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 به همت شرکت معدنی طالیه داران مس جیرفت صورت گرفت ؛

مجتمع آموزشی، فرهنگی و رفاهی به نام سپهبد شهید قاسم سلیمانی کلنگ زنی شد
 فاز اول این مجتمع شامل 24 کالس درس بوده و با اعتباری بالغ بر 55.2  میلیارد ریال احداث خواهد شد.

بزرگتریـن  اول  فـاز  احـداث  زنـی  کلنـگ  مراسـم 
مجتمـع خیـر سـاز فرهنگـی، آموزشـی و رفاهـی 
جنوب کرمان در جیرفت بنام  سـپهبد شـهید حاج 
قاسـم سـلیمانی بـه همـت شـرکت معدنـی طالیـه 

داران مـس جیرفـت انجـام شـد. 
بـه گـزارش نشـریه خرما، با حضـور خانواده شـهید 
و  جمعـه  امـام  سـلیمانی،  قاسـم  حـاج  سـپهبد 
دادسـتان اسـتان کرمـان، رئیـس سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان، مدیـرکل آمـوزش 
و پـرورش اسـتان، فرمانـدار جیرفـت، سـرمایه گذار 
طـرح و جمعـی از مسـئولین، کلنـگ احـداث فـاز 

اول بزرگترین مجتمع خیر سـاز فرهنگی، آموزشـی 
و رفاهـی جنـوب کرمـان به نام سـپهبد شـهید حاج 
قاسـم سـلیمانی در شـهر جیرفت به زمین زده شد.

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 
کرمـان در ایـن خصـوص گفـت: بـا رایزنـی هـای 
صـورت گرفتـه از طـرف ایـن سـازمان و بـه همـت 
شـرکت معدنـی طالیـه داران مـس جیرفـت، ایـن 
مجتمـع فرهنگـی، آموزشـی و رفاهی و در راسـتای 
زنـده نگـه داشـتن یـاد و خاطـره فرمانـده رشـید و 
سـردار پرافتخـار جهان اسـالم بنام ایشـان سـاخته 

خواهـد شـد.

ایفـای  راسـتای  در  اقـدام  ایـن  کـرد:  تاکیـد  وی 
مسـئولیت هـای اجتماعـی سـرمایه گـذاران حـوزه 
و  دانـش  توسـعه  از  حمایـت  و  اقتصـادی  هـای 

شـد. خواهـد  انجـام  آمـوزان  دانـش  تحصیـل 
مهنـدس مروجـی افـزود: در حـال حاضـر و دوران 
سـخت جنگ اقتصادی دشـمن علیه مردم و کشور 
مقـدم جبهـه  مبـارزان خـط  گـذاران  مـا، سـرمایه 
اقتصادی کشـور بوده و بحمدلله عالوه بر تالش در 
جهـت ایجـاد اشـتغال و توسـعه اقتصـادی در حوزه 
هـای کاری خـود، در جهـت تـالش برای رفـاه مردم 
عزیـز در زمینـه هـای فرهنگـی، خدماتـی و رفاهـی 

نیـز همـگام با مسـئولین دولتـی و از طریـق کارها و 
فعالیت هـای مختلف خیرخواهانه قـدم بر میدارند 

کـه ایـن اقدامات جـای قدردانـی و تشـکر دارد.
وی همچنیـن افـزود: فـاز اول ایـن مجتمـع شـامل 
24 کالس درس بـوده و بـا اعتبـاری بالـغ بـر 55.2  

میلیـارد ریـال احـداث خواهد شـد.
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 
ایـن سـرمایه گـذار همچنیـن  ادامـه داد:  کرمـان 
یـک مدرسـه ابتدایـی 4 کالسـه با سـرمایه گـذاری 
در  اسـفندقه  سـرگز  منطقـه  در  ریـال  میلیـارد   5
شهرسـتان جیرفـت بـه زودی احـداث خواهـد کرد.
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گـزارش نشـریه خرمـا، در حالـی کـه بـه 
در  ارتباطـات  وزیـر  جهرمـی  آذری 
پایتخـت و جلو منزل و دفترش پهپاد 
بـرای ارسـال نامه به هوا می فرسـتد و 

می کنـد.  رونمایـی 
امـا اداره پسـت شهرسـتان منوجـان 
دوربـودن  و  انسـانی  نیـروی  بایـک 
از مرکزشـهر بـه طـول پنـج کیلومتـر 
زیاد،امـکان  مرسـوالت  وباوجـود 
بـه  مطلـوب  رسـانی  خدمـات 
شـهروندان را بامشـکل مواجـه کرده 

اسـت.

