا  ــد ام ــز دارن ــط قرم ــردم خ ــرا م ــد زی ــه می آین صحن
متاســفانه در ســوی مقابــل مشــاهده می کنیم کــه برخی 
مســئولین ایــن خــط قرمزهــا را ندارنــد. ایــن ما مســئولین 
هســتیم که بــرای مــردم مشــکالت ایجــاد می کنیــم. باید 
بــه داد مــردم برســیم و کار مــردم را راه بندازیــم. کارتــان را 
درســت انجــام دهیــد. ایــن مــوارد باید خــط قرمــز مدیران 
باشــد کــه متاســفانه همــه ایــن مــوارد رعایــت نمی شــود.

وی بــا بیــان اینکه بصیــرت مــردم از خیلی مدیران بیشــتر 
اســت اظهــار کــرد: بصیــرت به ســواد دانشــگاهی نیســت. 
بایــد بدنــه نظــام را اصــالح کنیــم و اینجاســت کــه بایــد 
نیروهــای بســیجی وارد شــوند و ایــن کارشــکنی ها کــه از 
ســوی عــده ای خواســته و ناخواســته صــورت مــی گیــرد، 

را کنــار بگذارنــد.

ــی  ــخت و ب ــا س ــتگاه قض ــه دس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــان کــرد: هیــچ  ــد بی ــارزه مــی کن ــا فســاد مب ــه ب رحمان
مالحظــه ای در مبــارزه بــا فســاد وجــود نــدارد و از طــرف 
دیگــر حامــی اســتواری برای کســانی کــه در راســتای حق 
گام برمی دارنــد در کشــور بــه وجــود آمــده اســت و در ایــن 
راســتا نیــز دیــوان عالــی کشــور در جهــت رســالت قانونــی 

خــود تــالش جدیــدی را آغــاز کــرده اســت.
ــوی  ــق جل ــط ح ــیجی فق ــناس بس ــه داد: کارش وی ادام
ــای حکــم  ــد نظــر او مبن چشــمش اســت، چــون می دان
ــعی  ــز س ــیجی نی ــتاد بس ــرد و اس ــرار می گی ــی ق قضای
می کنــد نیــروی فعــال و کاری بســازد و فکرهــا را در 

ــد. ــرار ده ــق ق ــتای ح راس

شهید مدرس بهترین الگوبرای 
نمایندگان مجلس است ومجلس 
نیازمند افرادی مثل مدرس است

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر :

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری شهرســتان بردســیر، 
ــال ســبز  ــی کتــاب هــای شــهر عشــق و خی آئیــن رونمای
بــه همــت نویســندگان بردســیر همزمــان بــا هفته کتــاب و 
کتابخوانی بهمــت اداره کتابخانــه های عمومــی،اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی  و بهزیســتی بــا حضــور حجــت االســالم 
والمســلمین کرمانــی امــام جمعــه، مهنــدس وفایــی معــاون 
سیاســی اجتماعــی فرمانــداری و تنی چنــد از روســای ادارات 

در محــل گالــری کتــاب پدربــزرگ برگــزار شــد
کتــاب خیال ســبز از خانم لیلی ایزدپناه و کتاب  شهرعشــاق  

از خانم نصرت خســروی  رونمایی شــد 

بصیرت مردم از خیلی مدیران بیشتر است/دستگاه قضا سخت و بی رحمانه با فساد مبارزه می کند

رونمایی از دوکتاب در هفته 
کتاب و کتابخوانی

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان بردســیر، 
آئیــن تکریــم و معارفــه رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای شهرســتان بــا حضور مهنــدس نجــف پور،مهندس 
ســیدعلیخانی مدیــرکل راهــداری اســتان ،معــاون سیاســی 
اجتماعــی فرمانــداری و تنــی چنــد از مســئوالن برگــزار شــد

ــا تجلیــل از زحمــات و تــالش هــای  ــه ذکــر اســت ب الزم ب
چندســاله مهنــدس روح االمینــی ،مهنــدس قابلــی بعنــوان 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــد اداره راه ــس جدی رئی
شهرســتان بردســیر طــی حکمــی از ســوی مدیــر کل نیــز 

معارفــه شــدند

کاشت زعفرا ن به روش 
آیروپونیک

حجت االســام والمســلمین حــاج علی اکبــر کرمانی امــام جمعه 
بردســیر درخطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه درسلســله گفتار 
درس اخــاق را دعــای مــکارم االخــاق امــام ســجاد بــا قرائــت 
ــٍد، َو أَبِْدلْنـِـی ِمْن  ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ایــن فــراز» اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعلـَـی ُمَحمَّ
ــَن آِن الَْمَحبَّــَة بیــان داشــت« :امــام ســجاد علیه  بِْغَضــِة أَْهــِل الشَّ
الســام در ایــن قســمت از دعــای مــکارم االخــاق مــی فرمایــد: 
بارالهــا! دشــمنی ســخت و عمیــق کســانی را کــه بــا مــن کینه و 

عــداوت دارنــد بــه محبــت و دوســتی مبــدل نمــا.
امــام ســجاد علیــه الســام از خداونــد درخواســت می کنــد: بغض 
و کینــه دشــمنان مــرا بــه دوســتی مبــدل نمــا زیــرا ذات اقــدس 
الهــی مقلــب القلــوب اســت، اوســت کــه مــی توانــد دشــمنی هــا 
را از قلــوب ببــرد و دوســتی و محبــت را جایگزیــن آنهــا ســازد، و 
ایــن مطلــب در قرآن شــریف مکرر خاطرنشــان گردیده اســت.اگر 
حــب و بغضهــای مــردم نســبت بــه یکدیگــر بــرای خدا باشــد آن 
دوســتی و دشــمنی، مقــدس و بــر طبــق حــق و عــدل اســت، امــا 
اگــر منشــأ دوســتی و دشــمنی، هوای نفس باشــد نــه تنهــا دارای 
ارزش معنــوی نیســت، بلکــه ممکــن اســت در مواقعــی ضررهای 
بســیار بــزرگ و خســاراتی غیرقابــل جبران بــه بــار آورد.لــذا باید با 
دشــمنان مــدارا کــرد و بــا رفتار شایســته انهــا را به محبــت ودوری 
از کینــه تغییــر داد زیــرا بــا عــدم برخــورد خــوب ومناســب باعــث 
کینــه وعداوت و دشــمنی بیشــتر میگــردد و مــا باید بــا الگوگیری 
از  پیامبروائمــه علیهــم الســام بــا بســیاری از معانــدان ومنحرفان 

انهــا را تبدیــل بــه انســانهای خــوب نماییم
خطیــب جمعــه بردســیردر بخشــی دیگــر از خطبــه دوم بــا توجــه 
بــه ســالروز شــهادت شــهیدمدرس بیــان داشــت : شــهید مــدرس 
براســاس حــق و باشــجاعت دربرابــر رضاشــاه ایســتاد و از حقــوق 
مــردم واســام دفاع کــرد و بهتریــن الگوبرای نماینــدگان مجلس 
اســت مجلســی کــه در راس امــور اســت افــرادی مثــل مــدرس 
الزم دارد وبــا توجــه بــه نزدیکــی انتخابــات مجلــس یازدهــم کــه 
در آســتانه گام دوم انقــا ب برگــزار میگــردد افــرادی مانند مدرس 
را برگزیننــد ومجلــس نیازمنــد افــرادی مثــل مــدرس اســت .مقام 
معظــم رهبــری همــواره معیارهــا و شــاخص هــای اصلــح رابیــان 
مــی کنــد امــا شــما مــردم خودتــان انتخــا ب مــی کنیــد و هرچه 
نتیجــه کا رو از صندوقهــا بیــرون بیایــد نتیجــه رفتــار و انتخــا ب 
خودتــان اســت پــس بایددرانتخــاب اصلــح و شــاخص هــای ان 
دقــت بیشــتری شــود و سرنوشــت تــان بدســت خودتــان اســت 
و ایــن انتخابــات یازدهــم مجلــس برســایر انتخابــات آتــی مثــل 
ریاســت جمهــوری و شــوراها تاثیرگــذار ســت لــذا دقــت وبصیرت 
ــته  ــه شایس ــه ک ــس انگون ــا مجل ــرورت دارد وام ــتری ض بیش
بودعمــل نکــرد وکوتاهیهایــی داشــته و انچــه وظیفــه شــان بــود 

از حقــوق مــردم دفــاع نکردنــد 
حجــت االســام کرمانــی پیرامــون دیدار اخیر بســیجیان بــا مقام 
معظــم رهبــری بیــان داشــت : معظم لــه درایــن دیــدار رهنمودها 
ونــکات بســیار مهمــی فرمودنــد از جملــه غائلــه اخیــر کــه کمتــر 
از دوســه روز جمــع شــد انــرا از توطئــه هــا دشــمنان برشــمردند 
ــان از  ــف معترض ــده ص ــدا ش ــی و ج ــردم انقاب ــور م و از حض
اغتشاشــات گــران را ســتودند و فرمودنــد: » یــک توطئــه  عمیــِق 
وســیِع بســیار خطرناکــی کــه آن  همــه پــول خرج آن شــده بــود و 
زحمــت کشــیده بودند کــه بتواننــد در یــک بزنگاهی ایــن حرکت 
را انجــام دهنــد، به وســیله  مــردم نابــود شــد.« وگفتند :مــن تکریم 
و تعظیــم عمیــق خــود را بــه ملــت بــزرگ ایــران ابــراز مــی کنم. 
ملــت ایــران بــا ایــن حرکــت، یــک بــار دیگــر حقیقتــاً اقتــدار و 

عظمــت خــود را نشــان داد.
امــام جمعــه بردســیر افــزود: رهبــر انقــاب اســامی، تشــکیل 
ــا  ــت ه ــه فرص ــا ب ــد ه ــل تهدی ــارز تبدی ــداق ب ــیج را مص بس
برشــمردند و امــام)ره( کمتــر از یــک ماه بعــد از ۱۳ آبــان، در پنجم 
آذر ســال ۱۳۵۸ فرمــان تشــکیل بســیج را دادند و عمــًا آن تهدید 

را تبدیــل بــه فرصــت کردنــد
ــکا وال  ــای امری ــه ه ــون توطئ ــی پیرام حجــت االســام کرمان
ســعود بــه نقــل ازروزنامــه االخبارلبنــان بــرای ایــران بیان داشــت 
: روزنامــه لبنانــی االخبــار در ســندی جدیــد فــاش کرد عربســتان 
طرحــی بــرای برانــدازی سه ســاله نظــام در ایــران بــه آمریــکا ارائه 
کــرد کــه بــا شکســت مواجــه شــده اســت وهدفــش ایــن اســت 
کــه ازباتــاق یمــن بــرون بیــاد و دوم بــه تنهایــی قــدرت منطقــه 
ای بشــود وســوم وادارکــردن ایــران بــه امضــای برجــام منطقه ای 
و مشــغول کــردن ایــران و مانــع از پیشــرفتهای علمــی ودفاعــی 
ونظامــی کــه هزینــه هــای هنگفتــی پرداختندکــه اغتشاشــات 
اخیرنمونــه بــارزی از اقدامــات ایــن معانــدان بــود کــه بــه دنبــال 
بهانــه ای بودنــد کــه افزایــش نرخ بنزیــن بابی تدبیری مســئوالن 

زمینــه را مهیــا کــرد .

رییس دیوان عالی کشور:

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

هيــات موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي آگهي 
موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامه قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي 
فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000793 – 98/6/27 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه 
ثبــت ملــك بردســر ترصفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای علــی شــاه رحمنــی فرزنــد محمد  
بشــامره شناســنامه 344  صادره از بردســیر در یک باب خانه و باغچه به مســاحت 2469/96  مرتمربع 
پــالک 1  فرعــی از 592  اصلــی واقــع در بردســیر درونوئیــه بخــش 20 کرمــان از محل مالکیت متقاضی 
محــرز گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می 
شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقايض اعــرتايض داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاريــخ 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 اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايي 
تقديــم منايند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهد.تاريــخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11 - تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25

                                                                          حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/30 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000772 – 98/6/25 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتــي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســر ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای عنایت الله شــجاعی باغینی فرزند محمدتقی بشــامره شناســنامه 908  صــادره 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 آقای حســن کوپاه محرز گرديده اســت لــذا به منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صوريت كه اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالكيــت متقــايض اعرتايض داشــته باشــند مي تواننــد از تاريخ انتشــار اولیــن آگهي 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 مراجــع قضايــي تقديــم مناينــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت 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/26 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 آگهي 
موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامه قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي 
فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000787 – 98/6/27 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه 
ثبــت ملــك بردســر ترصفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضــی خانم کــری شــهبا فرزند مظفر  بشــامره 
شناســنامه 927  صــادره از ســیرجان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
285/77 مرتمربــع پــالک 88  فرعــی از 3354  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار امامــزاده کوچــه امامــت 12 
بخــش 20 کرمــان خریــداری ازمالــک رســمی آقــای ایرج رسوشــیان محــرز گرديده اســت لــذا به منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صوريت كه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالكيــت متقايض اعرتايض 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 يك مــاه از تاريخ 
تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضايي تقديم منايند.بدیهی اســت در صــورت انقضای 

مــدت 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/41 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 آگهي 
موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامه قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي 
فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000850 – 98/7/10 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملــك بردســر ترصفــات مالكانــه بال معارض متقاضــی خانم نــرصت طاهری تــاج آبــادی فرزند غالمرضا  
بشــامره شناســنامه 180  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 200 مرتمربــع پــالک 562  
فرعــی از 864  اصلــی واقــع در بردســیر کریــم آبــاد بخش 20 کرمان خريــداري از مالك رســمي آقای مراد 
برومنــد محــرز گرديده اســت لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيت متقــايض اعرتايض داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعــرتاض خــود را به ايــن اداره تســليم وپس 
از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايي 
تقديــم منايند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد. تاريخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11  - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25

                                                                   حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/51 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 ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  
برابــر رای شــامره 139860319011000884 – 98/7/23 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي 
ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســر ترصفــات مالكانــه بــال 
معــارض متقاضــی آقــای یوســف ملکــی فرزنــد اکــر  بشــامره شناســنامه 12  صــادره از بردســیر در یک بــاب خانه 
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 رنجــر کریم آبــادی و امیــر گرکانی نژاد مشــیزی محرز 
گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صــوريت كه 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولین آگهي 
بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مدت يــك ماه از تاريخ تســليم 
اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

وعــدم وصــول اعــرتاض طبــق مقــررات 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 قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمی  برابر 
ارای شــامره 139860319011000796 – 98/6/30  و 139860319011000795 – 98/6/30 هيــات اول موضــوع قانون 
تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملك 
بردســر ترصفــات مالكانــه بــال معارض متقاضیان خانم مهدیه غالمحســین زاده فرزند درویش بشــامره شناســنامه 
3538  صادره از بردســیر به میزان ســه دانگ مشــاع  و آقای حســن زارع عســکری فرزند احمد بشــامره شناســنامه 
40 صــادره از بردســیر بــه میــزان 3 ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانــه به مســاحت 336 مرتمربع پالک 
77  فرعــی از 3576  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار 22 بهمــن خیابــان شــهید رنجــر کوچــه 10 بخــش 20 کرمــان 
خريــداري از مالــك رســمي بــا واســطه از خانــم مهــوش بهــادر بردســیری 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 
مالكيــت متقــايض اعرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اولین آگهي بــه مــدت دو ماه اعــرتاض خود 
را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك ماه از تاريخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابه 
مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعرتاض طبــق 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/43 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000781 – 98/6/26 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتــي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســر ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای حمیدرضــا گرکانــی 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 خانــم مهــوش بهادربردســیری محرز 
گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صــوريت كه 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولین آگهي 
بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مدت يــك ماه از تاريخ تســليم 
اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم مناينــد. 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/23 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000928 – 98/8/12 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتــي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســر ترصفــات مالكانه بــال معارض 
متقاضــی آقــای غالمحســین فخرآبــادی فرزند اســداله  بشــامره شناســنامه 5  صــادره از بردســیر در یــک باب خالی 
بــاغ بــه مســاحت 3506.86  مرتمربــع پــالک 2  فرعی از 1158  اصلی واقع در بردســیر خیابان شــهید صانعی  بخش 
20 کرمان خريداري از مالك رســمي ســیدعلی موســوی و مســلم فخرآبادی و خانم بیگم برومند بردســیری  محرز 
گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صــوريت كه 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولین آگهي 
بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مدت يــك ماه از تاريخ 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.
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 تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر رای شــامره 
139860319011000868 – 98/7/21 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقد 
سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســر ترصفــات مالكانــه بال معــارض متقاضــی آقای غالمحســین 
هاشــمی نــژاد فرزنــد براتعلــی  بشــامره شناســنامه 1  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانه و باغچه بــه مســاحت 1199/35  
مرتمربــع پــالک 264  فرعــی از 866  اصلی واقع در بردســیر قلعه عســکر روســتای فرکان بخــش 21 کرمان خريــداري از مالك 
رســمي آقــای اســداله رشیــف پــور محــرز گرديده اســت لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيت متقــايض اعــرتايض داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعرتاض خــود را بــه اين اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مــدت يك ماه 
از تاريــخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خود رابه مراجع قضايي تقديم منايند.بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور 
وعــدم وصــول اعــرتاض طبق 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/48 م الــف

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

هيــات موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع مــاده 3 قانون ومــاده 13 
آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي   برابــر رای شــامره 139860319011000774 
– 98/6/26 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي 
حــوزه ثبــت ملــك بردســر ترصفــات مالكانه بــال معارض متقاضــی آقای امین لشــکری فرزند بشــیر بشــامره شناســنامه 3170031651  
صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 548/14  مرتمربــع پــالک 2  فرعــی از 3572  اصلــی واقــع در بردســیر خیابان معلم 
جنــب مدرســه شــهید گرکانــی بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقــای عباس بهادربردســیری محــرز گرديده اســت لــذا به 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله 15 روز آگهی می شــود در صوريت كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقــايض اعــرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اولین آگهي بــه مدت دو مــاه اعــرتاض خود را بــه اين اداره تســليم وپس 
از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضايي تقديم مناينــد. 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/24 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع مــاده 3 قانون ومــاده 13 
آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليف وضعيــت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000537 
– 98/5/20 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي 
حــوزه ثبــت ملــك بردســر ترصفــات مالكانــه بال معــارض متقاضــی آقای حامــد 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 مالــك رســمي آقــای حمید ســعید محرز گرديده اســت لــذا به منظــور اطالع 
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 تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعرتاض خــود را بــه اين اداره تســليم وپــس از اخذ 
رســيد،ظرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضايــي تقديم منايند.بدیهــی اســت در صورت 

انقضــای مــدت 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/25 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 آگهــي موضوع مــاده 3 قانون ومــاده 13 آئن 
نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي 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 ثبتــي حوزه ثبت ملك 
بردســر ترصفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای مصطفــی مظفری غربــا فرزنــد غالمعبــاس  بشــامره شناســنامه 2885  صــادره از 
بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 266/31  مرتمربــع پــالک 2  فرعــی از 957  اصلــی واقــع در بردســیر بلوار شــهید صانعی کوچه 
31 بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي باواســطه از ورثــه صاحبجان رنجــر نظام آبــادی احد از ورثــه قلی رسافراز محــرز گرديده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صوريت كه اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالكيــت متقــايض اعــرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو مــاه اعرتاض خــود را بــه ايــن اداره 
تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك مــاه از تاريخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خود رابــه مراجع قضايي تقديــم منايند.بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.تاريخ انتشــار نوبــت اول 

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

انتصاب مهندس قابلی به ریاست اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای شهرستان بردسیر

ــداری شهرســتان  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بردســیر، مهنــدس وفایــی معــاون سیاســی اجتماعــی 
فرمانــداری بهمــراه مهنــدس ســبکخیز مدیــر جهــاد 
کشــاورزی، امیرپورســعید رئیــس اداره صنعت،معــدن 
و تجــارت و خطیبــی رئیــس اتــاق اصنــاف از گلخانــه 
کشــت زعفــران بصــورت آزمایشــی و پایلوت بــه روش 
ــاک(  ــدون اب و خ ــران ب ــک )کاشــت زعف ــرو پونی آی

بهمــت مهنــدس پاکنــژاد نیــز بازدیــد کردنــد

بهره برداری از ده واحد 
مسکونی در بردسیر

همزمــان بــا  هفتــه بســیج ده واحدمســکونی در 
روســتای کهنــک بخــش نــگار شهرســتان بردســیر بــه 
مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی  تحویــل داده 

شــد.
همزمــان بــا  هفتــه بســیج ده واحدمســکونی در 
روســتای کهنــک بخــش نــگار شهرســتان بردســیر بــه 
مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی  تحویــل داده 
ــیر ــکونی در بردس ــد مس ــرداری از ده واح ــد.بهره ب ش

کرمــان  و ســیما  گــزارش خبرگــزاری صــدا  بــه 
ــتان  ــازندگی اس ــیج س ــس بس ــاداش رئی ــرهنگ پ س
کرمــان در حاشــیه مراســم افتتــاح ایــن واحــد هــای 
ــر  ــدام در 5۰ مت ــا هرک ــن واحده ــت: ای مســکونی گف
زیــر بنــا و بــا صــرف 5۰ میلیــون تومــان بــا مشــارکت 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی و بســیج ســازندگی ســپاه 

احــداث شــده اســت .

کشف بیش از 2 تن انواع مواد مخدر در بردسیر
فرمانــده انتظامــی بردســیر از کشــف بیــش از ۲ تن مــواد مخــدر از ابتدای 

امســال در این شهرســتان خبــر داد.
ــات  ــاد اقدام ــگیری از اعتی ــه پیش ــت در عرص ــت: الزم اس ــار داش و اظه

ــرد.  ــری صــورت بگی فرهنگــی بیشــتر و موثرت
فرمانــده انتظامــی بردســیر بیــان داشــت: از ابتــدای ســال جاری بــا تالش 
مأمــوران فرماندهــی انتظامــی این شهرســتان ۲ تــن و 5۰ کیلوگــرم انواع 
موادمخــدر در شهرســتان کشــف  شــده کــه افزایــش 56 درصدی نســبت 

بــه مــدت مشــابه ســال قبل داشــته اســت.
ــن  ــزود: در ای ــدت اف ــن م ــاره دســتگیری۴7 قاچاقچــی در ای ــا اش وی ب
ــف و  ــیکلت توقی ــتگاه موتورس ــودرو و 6 دس ــتگاه خ خصــوص  3۲ دس

تحویــل مقامــات قضایــی شــده اســت

دستگیری 6 مسئول 
با جرائم میلیاردی در 

سیرجان
دادســتان عمومــی و انقــالب ســیرجان از 
دســتگیری شــهردار، رئیس شــورای شهر 
و ۴ تــن از مدیــران شــهرداری نجف شــهر 

ــیرجان خبر داد. س
از  فــارس  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ســیرجان، محســن نیک ورز از دســتگیری 
شــهردار، رئیــس شــورای شــهر و ۴ 
تــن از مدیــران شــهرداری »نجــف شــهر« 
ســیرجان توســط ســازمان اطالعات سپاه 
خبــر داد و اظهــار داشــت: ایــن افــراد بــه 
جــرم اختــالس، ارتشــاء، پول شــویی، 
مداخلــه در معامــالت دولتی و ... دســتگیر 

شــدند.
ــیرجان  ــالب س ــی و انق ــتان عموم دادس
تعــداد دستگیرشــدگان را 6 نفــر و میــزان 
جرائــم مالــی را میلیــاردی عنــوان کــرد.

چنــدی پیــش نیــز یکــی از کارکنــان این 
شــهرداری توســط ماموران پلیــس امنیت 
عمومــی شهرســتان ســیرجان دســتگیر 

شــده بــود.