مـردم منوجـان بـا خواهـش و تمنـا 
از وزیـر، اسـتاندار کرمـان و مدیـرکل 
کرمـان خواهـان تمهیداتی هسـتند  
کـه بااسـتقالل ایـن اداره زمینه های 
محقـق  مـردم  بـه  رسـانی  خدمـت 

گـردد.

در  شهرسـتانی  منوجـان  ن:  پ. 
جنوبـی تریـن نقطـه اسـتان کرمـان 
شـریف  و  نجیـب  مـردم  کـه  اسـت 
ایـن شهرسـتان شـغل اصلـی آنـان 

اسـت. کشـاورزی 

حسنی  زهرا  همسرش  و  صالحه  محمد  ��مرحوم 
سعدی از جمله دانشجویان دانشگاه شریف بودند که 

در سانحه هواپیمای اوکراینی جان باختند.
و  باهوش ترین  قوی ترین،  از  یکی  صالحه  ��محمد 
نجیب ترین برنامه نویسان ایرانی بود که برای ادامه ی 
کانادا  تورنتوی  دانشگاه  به  دکتراش  تحصیالت 

می رفت.
��در کانادا جلسه ی قرآن می گرداند، از بچه های معتقد 
و انقالبی بود و قصد داشت پس از اتمام دکترا به ایران 

بازگردد.
تولید  در  و  بود  بیان  شرکت  فنی  مدیر  ها  ��سال 
کلیدی  نقش  متعددی  بنیان  دانش  محصوالت 

داشت.
��مدال نقره المپیاد کشوری کامپیوتر ۸۲، مقام سوم 
مسابقات جهانی روبوکاپ شبیه سازی فوتبال ۲۰۰۴، 
سازی  شبیه  روبوکاپ  جهانی  مسابقات  دوم  مقام 
امداد ۲۰۰۷، مقام هفتم مسابقات ACM منطقه ای 
غرب آسیا  ۲۰۰۹، مدال طالی المپیاد دانشجویی 

کامپیوتر ۸۹ بخشی از افتخارات علمی او بود

دکتر یحیی کمالی پور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
دهم بعد از 4 سال خدمت و تالش که از لحظه به لحظه آن برای مردم 
استفاده شد از کاندیداتوری که برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت 

نام کرده بود انصراف داد. 
گرچه در دوره دهم کمالی پور برای خدمت به مردم سنگ تمام 
گذاشت و منزل کمالی پور 24 ساعته بروی مردم باز بود و ملجأ و 

پناهگاهی برای حل مشکالت آنان بود. 
کمالی پور رزمنده ای که در سن 13 سالگی به اسارت دشمن بعثی 
در آمده بود و بعد از 8 سال اسارت به میهن بازگشت و پس از ادامه 
تحصیالت در رشته قضایی در کسوت قضاوت منشا خدمات بزرگی 
در جیرفت و بم بود که پس از آن بعنوان نماینده مردم با رای باالی 

70 هزار انتخاب شد. 
لحظات نمایندگی کمالی پور برای مردم شیرین و منشا تحول بود. 

حال 4 سال خدمت کمالی پور در کسوت نمایندگی مجلس از ذهن 
مردم جیرفت و عنبرآباد پاک نخواهد شد. 

 �� پیام انصراف یحیی کمالی پور از کاندیداتوری :
بسم الله القاصم الجبارین

�🔹� مردم شریف و نجیب جیرفت و عنبراباد خدارا شاکرم ۱۲ سال تمام 
در حلقه محبت شما مردم قرار گرفتم و همه ی سختی های مسیر 
رابه عشق شما به جان خریدم و آخراالمر این محبت به ثمر نشست و 
چهار سال با تمام وجودم و آبرویم خواب را بر خود حرام کردم و تمام 
توانم را به کار بستم تا مردمم در رفاه باشند مطمئنا خدمات ماندگاری 

که انجام شده از ذهن شما مردم نجیب پاک نخواهد شد امروز که 
عده ای بر سر سودای این کرسی خدمت جنگ دارند و تمام حربه 
های ناحق در جهت تخریب یک چهره خدمتگذار به کار بسته 
اند با تمسک به ائمه اطهار و مدد از روح قدسی شهدای همرزمم 
درحالی که از شهادت فرمانده بزرگوارم حاج قاسم عزیز متالم هستم 
ترجیح دادم با توجه به اینکه مراحل تایید صالحیت خودرا پشت سر 
گذاشتم از ادامه این مسیر انصراف داده تا خدایی نکرده مقاومت 
من در تداوم راه خدمت به مردم دیارم باعث آزار و اذیت ورنجش انان 
نگردد خدا را دراین لحظات به شهادت میگیرم از یاد شما غافل نبوده 