دستگیري باند۵ نفره سارقان حرفه اي و 
کشف 29 فقره انواع سرقت 

ســرهنگ غضنفــری فرمانــده انتظامي بردســیر از دســتگیري 
بانــد5 نفــره ســارقان حرفــه اي و کشــف ۲9 فقره انواع ســرقت 

در ســطح ایــن شهرســتان و روســتاهای اطراف خبــر داد. 
 ســرهنگ جعفــر غضنفــری گفــت: ایــن ســارقان تاکنــون بــه 
۲9فقــره ســرقت منــازل، ســیم و کابــل بــرق و اماکــن عمومی 

،محتویــات خــودرو و ریــل راه آهــن اقــرار کــرده انــد.

دستگیری باند سارقان 
احشام در  بردسیر 

ــا  ــو ب ــری در گفــت و گ ــر غضنف ســرهنگ جعف
خبرنــگار پایگاه خبــري پلیــس، در بیــان جزئیات  
ایــن خبــر گفــت: بــا توجــه بــه وقــوع  چندیــن 
ــتان ،  ــطح شهرس ــام  در س ــرقت احش ــره س فق
موضــوع شناســایی ســارقین به صــورت تخصصی 

ــرار گرفــت. د ر دســتور کار ق
وي افــزود: مامــوران پلیــس آگاهی،کالنتــری 
مرکــزی   و کالنتــری شــهر نــگار  پــس از اقدامات 
همــه جانبــه پلیســی 6نفــر ســارق را شناســایی و 

دســتگیر کردنــد 
ســرهنگ غضنفــری افزود :تــا کنون تعداد احشــام 
مســروقه کشــف شــده ۲۱ راس می باشــند.که در 
ایــن راســتا 3 دســتگاه خودرو توقیف شــده اســت 
فرمانــده  انتظامــی شهرســتان بردســیر بــا بیــان 
اینکــه شناســایی مالخــران وســایر متهمــان 
ــهروندان  ــرار دارد،ازش ــتور کار ق ــاکان در دس ،کم
خواســت بــا رعایــت اصــول پیشــگیری ، و توجه به 
هشــدا رهای پلیس ،دســت ســارقان را از اموالشــان 

کو تاه نمایند.
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حکومت  جهانی عدالت

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

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.

زندگی در عصر غیبت مختصات خود را دارد. عصری که حجت 
الهی در آن وجود دارد و فیض خداوند از ناحیه ایشان به دیگر 
مخلوقات رسیده و حضرتشان از لحظه لحظه عمر بندگان مطلع 
هستند؛ ولی از نظرها غایبند و دیده نمی شوند؛ حاضر و ناظر 
هستند، ولی ظاهر نیستند. زندگی در چنین دورانی حتماً باید 
شرایط ویژه ای داشته باشد. سراسر از ترس و واهمه در کنار حس 
ناب امید و انتظار. پس به خوبی می توان چنین فصل و دوران از 

تاریخ بشری را فصل بیم ها و امیدها نامید.
عصر ترس از انکار

در این دوران راه وصول و زیارت و دیدار با حجت زمان بسیار 
بسیار اندک و محدود آن هم بر اساس تشخیص و انتخاب خود 
حضرت رخ می دهد. در چنین شرایطی و با طوالنی شدن عصر 
غیبت بسیار محتمل است که باب انکار امام زمان )عج( باز شود. 
عده ای عقیده به وجود حضرتش را به واسطه طوالنی شدن 
غیبت منکر شده و با شبهه افکنی عمر بیش از هزار ساله را 
ناممکن می دانند و عده ای دیگر از آنجا که به زیارت حضرتش 

نائل نشدند؛ دچار تشویش شده و سر از انکار در می آورند.
در این میان تنها یک مؤمن معتقد محقق و یک دلداده راستین 
است که به خوبی می تواند جواب چنین شبهاتی را داشته باشد 
و از پرتوی قرآن و روایات و نقل های معتبر تاریخی تولد و عمر 
طوالنی حضرت را بپذیرد. واقعاً چه تعداد از ما با مطالعه به دنبال 
فهم استدالل های عقلی و نقلی و جواب به شبهات مهدویت 
بوده ایم؟ آیا به تعریف امام صادق )علیه السالم( مؤمنانی از کوه و 
فوالد سخت تر در مقابل شبهات و القائات شیطانی هستیم؟ باید 

توجه کنیم که تنها چنین افرادی یاران ولیعصر معرفی شدند.
خداوند بارها در قرآن ارتداد را خطری به شدت محتمل بر 
شمرده که موجب لعن الهی و عذاب ابدی می شود. مثالً در 
بین آیات قرآن با موضوع و مصداق مهدویت آمده است: »وََعَد 
الَِحاِت لََیْسَتْخلَِفنَُّهم فِی اْلَرِْض...  َِّذیَن آَمُنوا ِمنُکْم وََعِمُلوا الصَّ ُ ال اللَّ
وََمن َکَفَر بَْعَد َذلَِک َفأُوْلَِئَک ُهُم الَْفاِسُقونَ  « خدا به کسانی از شما 
بندگان که )به خدا و حجت عصر( ایمان آرند و نیکوکار گردند 
وعده فرمود که )در ظهور امام زمان( در زمین خالفتشان دهد ... 
و بعد از آن هر که کافر شود، پس آنان به حقیقت همان فاسقان 

تبهکارند. در این آیه نیز خطر انکار به روشنی بیان شده است.

ادامه آیه 77 سوره آل عمران :
2- مجازات کسانی که پیمان الهی را می شکنند، چیست؟

در آیه شریفه خداوند متعال به مجازات کسانی که پیمان و عهد خود را با 
خدا و سوگند به نام مقدس او را با سود مادی ناچیزی معامله می کنند، اشاره 
کرده و می فرماید:»آنان را در آخرت بهره ای نیست و خدا روز قیامت با 
آنان سخن نمی گوید و به ایشان نمی نگرد و پاکشان نمی گرداند و عذابی 

دردناک خواهند داشت.«
الف(از مواهب بی پایان عالم دیگر بهره مند نخواهند شد.»اولئک ال خالق 

لهم فی االخره«
ب( خداوند در قیمات با افراد باایمان سخن می گوید ولی با چنین افرادی به 

هیچ وجه سخن نخواهد گفت.»وال یکلمهم اهلل«
ج( خداوند در آن روز آنان را از لطف خود محروم می نماید. »وال ینظر 

الیهم یوم القیامه«
د( خداوند آنها را از آلودگی های گناه پاک نمی کند. »وال یزکیهم«

ه( خداوند برای آنها عذاب دردناکی فراهم کرده است. » ولهم عذاب الیم«
3- چرا تعبیر »اولئک« آمده است؟

اگر در بین اسماء اشاره فقط »اولئک« را آورد که مخصوص اشاره به دور 
است، برای این بود که بفهماند این طائفه از ساحت قرب خداوند دور هستند. 

به عکس وفاداران به عهد و پرهیزکاران که مقرب درگاه خداوند هستند.
4- چرا منکرین و عهدشکنان از آخرت نصیبی ندارند؟

علت اینکه عهد شکنان از آخرت نصیبی ندارند، به خاطر این است که 
نصیب دنیا را به نصیب آخرت ترجیح داده اند و آن را برگزیده اند. از اینجا 

معلوم می شود که مراد از »ثمن قلیل« دنیا است.
5- چرا در آیه شریفه به نظر و سخن اشاره فرموده است؟

خداوند متعال با عهد شکنان سخن نمی گوید و روز قیامت به ایشان نظر 
نمی افکند. این دو خصلت در کنار محبت خدا به متقین قرار گرفته است. 
چون حب و دوستی سبب می شود که محب بدون هیچ قید و شرطی 
نظر کردن و سخن گفتن با محبوب را بیشتر کند. هر وقت او را حاضر 
یافت سرسخن را با او باز کند و چون خداوند متعال این آخرت فروشان و 
عهد شکنان را دوست نمی دارد. قهرا نه با آنان سخن می گوید و نه به 

آنها نظر می کند.
6- منظور از سخن گفتن خداوند چیست؟

منظور از سخن گفتن خداوند سخن گفتن با زبان نیست، زیرا که خداوند 
از جسم و جسمانیات منزه است. بلکه منظور سخن گفتن به وسیله الهام 
قلبی و یا ایجاد امواج صوتی در فضا است. همانند سخنانی که موسی)ع( 

از شجره طور شنید.
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بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانــه 
ملــت ، شــهباز حســن پــور بیگلــری در 
ــه  ــود در جلس ــتور خ ــان دس ــق می نط
ــاه(  ــوم آذر م ــنبه س ــی روز ) یکش علن
ــک  ــا تبری ــالمی، ب ــورای اس ــس ش مجل
ســالروز میــالد پیامبــر اســالم و ســالم به 
روح امــام راحــل و رهبــر معظــم انقــالب 
ــت:  ــیجیان گف ــالب و بس ــهدای انق ، ش
الحــق و االنصــاف در طــول تاریــخ انقالب 
اســالمی همیشــه بســیج یار و یــاور مردم 
و پشــتیبان نظــام اســالمی بــوده اســت، 
بهتــر بگویم اگر بســیج نبــود بســیاری از 
حــوادث، ایــن کشــور و نظــام را از پــای در 

ــی آورد. م
ــردم ســیرجان و بردســیر در  ــده م نماین
مجلــس همچنیــن بــا ســالم بــه رهبــر 
ــم  ــر معظ ــزود: رهب ــالب اف ــم انق معظ
ــون  ــته همچ ــالیان گذش ــالب از س انق
ســکانداری آگاه، کشــتی انقالب اســالمی 
ــه ســالمت  ــان هــا و حــوادث ب را از طوف

ــد. ــور داده ان عب
وی بــا یــادآروی حــوادث روزهای گذشــته 
تاکیــد کــرد: روزهــای گذشــته روزهــای 
ســخت و تلخــی بــر همــه مــا گذشــت و 
حوادثی ناخواســته دامنگیر مــردم و نظام 
اســالمی شــد که شــاید اگر اندکــی تدبیر 
و دقــت صــورت مــی گرفــت ایــن تلخــی 
هــا یا نبــود یــا در کمتریــن حالت ممکن 
بــود امــا متاســفانه گویــی دولــت تدبیر و 
امیــد یــا آنچنــان تمایلــی بــه تدبیــر در 

امــور نــدارد یــا ناتــوان از تدبیر اســت کــه در 
هــر دو صــورت بایــد نظــام اســالمی، مجلس 
شــورای اســالمی و همــه دســت انــدرکاران 
، تدبیــری بــر ایــن بــی تدبیــری بیندیشــند 
زیــرا همــان گونــه  کــه دیدیــم اگــر درایت و 
هدایــت رهبــری بزرگــوار و حضور حماســی 
ــود  ــه نب ــم و همیشــه در صحن ــردم فهی م
شــاید اتفاقــات روزهــای گذشــته بــه مراتب 
ــر  ــری در ب ــان آور ت ــتر و زی ــارات بیش خس
داشــت؛ ای کاش روســای قــوا آن قــدر تدبیر 
عملــی داشــتند کــه ایــن گونــه نمی شــد.

ــوای  ــای ق ــه روس ــاب ب ــور خط ــن پ حس
مقننــه و قضائیــه ادامــه داد: ســوالم از رئیس 
ــه او  ــالمی ک ــورای اس ــس ش ــرم مجل محت
ــن از  ــم و همچنی ــی دان ــم م ــردی فهی را ف
ــه او را  ــا ک ــتگاه قض ــرم دس ــت محت ریاس
مجتهــدی عالــم مــی دانــم ایــن اســت کــه 
بــرای یــک کار اجرایــی چــرا بایــد شــرایطی 
پیــش آیــد که رهبــر معظــم انقــالب ناگزیر 
بــه هزینــه خــود بــرای جبــران یــک کار بی 

تدبیــر باشــد.
وی  در ادامــه بــا اشــاره بــه درایــت و خالقیت 
شــهرهای مختلف حــوزه انتخابیه ســیرجان 
ــروز  ــتم ام ــت داش ــت: دوس ــیر گف و بردس
ــه  ــورها ب ــفرای کش ــی از س ــزام هیات از اع
ســیرجان کــه از پیشــرفت هــای آن تعجــب 
کردنــد بگویــم. دوســت داشــتم از روزی کــه 
بیــش از 10 هــزار میلیــارد پــروژه ای کــه در 
شهرســتان های ســیرجان و بردســیر توسط 
ریاســت محتــرم جمهــور افتتاح شــد بگویم.

وی خطــاب بــه رئیــس جمهــور ادامــه داد: 
آقــای رئیــس جمهــور آیــا بهتــر نبــود بــه 
گونــه ای تدبیــر مــی اندیشــیدید تــا امــروز 
از خوبــی هــا ســخن گفتــه شــود نــه آنکه 
به عنــوان کســی که وظیفــه داشــتم امروز 
تشــکر نمایــم ولــی بــه دلیــل بــی تدبیری 
هــا زبــان بــه انتقــاد بگشــایم، آقــای رئیس 
جمهــور ســوال این اســت کــه چرا مــردم را 
نامحــرم خواندیــد؟ مــا نماینــدگان مجلس 
ــانه  ــا رس ــم آی ــرم بودی ــما نامح ــرای ش ب
هــا هــم نامحــرم بودنــد؟ آیــا ائمــه جمعــه 
هــم نامحــرم بودنــد؟ آیــا رســانه ملــی هم 
نامحــرم بــود؟ آیــا بهتــر نبــود ســخنگوی 
ــفافیت  ــت، ش ــا صداق ــردم ب ــا م ــت ب دول
ســخن مــی گفــت نــه اینکــه 24 ســاعت 
قبــل وقتــی خبرنــگار از ســخنگوی دولــت 
ســوال مــی کنــد اعــالم مــی کنــد خبــری 
ــادق  ــردم ص ــا م ــت ب ــر اس ــت. بهت نیس
ــه در طــول 40 ســال  ــی ک باشــیم، مردم
گذشــته ثابــت نمودنــد بهترین یــاران نظام 
و کارگــزاران نظــام  و همچنیــن بهتریــن 

پشــتیبانان دولــت بودنــد.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
ــرد: ای کاش  ــد ک ــالمی تاکی ــورای اس ش
امکانــی بــود تــا راهپیمایــی عظیــم و بــی 
ــه  ــیرجان ک ــتان س ــردم شهرس ــر م نظی
اکنــون در حــال اجراســت از ایــن تریبــون 
مقــدس پخــش مــی شــد تــا نماینــدگان 
ــا  ــردم ب ــاب م ــد حس ــت بدانن ــه مل خان
ــت،  ــگر جداس ــده ای اغتشاش ــاب ع حس

سوال این است که چرا مردم را نامحرم خواندید؟ ما نمایندگان مجلس برای شما 
نامحرم بودیم آیا رسانه ها هم نامحرم بودند؟ آیا ائمه جمعه هم نامحرم بودند

حســاب مــردم از حســاب گــروه هــای سیاســی 
جداســت، حســاب مــردم از کســانی کــه خــط 
از دشــمن مــی گیرنــد جداســت. علــت اینکــه 
ســیرجان را بــه عنــوان نخســتین شــهر در ایجاد 
آشــوب ها انتخــاب کردند موقعیــت جغرافیایی و 
ژئوپولتیکــی آن و اینکه جاده ترانزیتی بندرعباس 
- ســیرجان بــود، عــده ای هم که از ســایر اســتان 
هــا فراخوانــده شــده بودنــد ســیرجانی نبودنــد 
امیــدوارم دســتگاه قضــا ســریع تــر و بــا دقــت به 

ایــن مســائل رســیدگی کنــد.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس 
ــن  ــا تشــکر از شــورای تامی شــورای اســالمی ب
ــد  ــیرجان تاکی ــدار س ــتاندار و فرمان ــتان، اس اس
کــرد: همچنیــن از ســربازان گمنــام امــام زمــان، 
بســیجیان جــان برکــف، پاســداران همیشــه در 
صحنــه و همــه کســانی کــه بــا ســرعت هــر چه 
بهتــر بــه یاری مــردم شــتافتند و مــردم متدینی 
کــه خــود بــه جمــع معترضــان پیوســته و آنهــا 
را بــه آرامــش دعــوت کردنــد تشــکر مــی کنــم.

حسن پور در نطق میان دستور خطاب به رئیس جمهور:

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

هيــات موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي آگهي 
موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامه قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي 
فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000792 – 98/6/27 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه 
ثبــت ملــك بردســر ترصفــات مالكانه بــا معارض متقاضــی خانم تــوران امامی فرزند حســن  بشــامره 
شناســنامه 4  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 180/08 مرتمربــع پــاک 223  فرعــی 
از4 فرعــی از  318  اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان شــهید گرکانــی بخــش 20 کرمان خريــداري از مالك 
رســمي خانــم ناهیــد امیــن زاده محــرز گرديده اســت لذا به منظــور اطاع عمــوم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقايض 
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 مــدت يــك مــاه از تاريخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضايي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول 

اعــرتاض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهــد. تاريــخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25                           حســین تقــی زاده- رئيــس ثبــت اســنادواماك/42 

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي   برابر 
رای شــامره 139860319011000782 – 98/6/26 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتــي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســر ترصفــات مالكانه بــا معارض 
متقاضی آقای رضا خدادادپور مشــیزی فرزند اصغر  بشــامره شناســنامه 343  صادره از بردســیر در یک باب خانه 
بــه مســاحت 352/62 مرتمربــع پــاک 40  فرعــی از 3598  اصلــی واقع در بردســیر بلوار 22 بهمن خیابان ابوالفضل 
فرعــی اول بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقــای کــورش بهــادر بردســیری محــرز گرديده اســت لذا به 
منظــور اطــاع 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 اولیــن آگهــي بــه 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 قضايي تقديم منايند.بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور وعــدم وصول 

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 اسنادواماك/34 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي برابر 
رای شــامره 139860319011000536 – 98/5/20 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتــي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســر ترصفــات مالكانه بــا معارض 
متقاضــی آقــای علــی انــاری مومن آبادی فرزند نــوروز  بشــامره شناســنامه 3170041665  صادره از بردســیر در یک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 263/17 مرتمربــع پــاک 1  فرعــی از 957  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار شــهید صانعــی  
بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي ورثــه صاحبجــان رنجــر نظــام آبادی احــد از ورثــه قلی رسافــراز محرز 
گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عموم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صــوريت كه 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولین آگهي 
بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مدت يــك ماه از تاريخ 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.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                                        حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماك/49 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000778 – 98/6/26 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتــي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســر ترصفــات مالكانه بــا معارض 
متقاضــی آقــای ســجاد انــاری مومــن آبــادی فرزنــد علی بابا  بشــامره شناســنامه 28  صــادره از بردســیر در یک باب 
خانــه بــه مســاحت 236/56  مرتمربــع پــاک 3  فرعــی از 957  اصلــی واقــع در بردســیر بلوار شــهید صانعی کوچه 
31 بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقــای حســین برومنــد ورثه صاحبجــان رنجر نظــام آبادی احــد از 
ورثــه قلــی رسافــراز محــرز گرديــده اســت لذا به منظــور اطاع عموم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی 
مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيــت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعــرتاض خــود را به اين اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مدت 
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضايــي تقديم منايند.بدیهــی 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 اسنادواماك/29 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000780 – 98/6/26 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتــي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســر ترصفــات مالكانه بــا معارض 
متقاضــی خانــم فاطمــه آبیــار فرزنــد درعلــی بشــامره شناســنامه 15  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 231/58 مرتمربــع پــاک 11  فرعــی از 684  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار میرزاآقاخــان کوچــه 10 بخش 
20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای امیــر گرکانــی نژاد مشــیزی محــرز گرديده اســت لذا به منظــور اطاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند 
مالكيــت متقــايض اعرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اولین آگهي بــه مــدت دو ماه اعــرتاض خود 
را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك ماه از تاريخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابه 
مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعرتاض طبــق مقررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهد.تاريــخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11 -       تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25
                                                                                          حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماك/37 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 آگهي 
موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامه قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي 
فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000777 – 98/6/26 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه 
ثبــت ملــك بردســر ترصفــات مالكانــه بــا معــارض متقاضــی خانــم طلعــت آقاجانپــور فرزنــد اکــر  
بشــامره شناســنامه 1111  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 297/34  مرتمربــع پاک 
11  فرعــی از 548  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار میــرزا آقاخان کوچــه 13 بخش 20 کرمان خريــداري از 
مالــك رســمي آقــای کــورش بهادربردســیری محــرز گرديــده اســت لــذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتب 
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 اولیــن آگهي بــه مــدت دو ماه 
اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مدت يك مــاه از تاريخ تســليم اعرتاض 
،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور 
وعــدم وصــول اعــرتاض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد.تاريــخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25                        حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماك/28 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
ارای شــامره 139860319011000789 – 98/6/27  و 139860319011000791 – 98/6/27 هيــات اول موضــوع قانون 
تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملك 
بردســر ترصفــات مالكانــه بــا معــارض متقاضیــان خانــم نــازی بازمانــده طویلــه چمــن فرزنــد خدامــراد بشــامره 
شناســنامه 354  صــادره از بردســیر بــه میزان ســه دانگ مشــاع  و خانم گلنار بازمانده طویله چمن فرزنــد خدامراد 
بشــامره شناســنامه 334 صــادره از بردســیر بــه میــزان ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک باب خانه به مســاحت 
451/29 مرتمربــع پــاک 342  فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 22 فرعــی  از 4265  اصلــی واقــع در بردســیر خیابان 
شــهید غامحســین پــور کوچــه ارتــش بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقــای کــورش بهادر بردســیری 
محــرز گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي تواننــد از تاريخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خود رابه مراجع قضايي تقديم منايند.بدیهی اســت در صــورت انقضای 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 اسنادواماك/38 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 گهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000786 – 98/6/27 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتــي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســر ترصفــات مالكانه بــا معارض 
متقاضــی آقــای نوراللــه بنــی اســد آزاد فرزنــد یارالله  بشــامره شناســنامه 149  صــادره از بردســیر در یــک باب خانه 
و باغچــه بــه مســاحت 647/88  مرتمربــع پــاک 263  فرعــی از 866  اصلی واقع در بردســیر قلعه عســکر روســتای 
فــرکان بخــش 21 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقــای اســداله رشیــف پــور محرز گرديده اســت لــذا به منظور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صوريت كه اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالكيــت متقــايض اعرتايض داشــته باشــند مي تواننــد از تاريخ انتشــار اولیــن آگهي 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 مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعدم 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 اسنادواماك/39 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 آگهي 
موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامه قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي 
فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000773 – 98/6/26 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملــك بردســر ترصفــات مالكانــه بــا معــارض متقاضی آقــای مهــدی پیرایــش فرزند فتحعلی  بشــامره 
شناســنامه 21  صادره از بردســیر درششــدانگ یک باب گاوداری به مســاحت 8717/18  مرتمربع پاک 
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 حیدرابــادی فرزند بیگمراد 
و احمــد زارع پــور مشــیزی زاده فرزنــد غامحســین، حســن آدمیــزاد و عبــاس آدمیــزاد فرزنــدان میــرزا 
محــرز گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می 
شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقايض اعــرتايض داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاريــخ 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 اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايي 
تقديــم منايند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهد. تاريــخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25

                                                                          حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماك/47 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعين تكليــف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمی آگهي 
تجدیــدی موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامه قانون تعين تكليــف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي 
فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000848 – 98/7/8 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليف 
وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــك بردســر و پیرو 
آگهــی شــامره 139860319011000991- 98/8/28  ترصفــات مالكانــه بــا معارض متقاضی آقای نارص حســینخانی 
فرزنــد علــی  بشــامره شناســنامه 18  صــادره از رابــر در یــک باب مغازه مشــتمل بر طبقه فوقانی به مســاحت 60 
مرتمربــع پــاک 289  فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 1 فرعــی  از 3590  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار 22 بهمــن 
بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقــای یزدجــرد معینیــان محــرز گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند 
مالكيــت متقــايض اعــرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار آگهي بــه مــدت دو ماه اعــرتاض خــود را به 
ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مدت يــك ماه از تاريخ تســليم اعرتاض ،دادخواســت خــود رابه مراجع 
قضايــي تقديــم مناينــد. در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد ضمنــا آگهی قبلی منترش نگردیده اســت. تاريخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11- تاریخ انتشــار نوبت 

دوم: 98/9/25                                                        حســین تقــی زاده- رئيــس ثبــت اســنادواماك/50 م الــف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000882 – 98/7/21 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتــي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســر ترصفــات مالكانه بــا معارض 
متقاضــی خانــم فاطمه حســینی مبارکه فرزند شــاه میرزا  بشــامره شناســنامه 140  صــادره از بردســیر در یک باب 
مغــازه بــه مســاحت 72/59 مرتمربــع پــاک 1  فرعــی از 6039  اصلــی واقع در بردســیر بلــوار 22 بهمن نبش کوچه 
27 بخــش 20 کرمــان از محــل مالکیــت متقاضــی و خانــم ناهید حســینی مبارکه ورثه شــاه میرزا حســینی محرز 
گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عموم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صــوريت كه 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقايض اعرتايض داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولین آگهي 
بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مدت يــك ماه از تاريخ 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.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                                          حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماك/35 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000867 – 98/7/21 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتــي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســر ترصفــات مالكانه بــا معارض 
متقاضی آقای محســن خراســانی ماهونکی فرزند خدایار  بشــامره شناســنامه 458  صادره از بردســیر در یک باب 
مغــازه مشــتمل بــر طبقــه فوقانی به مســاحت 31/75 مرتمربــع پــاک 316  فرعــی از 534  اصلی واقع در بردســیر 
خیابــان معلــم بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي ورثه عبــاس بهادر بردســیری محــرز گرديده اســت لذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صوريت كه 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 مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعــرتاض 
،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايي تقديم منايند.بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور وعــدم وصول 

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 اسنادواماك / 36 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 آگهي 
موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامه قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي 
فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــامره 139860319011000851 – 98/7/10 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه 
ثبــت ملــك بردســر ترصفــات مالكانه با معــارض متقاضی آقــای محمدرضا خــروی درونوئیــه فرزند 
غامرضا  بشــامره شناســنامه 12  صادره از بردســیر در یک باب خانه و به اســتناد پاســخ اســتعام اداره 
راه و شهرســازی بــا کاربــری خانــه بــاغ  بــه مســاحت 1061 مرتمربــع پــاک 1  فرعــی از 563  اصلی واقع 
در بردســیر درونوئیــه کوچــه نیلوفــر 7 بخش 20 کرمــان خريداري از مالك رســمي آقــای اصغر خروی 
مشــیزی محــرز گرديــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع 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 اولیــن آگهي بــه مــدت دو ماه اعــرتاض خــود را به اين 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.
تاريخ انتشار نوبت اول :98/9/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

                                                                        حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماك/44 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي برابر 
رای شــامره 139860319011000370 – 98/4/10 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتــي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســر ترصفــات مالكانه بــا معارض 
متقاضــی آقــای عمیــد خطیبــی فرزند محمدعلی  بشــامره شناســنامه 2622  صــادره از بردســیر در یــک باب خانه 
بــه مســاحت 223/60  مرتمربــع پــاک 76  فرعــی از 3576  اصلــی واقــع در بردســیر خیابان معلم بخــش 20 کرمان 
خريــداري از مالــك رســمي بــا واســطه از خانــم مهــوش بهــادر بردســیری محــرز گرديده اســت لذا به منظــور اطاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند 
مالكيــت متقــايض اعرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اولین آگهي بــه مــدت دو ماه اعــرتاض خود 
را بــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك ماه از تاريخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابه 
مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعرتاض طبــق مقررات 

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

                                                                                          حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماك/33 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000865 – 98/7/18 هيــات اول موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيت ثبتــي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســر ترصفــات مالكانه بــا معارض 
متقاضــی خانــم صدیقــه رضائی پور مشــیزی فرزند عباس  بشــامره شناســنامه 171  صــادره از بردســیر در یک باب 
خانــه بــه مســاحت 219/42  مرتمربــع پــاک 78  فرعــی از 3576  اصلی واقع در بردسیرشــهرک دانشــگاه آزاد بخش 
20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي بــا واســطه از خانــم مهــوش بهــادر بردســیری محــرز گرديــده اســت لــذا بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صوريت كه اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالكيــت متقــايض اعرتايض داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اولین آگهي بــه مــدت دو ماه 
اعــرتاض خــود را بــه ايــن اداره تســليم وپس از اخذ رســيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعرتاض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعرتاض 

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 اسنادواماك/32 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيــت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهي موضــوع ماده 
3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامــه قانــون تعيــن تكليف وضعيت ثبتــي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  برابر 
رای شــامره 139860319011000535 – 1398/5/20 هيــات اول موضــوع قانــون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض 
وســاختامنهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســر ترصفــات مالكانه بــا معارض 
متقاضی آقای حمید زاهدی فرزند کرامت  بشــامره شناســنامه 21  صادره از بردســیر در یک باب مغازه مشــتمل 
بــر طبقــه فوقانــی به مســاحت 60 مرتمربــع پاک 75  فرعــی از 3576  اصلی واقع در بردســیر خیابان شــهید رنجر 
بخــش 20 کرمــان خريــداري باواســطه از مالــك رســمي خانــم مهــوش بهادربردســیری محــرز گرديده اســت لــذا به 
منظــور اطــاع 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 اولیــن آگهــي بــه 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 قضايي تقديم منايند.بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور وعــدم وصول 

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 اسنادواماك/27 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي 
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئن نامــه قانون تعين تكليف وضعيت ثبتــي وارايض 
وســاختامنهاي فاقد سندرســمي   برابر رای شــامره 139860319011000847 – 98/7/8 هيات اول 
موضوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســر ترصفــات مالكانــه بــا معــارض متقاضــی خانــم طاهــره 
بیرمــی نیــا فرزنــد امرالــه  بشــامره شناســنامه 225  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 238/5 مرتمربــع پــاک 330  فرعــی از 534  اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان گلســتان 
بخــش 20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقــای کــورش بهــادر بردســیری ورثــه عبــاس بهــادر 
بردســیری  محــرز گرديــده اســت لــذا به منظــور اطاع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صــوريت كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقــايض اعرتايض 
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 مــدت يك ماه از تاريخ تســليم اعرتاض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم منايند.بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعدم 
وصــول اعــرتاض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد. تاريــخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11 

-  تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25حســین تقــی زاده- رئيــس ثبــت اســنادواماك/40 م الف

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

هيــات موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئن نامه 
قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي  آگهــي تجدیدی موضوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئــن نامه قانون 
تعين تكليف وضعيت ثبتي وارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي   پیرو آگهی شــامره 139360319011001322 – 93/5/19 موضوع رای شــامره 
139360319011001113 – 93/5/1 کــه جهــت انتشــار صــادر و بــا بررســی مســتندات محــرز شــد آگهــی فــوق منتــرش نگردیده اســت هيــات اول 
موضــوع قانــون تعيــن تكليــف وضعيــت ثبتــي ارايض وســاختامنهاي فاقد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه ثبــت ملك بردســر ترصفات 
مالكانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای حســین امامــی فرزنــد غامعبــاس  بــه شناســنامه شــامره 4 کدملــی 3179670746 ، در یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت 242/17  مرتمربــع پــاک 38  فرعــی از 3433  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش20 کرمــان خريــداري از مالــك رســمي آقــای غامرضــا مرادی 
گــرکان محــرز گرديــده اســت متقاضی فــوت و طبق بــرگ انحصــار وراثــت شــامره 97/2/29 – 9709973489200096 وراث متوفی خامنهــا ماه بانو و 
فاطمه هر دو عبدالعلی پور و آقایان غامعباس و ابوالفضل امامی تعرفه و طبق رای شــامره 9709973435101639 – 97/10/22 شــعبه اول دادگاه 
عمومی و حقوقی دادگســرتی بردســیر 4 دانگ مشــاع از ششــدانگ مالکیت آقای ابوالفضل امامی فرزند حســین بشــامره شناســنامه 3170218123 
و دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ در مالکیــت خانــم فاطمــه عبدالعلــی پــور فرزنــد ماشــااله بشــامره شناســنامه 10 قرار گرفته اســت لــذا به منظور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه صــورت تجدیــدی آگهــی مــی ردد در صوريت كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقــايض اعرتايض 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعــرتاض خــود را به ايــن اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مــدت يك ماه 
از تاريــخ تســليم اعــرتاض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضايــي تقديــم مناينــد. در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعــرتاض طبق 

مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد.تاريخ انتشــار نوبــت اول :98/9/11 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 98/9/25
                                                                                                                                              حسین تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماك/52 م الف

آگهی گواهی حصروراثت
خانــم مهدیــه نصیری پــور دارای شناســنامه 12  به شــرح دادخواســت شــماره 
ــی  ــادروان عل ــح داده ش ــورخ 1398/09/06 توضی 9809983489200497  م
اصغــر برزگــر بــه شــماره شناســنامه 3170152661  درتاریــخ  98/07/11 در 

شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :
1-مهدیــه نصیــری پــور فرزنــد حســن شــماره شناســنامه 12  متولــد 1359 
نســبت مــادر2- محمدرضــا برزگــر فرزنــد اکبــر شــماره شناســنامه 59  متولد 
1350 نســبت پدرلــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار 
محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیت نامــه ای 
از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه 
شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهر وصیت 
نامــه ای جــز رســمی وســری که بعــد از ایــن موعد ابــراز شــود از درجــه اعتبار 

ســاقط اســت.
             دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بردسیر/243 م الف



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

صفحه آرایی : سپهر بردسیر )09134423926(
گستره ی توزیع استان کرمان
آدرس : بردسیرـ خیابان امام)ره(ـ  ساختمان خطیبی - طبقه  اول - جنب دفتر ازدواج
تلفن : 33521188-034 ، 09133414471 فاکس : 034-33528860
     www.sepehrbrd.ir : پایگاه اینترنتی
Email : sepehrbrd@yahoo.com : ایمیل
لیتوگرافی : کتیبه   ،   چاپ : کارمانیا

@sepehrbrd -
کانل رسمی سپهر بردسیر در ایتا    - سروش          

بزرگان آسمانی شهر من

پیامک های شما

Soroush-eitaa

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای در ایــن دیدار 
ضمــن تبیین اســاس تشــکیل بســیج به 
عنــوان یک نهــاد تبدیل کننــده تهدیدها 
بــه فرصت ها و تشــریح گســترده فعالیت 
هــا و خدمــات شــجره طیبــه بســیج در 
عرصــه هــای مختلــف جنــگ ســخت و 
نــرم، بــه حرکــت پرشــکوه ملــت بــزرگ 
ــاره  ــته اش ــه گذش ــک هفت ــران در ی ای
کردنــد و بــا تشــکر عمیــق از ایــن حرکت 
قدرتمندانــه تأکیــد کردنــد: ملــت ایــران 
بــا ایــن حرکــت، توطئــه وســیع، بســیار 
ــمن را  ــده دش ــاک و برنامه ریزی ش خطرن

نابــود کــرد.
ــود را  ــت خ ــر عظم ــار دیگ ــت ب ** مل

ــان داد نش
ابتــدای  در  اســامی  انقــاب  رهبــر 
سخنانشــان ضمــن تبریک هفته بســیج، 
ــت  ــکوه مل ــر ُش ــم و پ ــه حرکــت عظی ب
ــاره  ــته اش ــه گذش ــک هفت ــران در ی ای
کردنــد و گفتنــد: مــن تکریــم و تعظیــم 
ــران  ــزرگ ای ــه ملــت ب عمیــق خــود را ب
ــن  ــا ای ــران ب ــت ای ــم. مل ــی کن ــراز م اب
حرکــت، یــک بــار دیگــر حقیقتــاً اقتــدار 

ــان داد. ــود را نش ــت خ و عظم
** دشــمنان تصــور کردند قضیــه بنزین 

فرصــت مــورد نظــر آنها اســت 
ــات  ــه ای، اتفاق ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــق، وســیع و  ــه عمی ــک توطئ ــر را ی اخی
ــد:  ــد و افزودن ــاک خواندن ــیار خطرن بس
ــه،  ــن توطئ ــی ای ــرای طراح ــمنان ب دش
هزینــه بســیاری کــرده بودنــد و مترصــد 
فرصتــی بودنــد تــا در یــک بزنــگاه آن را 
ــی و آدم  ــات تخریب ــتفاده از اقدام ــا اس ب
ُکشــی و شــرارت، انجــام دهنــد و تصــور 
کردنــد قضیــه بنزیــن فرصــت مــورد نظر 
آنهــا اســت و لشــکر خــود را وارد میــدان 
ــش  ــا نمای ــران ب ــت ای ــا مل ــد ام کردن
پرشــکوه خــود، حرکــت دشــمن را نابــود 

کــرد.
ایشــان حرکــت ملــت ایــران در میــدان را 
مهمتــر و باالتــر از اقدامــات نیــروی انتظامــی، 
ســپاه و بســیج در مواجهــه ســخت دانســتند 
و تأکیــد کردنــد: حرکــت عظیــم ملــت ایــران 
کــه از زنجــان و تبریــز آغــاز و حتــی بــه برخی 
روســتاها هــم رســید و تهــران نقطــه پایانی آن 
بــود، یــک تودهنــی به اســتکبار و صهیونیســم 
جهانــی بــود و آنهــا را وادار بــه عقــب نشــینی 

کــرد.
ــر اینکــه  ــا تأکیــد ب رهبــر انقــاب اســامی ب
دشــمنان اصلــی ملــت ایــران معنــا و پیــام این 
حرکــت عظیــم مردمــی را متوجــه می شــوند، 
افزودنــد: ایــن یــک هفتــه حقیقتــاً اوج شــکوه 
و عظمــت ملــت ایــران بــود و خداونــد متعــال 
را شــاکریم و از مــردم عزیــز هــم سپاســگزاریم.

ادامــه  در  ای  خامنــه  اهلل  آیــت  حضــرت 
سخنانشــان بــه تبیین جایــگاه و گســتره اعضا، 
فعالیتهــا و خدمــات ســازمان بســیج پرداختند 
و گفتنــد: تشــکیل بســیج مســتضعفین یــک 
ــود  ــب امــام بزرگــوار ب ــل از جان ابتــکار بی بدی
کــه مبتنــی بر اندیشــه انقاب و اســام شــکل 
گرفت و اکنون بســیج شــاید بزرگترین شــبکه 
مردمــِی فرهنگــی، اجتماعــی و نظامــی در دنیا 

باشــد.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: هنــر امــام)ره( این 
بــود کــه ایــن پدیــده بی نظیــر را از دل کوچــه 
ــردم  ــن م ــهرها و از مت ــای ش ــس کوچه ه پ

شــکل داد.
ــل  ــارز تبدی ــداق ب ــیج مص ــکیل بس ** تش

ــت ــت اس ــه فرص ــد ب تهدی
ــیج را  ــکیل بس ــامی، تش ــاب اس ــر انق رهب
ــت  ــه فرص ــد ب ــل تهدی ــارز تبدی ــداق ب مص
خواندنــد و گفتنــد: در ۱۳ آبــان ۱۳۵۸ و بعد از 
ماجــرای النــه جاسوســی و تحقیر امریــکا، آنها 
ــد  ــه تهدی ــدام ب ــی، اق ــد زبان ــر تهدی ــاوه ب ع
عملــی و اعــزام ناوهــای خــود بــه خلیــج فارس 
کردنــد و جمهــوری اســامی نیــز در آن زمــان 

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید ابوالقاســم قاســمپورفرزند: محمــد  متولــد: دیمــاه ۱۳۳۸ متأهــل تحصیــات: 
دبیرســتان)ناتمام( شــغل: کارمند جهــاد ت شــهادت:  62/۱2/2۱ عملیات خیبر محل 

شــهادت: محــور طائیــه مــزار: گلــزار شــهدای نگار 
زندگینامه:

شــهید ابوالقاســم قاســمپور در روســتای نگار در میان خانواده ای مذهبی و زحمتکش 
بــه دنیــا آمــد.  در کنــار درس خوانــدن، بــه ورزش مخصوصــا فوتبــال عاقــه ای خاص 

داشــت و یکــی از مشــوقین واقعــی جوانــان و نوجوانــان روســتا بــه تفریح ســالم بود.
بخاطــر ارتبــاط بــا علمــا ) همچــون حــاج آقــا طاهــری قمــی و حــاج آقــا اهلّل وردی( 
وشــرکت در مجالــس مذهبــی و انقابــی، از انقابیــون اصلــی نــگار بــه حســاب مــی 
آمــد؛ در همیــن راســتا مدتــی هــم بعنــوان طلبــه در حــوزه علمیــه قــم مشــغول بــه 

ــد... تحصیل ش
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی، مــدت هــا در بنیــاد ۱۵ خــرداد بعنــوان مســئول 
خریــد بــه کار و فعالیــت مشــغول بــود... امــا همــه اینهــا چیــزی نبــود کــه ابوالقاســم 
را راضــی کنــد. از آن جــا کــه مــدت هــا بدنبــال راهــی بــرای حضــور در جبهــه مــی 
گشــت، توانســت بــا ورود بــه جهــاد ســازندگی بــه هــدف خــود برســد و در تاریــخ 
62/۱۱/۱9  عــازم جبهــه شــود؛ و در تاریــخ 62/۱2/2۱ در عملیــات خیبــر، در محــور 

طائیــه بــه آرزوی خــود کــه شــهادت در راه خــدا بــود، برســد.
شــهید ابوالقاســم اولیــن و تنهــا شــهید داوطلــب و بســیجی نــگار بــود کــه اولیــن 
کتابخونــه کوچــک نــگار رو بــا یــک قفســه کتــاب امانتــی راه انــدازی کــرد. در کنــار 
کتاب هــا، عــاوه بــر فــروش لــوازم التحریــر، وســایل ورزشــی هــم مــی فروخــت. البته 
اســمش خریــد و فــروش بــود؛ در واقــع مکانــی بــود بــرای فعالیت هــای انقابــی)در 
زمــان شــاه ملعــون( و زمینــه ای بــرا تشــویق جوانــان بــه اســتفاده درســت از اوقــات 

فراغــت ...  
راوی: دوستان شهید، از جمله آقایان: منصور کریم زاده، غامرضا قاسمپور

قبــل از انقــاب، تــو مدرســه روســری هامــون رو مــی ســوزوندن. ابوالقاســم برامــون 
جیــن جیــن روســری مــی آورد. مــی گفــت: تــا میشــه نذاریــد روســریتونو بســوزونن؛ 
اگــه نشــد تــو گودالــی چالــش کنیــد، بعــد مدرســه بپوشــید، مــی آییــد خونــه بدون 
روســری نباشــید ... بعــد هــم برامــون کاهــی کــه موهــا باهاش پوشــیده می شــدند، 

خریــد ...
راوی: خواهر شهید، خانم معصومه قاسمپور

قبــل از انقــاب جلســه ای بــود تــو مســجد جامــع بــا حضــور حــاج آقــا اهلّل وردی کــه 
قــرآن بهمــون یــاد مــی داد. تــو این جلســه صحبــت از امــام و انقــاب هم میشــد. ماه 
محــرم بــود. یــه روز بچــه هــا تصمیــم گرفتــن بــه اســم خطبه حضــرت زینب)ســام 
اهلّل علیهــا( راجــع بــه انقــاب و امــام، مطلبــی بخونــن. تعــدادی از طرفــدارای شــاه 
متوجــه شــدن و اون شــب بعــد از خونــده شــدن مطلــب، مجلــس رو بهــم ریختــن و 
باعــث اذیــت و آزار مــردم شــدند. پــدر ابوالقاســم کــه بــرا نجــات پســرش اومــده بــود، 
مــورد ضــرب و شــتم قــرار میگیــرد؛ همــون افــراد ابوالقاســم رو گیــر آورده و بــه قصــد 

کشــت مــی زننــد ...
راویــان: آقــای محمدرضــا رضایــی )هــم محلــه ای و دوســت شــهید( و آقــای رضا بنی 

اسدی)دوســت شهید(
یکــی از افــرادی کــه تــو ماجرای مســجد جامع نــگار، ابوالقاســم رو مورد ضرب و شــتم 
قــرار داد، بعــد از مدتــی بچــه دار شــد. ابوالقاســم هدیــه گرفــت بــرد خونــه ش. بهــش 
گفتیــم: چــرا اینــکار کــردی؟ گفــت: کســی کــه بخــواد در راه دینش قــدم بــرداره، این 

مســائل بــراش چیزی نیســت ...
راوی: آقای محمدرضا رضایی )هم محله ای و دوست شهید(

شهید  معظم  ابوالقاسم قاسم پور 

بیانات مقام معظم رهربی، در دیدار بسیجیان: 

*ســام و خســته نباشــیدتازگی ها خبرهایی درسطح 
شــهر پخــش شــده که بنــا بــه دالیلــی خــط راه آهن 
ــه ســمت بافــت  ســیرجان بردسیرکنســل شــده و ب
کرمــان رفتــه و از فرمانــدار محتــرم شــهر و نماینــده 

هــای محتــرم درخواســت پاســخ دارم
 ۳۵----99۱۵                                               

*ســام ای کاش مسئوالن برای اشتباهاتشــان از مردم 
ــات روحــی  ــن همــه صدم ــد ای عذرخواهــی میکردن
وروانــی ومالــی بــه جامعــه ایجــاد کردنــد وعذرخواهی 
هــم نمــی کننــد ایــن دور از انصــاف وعدالــت اســت 
امــام خمینــی فرمــود: ایــن چنیــن مردمــی درزمــان 

پیامبــر وائمــه نبودنــد و ایــن مــردم برترنــد
2۱----90۳۳                                                    

ــا  ــداران را ب ــان پاس ــان چراخیاب ــپهر ج ــام س *س
ســاختن منــازل در ضلــع غربــی آن بــه صورت ســقف 
ســبک بــد چهــره واز جلــوه خوبــی برخــوردار نیســت 
بهتــر نبــود پانصــد متــر عقب میســاختند بایــد آینده 
ــری  ــواری ۴مت ــرای ســاخت داده دی ــده ب هرکــس ای
بــرای زیبــا شــدن خیابان بکشــند ورودی شــهر را باید 

زیبــا ســاخت نــه چنیــن                 9۱۳۳----7۸
*ســام هرکاری را کــه دولتها سیاســی برخوردکردند 
اینــکار قربانــی سیاســتهای سیاســی شــان شــد مثل 
حجــاب بــا تفســیرهای غلــط و سیاســی جامعــه رابه 
ایــن روزکشــیدند دربنزیــن بــه هــم چنیــن یــک روز 
میگــن کارت ســوخت حــذف بشــه خــوب نیســت 
ــاش  ــاره خودشــان احی ــه ، دوب ــت قبل چــون کار دول
ــی و  ــی سیاس ــن یعن ــه ای ــن الزم وخوب میکنندمیگ
جناحــی برخوردکردن با سرنوشــت اقتصاد و اجتماعی 
یــک جامعــه و یــک ملــت و تــا کــی مــی خواهــد این 
قبیــل کارهــا تکــرار شــود حــاال درســایر مســائل هــم 
همینجــور درمســکن مهــر ،در  امــوزش ، دراســیبهای 
ــک ...               9۱۳۳----7۱ ــی ذل ــی و عل اجتماع

* اگــر مســئوالن  بدنبــال اجــرای عدالــت در جامعــه 
هســتند افــراد ی کــه دارای ســوءمدیریت در اجــرای 
ســهمیه بندی بنزیــن بودنــد  توســط دســتگاه قضــا 
محاکمــه شــوند کــه ایــن همــه هزینــه بــردوش ملت 
ودولــت گذاشــتند تــا بــرای همیشــه عبرتــی باشــد 
بــرای ســایرین برای اینکــه تــوان انجــام کاری را ندارند 
ــد                           9۱9۳-----06 ــکار را نپذیرن ان

اقــا طاهــری و  *باســام چــرا خیابــان حــاج 
شهیدخســروی روشــنایی ندارنــد مخصوصــا خیابــان 
حــاج اقــا طاهــری کــه وســط شــهره   واقعــا تاریکــی  
وحشــتناکی درایــن خیابــون اســت وقتــی پیــاده  می 
رویــد                                         9۳62----99

توطئه بسیار خطرناکی توسط مردم نابود شد/ تعظیم 
عمیق خودم را تقدیم ملت می کنم

از امکانــات نظامــی و دفاعــی مناســب برخــوردار نبــود اما امــام)ره( 
ــان، در پنجــم آذر ســال ۱۳۵۸  کمتــر از یــک مــاه بعــد از ۱۳ آب
فرمــان تشــکیل بســیج را دادنــد و عمــاً آن تهدیــد را تبدیــل بــه 

فرصــت کردنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه اینکــه اقــدام امــام)ره( 
یــک قدرت نمایــی بــزرگ در مقابــل امریــکا بــود، افزودنــد: اگــر آن 
زمــان در مقابــل تهدیــد امریــکا جــا زده مــی شــد، معلــوم نبــود 
سرنوشــت کشــور چــه می شــد. بنابرایــن حقیقت و منطــق اصلی 

بســیج، رفــع تهدیدهــا و تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصت اســت.
** نظام سلطه مخالف آزادی و عدالت است

ایشــان ســپس بــه موضــوع تهدیدهــای فــرارو و اینکــه چــرا نظــام 
اســامی همــواره با تهدیدها مواجه اســت، پرداختند و خاطرنشــان 
ــد: نظــام اســامی برگرفتــه از مبانــی و ارزشــهای اســامی  کردن
اســت و اســام نیــز پرچمــدار صریــح عدالــت و آزادی اســت و از 
طــرف دیگــر، نظــام ســلطه اساســاً مخالــف آزادی و عدالت اســت، 
بنابرایــن نظــام اســامی به طــور طبیعــی در معــرض تهدیدهــای 

ســلطه گــران و جبهــه اســتکبار قــرار دارد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا بیــان نمونــه هایــی از ضدیــت نظــام 
ــا و دیگــر کشــورها،  ــکا و اروپ ــت در امری ــا آزادی و عدال ســلطه ب
افزودنــد: نظــام ســلطه همــواره بــا اســتقال ملتهــا مقابله کــرده و 
آن را مــورد توهیــن قــرار داده اســت و در ایــن زمینــه هیــچ ابایــی 
ــدارد، همانطــور کــه امریکایی هــا صراحتــاً  از بیــان نیــت خــود ن
مــی گوینــد بــرای نفــت ســوریه وارد شــرق فــرات شــده انــد و یــا 
اینکــه بــدون اجــازه وارد پایــگاه نظامــی خــود در عــراق می شــوند 
و هیــچ اعتنایــی بــه دولــت و پایتخــت ایــن کشــور نمــی کننــد.

حجت االسام مهری امام جمعه نگار : 

ملت ایران با شجاعت و بصیرت کامل توطئه های دشمن را خنثی کردند
ملــت ایــران بــا شــجاعت و بصیــرت کامــل 

ــد توطئــه هــای دشــمن را خنثــی کردن
حجــت االســام مهــری امــام جمعه نــگار در 
خطبــه هــای نمــاز جمعــه این هفتــه ضمن 
دعــوت نمازگــزاران بــه رعایــت تقــوا و حــدود 
الهــی بیــان داشــت:یکی از ویژگــی هــا و آداب 
ــه تاشــی جــدی  ــن اســت ک مســلمانی ای
ــته  ــلمانان داش ــردن مس ــاد ک ــت ش در جه
ــی در فضیلــت شــاد  باشــیم. احادیــث فراوان
ــی  ــت. روایات ــده اس ــان وارد ش ــردن مؤمن ک
بــه ایــن مضمــون از وجــود مقــدس پیامبــر 
اکــرم )صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( و ائمــه 
اطهــار )علیهــم الســام( نقل شــده اســت که 
فرمــوده انــد شــاد کــردن مؤمنــان از بــزرگ 

تریــن و محبــوب تریــن عبــادت هاســت
پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( 
ــزَّ َو  ِ َع ــی اهللَّ َ ــاِل إِل ــبَّ اْلَْعَم ــد:إِنَّ أََح فرمودن

ــُرورِ َعلَــی الُْمْؤِمِنیــن؛ َجــلَّ إِْدَخــاُل السُّ
ــان،  ــردن مؤمن ــاد ک ــه ش ــتی ک ــه درس ب
دوســت داشــتنی تریــن کارهــا در نــزد خدای 
متعــال اســت و همچنیــن پیامبر اکــرم صلی 
اهلل علیــه وآلــه فرمودند:کســي کــه صبح کند 
در حالــي کــه اهتمامــي بــه کار مســلمان ها 
ــر  ــدگاه پیغمب ــي از دی ــن کس ــدارد، چنی ن

اســام و اهل بیــت، مســلمان واقعــي نیســت.
امــام جمعه نگار مهمترین مســاله نظــام جمهوری 
اســامی را کوشــش بــرای رفع فقــر و محرومیت در 
جامعــه دانســت و افــزود عبادتــی باالتــراز خدمــت 

بــه محرومیــن وجود نــدارد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــری در ادام ــام مه ــت االس حج
ســالروز والدت حضــرت عبدالعظیــم حســنی 
علیــه الســام بیــان داشــت: کســی کــه حضــرت 
ــهر  ــام را در ش ــه الس ــنی علی ــم حس عبدالعظی
ری زیــارت کنــد هماننــد کســی اســت کــه امــام 
حســین علیــه الســام را در کربــا زیــارت کــرده 

ــت. اس
وی بااشــاره بــه جایــگاه علمی حضــرت عبدالعظیم 
حســنی ابرازداشــت: امــام هــادی علیــه الســام بــه 
حّمــاد رازی فرمودنــد: هــر گاه در محل زندگی خود 
شــهری ری در کار دیــن بــه مشــکلی دچار شــدی 
آن را از عبدالعظیــم حســنی بپــرس و ســام مرا به 
او برســان و ایــن نشــان از جایــگاه علمــی و ارتباط با 
امــام زمــان خــود دارد کــه امــام هادی علیه الســام  

در مــورد ایشــان اینچنیــن مــی فرماید.
امــام جمعــه نــگار همچنیــن در رابطــه بــا حــوادث 
اخیربــا اشــاره بــه اینکــه ملــت ایــران بــا شــجاعت 
و بصیــرت کامــل توطئــه هــای دشــمن را خنثــی 
کردنــد اظهــار داشــت: در ایــن آشــوب هــا دیدیــم 

کــه چــه اعمــال وحشــیانه ای رقــم خــورد و ایــن 
افــراد بــا آمــوزش هایــی کــه دیــده بودنــد دســت 
بــه تخریــب زدنــد و مشــاهده شــد که آشــوبگران 
نیروهــای آمــوزش دیــده بــرای تخریــب و نــا امنی 

در کشــور بودنــد.
امــا تدبیــر رهبر معظــم انقــاب آتش فتنــه ای که 
دشــمنان برافروختنــد را خامــوش کــرد و آرامــش 

بــه شــهرها و اســتان های کشــور بازگشــت.
وی بابیــان اینکــه امــروز دیگــر موضــوع حمــات 
دشــمن از ناحیــه نظامــی نیســت ،افــزود: دشــمن 
از طریــق فضــای مجــازی و رســانه می کوشــد تــا 
بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کند،لــذا اراده و افکار 
مهم تریــن اهدافــی هســتند کــه دشــمن بــر روی 
آن متمرکزشــده اســت کــه بــرای بــه کار گرفتــن 
آن چــاره ای جــز فضــای مجــازی نــدارد، لــذا قطع 
ــد از آن  ــت و نبای ــن رو صــورت گرف ــت ازای اینترن
دلگیــر شــد.همچنین به دهــم آذرمــاه روز مجلس 
ــان  ــات اشــاره و بی ــای انتخاب ــام از نامزده و ثبت ن
داشــت: انتظــار مــی رود افــرادی کــه خــود را بــه 
عنــوان کاندیــد معرفــی می کننــد شــرایط حضور 
ــان  ــورای نگهب ــد و ش ــس ببینن ــود را در مجل خ
و مــردم نیــز در بیــن ایــن افــراد بــه کســی کــه 
توانایــی و شایســتگی بیشــتر بــرای ارائــه خدمات 

دارنــد تاییــد ورأی دهنــد.

تست غربالگری ناقلین )   Carrier screening (  برای 
بیامریهای ژنتیکی  نهفته )3(

��  غربالگــری ناقلیــن بایــد بعنــوان یــک اســراتژی قابــل قبــول بــرای زنــان بــاردار و بعنــوان یک 

مراقبــت دوران بــارداری در دســرس همــگان  باشــد، 

بــه متــام زنــان بــاردار و یــا در آســتانه بــارداری پیشــنهاد شــودبخصوص بــرای  cystic fibrosis  و 

ــایر  ــمی و س ــری تاالس ــت غربالگ ــام  CBC  جه ــراه انج ــه هم  spinal muscular  atrophy  ب

هموگلوبینوپاتــی هــاو توضیحــات الزم به بیامران داده شــود و  بیامر بطــور داوطلبانه می تواند 

ایــن تســت را انجــام مــی دهــد و یــا ندهــد.  ایــن وظیفــه برعهــده متخصصیــن زنــان و  زایامن،  

 مراقبیــن ســامت و مشــاورین ژنتیک گذاشــته شــده اســت. 

   غربالگری اضافه باید بر مبنای سابقه خانوادگی و یا قومیت های خاص انجام شود. 
 �� زوجهــای بــا ازدواج خویشــاوندی بایــد مشــاوره ژنتیــک انجــام شــود و توضیــح داده شــود کــه 

ریســک باالیــی برای بــروز  بیامریهــای اتوزومــال مغلوب)نهفتــه (دارند. 

 ��  ایــن غربالگــری جایگزیــن غربالگری نــوزادان منی شــود ، بلکه نواقص این غربالگــری را بطور 

موثر پوشــش مــی دهد. 

 �� اگــر یــک خامنــی ناقــل یــک بیــامری خــاص باشــد بایــد همــرش هــم بایــد از نظــر آن ژن 

خــاص مــورد غربالگــری و مشــاوره  ژنتیــک قــرار گیــرد. 

 ��  اگــر هــر دو زوج ناقــل باشــند و قبــل از بــارداری تشــخیص داده شــود بایــد پیشــنهادهای 

مختلــف نظیــر گامــت اهدایــی،  PGD   ( Preimplantation genetic diagnosis ) و یا تشــخیص 

دوران بــارداری بــه بیــامر داده شــود. 

 ��  افرادیکــه یــک ســابقه خانوادگــی از یــک اختــال ژنتیکی را دارند ، تشــخیص نوع موتاســیون 

درگیر ســودمندی بیشــری از  carrier screening  برایشــان دارد. 

 بــا تشــخیص نــوع موتاســیون مــی تــوان در دوران بــارداری تشــخیص هــای  رسیعری برایشــان 

داشــته باشــیم.    ادامــه دارد                                     دکرکرامــت پــور جهانشــاهی 

 

دو ویژگی برجسته مدیر موفق ،  
صداقت وعدالت

ادامه سرمقاله ...
کــه مهــم تریــن و اساســی تریــن عوامــل انقــاب هــا و شــورش هــای 
مردمــی، وجــود بــی عدالتــی هــا و نابرابــری هــا مــی باشــدو زمانــی 
ــت  ــق عدال ــرای تحق ــیر اج ــه در مس ــت، ک ــمند اس ــت ارزش حکوم
اجتماعــی اقــدام عملــی نمایــد در غیــر ایــن صــورت چنیــن حکومتی 

ارزش و اهمیــت چندانــی نخواهــد داشــت.
عدالــت مهــم تریــن و اساســی تریــن خواســته تمامــی انســان هــا در 
طــول تاریــخ بــوده اســت؛ حتــی کســانی کــه خــود در عمــل بــدان 
پایبنــد نبــوده، امــا دوســت داشــته انــد مــردم بــا ایشــان رفتــار عادالنه 
داشــته باشــند. اهمیــت عدالــت بــه حــدی اســت کــه خداونــد متعــال 
آن را بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن اهــداف رســالت انبیــا دانســته 
و مــی فرمایــد: »لََقــْد أَْرَســلَْنا ُرُســلََنا بِالَْبیَِّنــاِت َوأَنَزلَْنــا َمَعُهــُم الِْکَتــاَب 
ــا دالیــل  ــاُس بِالِْقْســِط«  مــا رســوالن خــود را ب ــوَم النَّ ــَزاَن لَِیُق َوالِْمی
روشــن فرســتادیم و بــا آنهــا کتــاب و میــزان نــازل کردیــم تــا مــردم 

قیــام بــه عدالــت کننــد.
امــام علــی علیــه الســام برقــراری عدالــت اجتماعــی را برتریــن عمــل 
و رهبــر عــادل را بهتریــن و شایســته تریــن بنــدگان خداونــد دانســته 
اســت. بــه نظــر امیرمؤمنــان علیــه الســام برقــراری عدالــت اجتماعــی 
باعــث رضایــت منــدی مــردم از حکومــت و جلوگیــری از شــورش های 
مردمــی شــده و در نتیجــه، ثبــات و امنیــت کشــور را تضمیــن خواهــد 
کــرد. از منظــر مــوالی متقیــان، مــردم نیــز در تحقق عدالــت اجتماعی 
نقشــی مهــم دارنــد. حضــرت علــی علیــه الســام هواهــای نفســانی، 
حاکــم و کارگــزاران ناشایســت و... را مهــم تریــن موانع برقــراری عدالت 

اجتماعی برشــمرده اســت.
ــو  ــه و الگ ــج الباغ ــه نه ــا مطالع ــا ب ــران م ــه مدی ــدروزی ک ــه امی  ب
قــراردادن دســتورات حکومتــی امــام علــی علیــه الســام را ســرلوحه 
کار خودشــان قــرار دهنــد و درگام دوم انقــاب امــوزش وبهــره وری از 
بیانــات امــام علــی علیــه الســام  ضــرورت مضاعــف و جایــگاه خاصــی 

داشــته باشــد  کــه متولیــان امــر ازآن غفلــت نورزنــد

به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز
)15-9آذر هفته اطالع رسانی

 و 10 آذر روز جهاني ایدز(
اپیدمــی جهانــی ایــدز و ویــروس آن، بــا توجــه بــه مقیــاس و تاثیــر ویرانگــری که 
دارد، یــک مــورد اضطــراری جهانــی و یکــی از جــدی تریــن چالــش هــا در برابــر 
زندگــی و حیثیــت انســان و نیــز در برابر برخــورداری موثــر از حقوق برش اســت. 
زیــرا ایــدز رشــد اجتامعــی و اقتصــادی را در رسارس جهــان تضعیــف مــی کنــد و 
بــر متامــی ســطوح جامعه ملــی، اجتامعــی، خانوادگــی و فــردی تاثیر می گــذارد.

از ســال 1988، ســازمان ملــل متحــد اول دســامرب را روز جهانــی ایــدز نــام گــذاری 
کــرده اســت. اهميــت ايــن روز در ايــن اســت كــه بــه عمــوم مــردم يــاد آور مــي 
شــويم كــه HIV از بــن نرفتــه اســت و هنــوز كارهــاي زيــادي اســت كــه بايــد 

انجــام شــود 
عفونت ویروس   HIV چه عالئمی دارد؟

ویــروس HIV تــا مــدت هــا نشــانه ای نــدارد و ممکن اســت افــراد آلــوده، کاما" 
ســامل بــه نظــر آینــد یا احســاس ســامتی کامــل داشــته باشــند و از آلودگــی خود 

آگاه نباشند.
بنابراین: ویروس HIVچگونه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود؟

***  آمیزش جنسی با فرد آلوده بدون استفاده از وسایل محافظت کننده 
*** اســتفاده از رسنــگ و ســوزن مشــرک بــرای تزریــق یــا بــه کار بــردن وســایل 

تيــز و برنــده مشــرک 
HIV انتقال خون و فرآورده های خونی آلوده به ویروس ***

*** انتقال ویروسHIV از مادر آلوده در دوران بارداری، زایامن و شیر دهی
چه مواردی در انتقال ویروس HIV    نقشی ندارند؟

 متــاس بــا اشــک و عــرق بیــامر - اســتفاده از ظروف و وســایل غذا خوری مشــرک 
- غــذا و آب      - از راه هــوا )عطســه و رسفــه(- دســت دادن - هــوا - در آغــوش 
گرفنت  --  بوســیدن  -  اســتفاده از اســتخر عمومی      - نیش حرشات -  اســتفاده 

از حولــه و البســه مشــرک - اســتفاده از حــامم یــا توالت عمومی 
راهکارهای پیشگیری از ویروس HIV چیست؟

خویشنت داری در زمان تجرد.   -  وفاداری به همر
- پرهیــز از مــرف نوشــیدنی هــای الکلی، مــواد مخدر که قــدرت تصمیم گیری 

و انتخــاب درســت را از فــرد ســلب می کند.
-  عــدم اســتفاده از رسنــگ و ســوزن مشــرک بــرای تزریــق یــا وســایل برنــده مثل 

تیــغ، رسســوزن خالکوبی بــه صورت مشــرک.
چه افرادی بیشر در معرض آلوده شدن به ویروس HIVقرار دارند؟

 بــه افــرادی کــه بیشــر در معــرض آلودگــی بــه ویــروس HIV قــرار دارنــد، »گروه 
در معــرض خطــر« گفتــه می شــود. 

ایــن افــراد عبــارت انــد از: جوانــان  -  نــوزادان متولــد شــده از مــادر آلــوده بــه 
ویــروس HIV  -   همــران معتــادان تزریقی)بــه خصــوص اگر ســابقه زندان نیز 
داشــته باشــند( -  دریافــت کننــدگان خــون و فــرآورده هــای خونی -  افراد شــاغل 
در امور پزشــکی، دندانپزشــکی، مامایی، جراحی و خدمات آزمایشــگاهی -  افراد 

دخیــل در گــردآوری، انهــدام و دفــع زبالــه های بیامرســتاين
آیا HIV/AIDS درمان دارد؟

   در حــال حــارض ایــن بیــامری فاقــد واکســن اســت. در مراکــز پیرشفتــه و بــا 
اســتفاده از آزمایشــگاه ها و دســتگاه های بســیار پیرشفته دانشــمندان متعددی 
شــبانه روز فعالیــت مــی کنند تا واکســن این بیــامری را تولید کنند ولی حقیقت 
آن اســت کــه تهیــه این واکســن بســیار مشــکل اســت. زیــرا، این ویروس پیوســته 

نقــش ژنتیکــی خــود را تغییر مــی دهد.
در حــال حــارض بــرای ایــن بیــامری درمــان قطعــی نیــز وجــود نــدارد ولــی درمان 
هــای جدیــد و مؤثــری بــرای ایــن بیــامری وجــود دارد کــه ورود بــه مرحلــه ایــدز 
را بــه تأخیــر مــی اندازنــد. ایــن داروهــا رسعــت تکثیــر ویــروس را کند می ســازند. 
درمانهــای جدیــد کــه درمــان ترکیبی نامیده می شــوند ترکیبــی از چند داروســت 
کــه باعــث امیــد زندگــی طوالنی تر بــرای افــراد HIV مثبت شــده، و ایــن بیامری 

را بــه یــک بیــامری عفونــی مزمن تبدیــل کرده اســت.
مراکــز و پايگاهــاي مشــاوره  بیامریهــای رفتــاری یــا کلینیــک هــای مثلثــی، بــرای 
تشــخیص، مشــاوره و درمــان ایــدز مراکز تخصصــی درمانی و مشــاوره ایــدز با نام 
مرکــز مشــاوره بیامریهــای رفتاری تحــت نظــر وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 

ــکی وجود دارد. پزش
 ایــن مرکــز بــه مشــاوره و درمــان در مــورد ســه بیــامری مرتبــط بــا یکدیگــر مــی 
پردازنــد و كليــه مراكــز و واحــد هاي بهداشــتي در ماين شــبكه بهداشــت و درمان 
بعنــوان پايگاههــاي مشــاوره در ايــن خصــوص فعاليــت مــي كننــد .1. ایــدز و 

هپاتیــت 2. اعتیــاد 3. بیامریهــای مقاربتــی یا آمیزشــی

مرکز بهداشت شهرستان بردسیر           مبارزه با بیماریها

رسدار محمد مطهری جانشین سپاه ثارالله استان کرمان :

بسیج 500 نیروگاه خورشیدی در مناطق محروم 
استان کرمان راه اندازی می کند

رسدار محمد مطهری جانشــین ســپاه ثارالله اســتان کرمان از اجرای طرح روشــنایی توســط بســیج 
صنعــت در اســتان خــرب داد و گفــت: امســال تعداد ۵۰۰ نیروگاه خورشــیدی با کمک این بســیج در 

مناطق محــروم و روســتاها ایجاد می شــود.
بــه گــزارش خربگزاری تســنیم از کرمان، رسدار محمد مطهــری در دیدار تعدادی از فرماندهان ســپاه 
ثاراللــه اســتان کرمان با حجت االســام و املســلمین حســن علیدادی ســلیامنی مناینده ولی فقیــه در 
اســتان و امــام جمعــه کرمــان به مناســبت هفتــه بســیج اظهــار داشــت: بســیج کلیــد طایــی حل 

مشــکات کشــور در دوره هــای مختلف بوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در دوران جنــگ ســخت نظامــی بســیج رسنوشــت جنــگ را تغییــر داد افــزود: 
حضــور بســیجیان در جبهه هــا باعــث تحــرک ویــژه ای شــد و حضــور مــردم و بســیجی ها در کنار 

نیروهــای مســلح جنــگ را به پیــروزی رســاندند.
جانشــین ســپاه ثاراللــه اســتان کرمــان با اشــاره بــه اینکــه در دوران فتنه و آشــوب نیز حضــور مردم 
و بســیجیان باعــث شــد دشــمن عقب نشــینی کنــد عنــوان کــرد: در آن رشایــط بــا حضــور مــردم و 

بســیجیان تهدیــد دشــمن بــه فرصت تبدیل شــد.
وی بــا بیــان اینکــه کمــک بــه دولت هــا در عرصه ســازندگی همیشــه بوده اســت یــادآور شــد: بعد 
از منحل شــدن وزارت جهاد ســازندگی، بســیج ســازندگی تشکیل شــد و در مناطق محروم خدمات 

بســیار ارزنده ای داده شــده اســت.
مطهــری بــا اشــاره بــه اینکــه بســیج در عرصــه فرهنگــی و اجتامعــی نیــز فعالیــت می کنــد و 
موفقیت های خوبی داشــته اســت افزود: طرح شــهید بهنام محمدی توســط بســیج دانش آموزی 

بــرای نیروســازی در حــال اجــرا اســت.
وی بــا بیــان اینکه طرح روشــنایی توســط بســیج صنعــت اجرا می شــود عنوان کــرد: امســال تعداد 

500 نیــروگاه خورشــیدی بــا کمــک این بســیج در مناطق محروم و روســتاها ایجاد می شــود.
جانشــین ســپاه ثاراللــه اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه حضور پزشــکان بســیجی در روســتاها و 
درمــان مــردم از دیگــر فعالیت هــای بســیج اســت افــزود: این طــرح در اســتان کرمان بــه بهانه های 

مختلف انجــام می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از هفت میلیــارد تومــان در قالب حــدود 150 صنــدوق مردمی در اســتان 
رسمایه گــذاری شــده و از ایــن محــل وام هــای خوداشــتغالی در محــات بــه مــردم داده می شــود 
گفــت: در شــهر کرمــان دو ناحیــه بســیج فعالیت می کنند کــه در نقاط مختلف شــهر پایگاه های 

بســیج اقدامــات الزم را پیگیــری می کنند.