و نخواهم بود.
�🔹� تا عمر دارم دعاگوی مهر و محبتتان هستم از همه بزرگوارانی و 
دوستانی که در این مدت دوشادوش اینجانب لحظه ای مرا تنها 
نگذاشته اند تشکر و دست همه ی انهارا از سر ارادت و اخالص 
میبوسم و مطمئنا در هرجایی که باشم اجازه نخواهم داد که کوچک 
ترین آسیبی به آنان وارد شود و در پایان ناگفته هایی است که هر 
زمان مصلحت ایجاب کند به بیان آنها خواهم پرداخت وتاریخ بر آنچه 

بر ما گذشت قضاوت خواهد کرد.
��امیداورم در سایه همین وحدت و همدلی که ایجاد کرده ایم شاهد 

پیشرفت و توسعه همه جانبه ی جیرفت و عنبراباد باشیم.

دوستدار همیشگی شما
 یحیی کمالی پور

پهپاد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و اداره پست منوجان !

زوج جان باخته هواپیمای اوکراینی در کنار حاج قاسم

کمالی پور در اوج محبوبیت انصراف داد

حق الناس در آخرت 
روایت داریم حق الناس در  برزخ انسان را اسیر مي کند 
مثال یك سوم فشار قبر متعلق به غیبت است. در روایتی 
دیگر هست که خداوند بر روي پل صراط کمینی قرار داده 
که هر کس حق الناس بر گردن دارد، از آنجا به بعد حق 

عبور ندارد.
پیامبر صل الله علیه و آله فرمودند: بیچاره ترین مردم کسی 
است که با اعمال خوب وارد صحرای محشر شود مثال در 
نماز ، حج و ... مشکلی نداشته باشد و جزء  اصحاب یمین 
قرار گیرد اما زمانی که قصد ورود به بهشت می کند گروهی 

از مردم مانع می شوند
علت را جویا می شود و می شنوند که حقوق آنها را پایمال 
کرده است . در آن لحظه از فرشتگان کمك می طلبند و 
آن ها می گویند : حاللیت بگیر ، یعنی قسمتی از اعمال 
خوب خود را به آنها بده تا  حاللت کنند وقتی این کار را 
می کنند متوجه می شوند دیگر هیچ چیز ندارند و نامه را به 
دست چپ می دهند که از نظر پیامبر بیچاره ترین بنده ها 

هستند. از بیانات حجت االسالم رفیعی

 تواضع تحسین برانگیز 
  مرحوم سلطان  الواعظین شیرازی صاحب  کتاب شب  
های پیشاور نقل می کند: در ایامی که مفاتیح  الجنان تازه 
منتشر شده بود، روزی در سرداب سامراء آن را در دست 
داشتم و زیارت می خواندم. دیدیم شیخی با قبای کرباس 

و عمامه ای کوچک نشسته و مشغول ذکر است
شیخ از من سوال کرد: این کتاب کیست؟ پاسخ دادم: از 
محدث قّمی آقای حاج شیخ عباس است و شروع کردم 
به تعریف از کتاب. شیخ گفت: این  قدر هم  تعریف ندارد، 
بی خود تعریف میکنی. من با ناراحتی گفتم: آقا برخیز 
و از اینجا برو . کسی که در کنار شیخ نشسته بود ، روی 
شانه من زد و گفت: مؤدب باش ، ایشان خود محدث قمی 

هستند.
من برخاستم و با ایشان روبوسی کردم و عذر خواستم و خم 
شدم تا دستشان را ببوسم ، اما آن  مرحوم اجازه نداد و خم 

شد و دست مرا بوسید و فرمودند: شما سّید هستید...

 زینب سالم الله علیها
هنگامی که حضرت زینب سالم الله علیها متولد شد ، 
حضرت زهرا سالم الله علیها او را نزد  امیرالمؤمنین علیه 
السالم آورده و گفت: این نوزاد را نامگذاری کنید! حضرت 

فرمود: من از رسول خدا جلو نمی افتم.
آقا رسول الله صل الله علیه و آله در مسافرت بود. پس از 
مراجعت از سفر ، امیرالمؤمنین علیه السالم به آن حضرت 
عرض کرد نامی را برای نوزاد انتخاب کنید . پیامبر فرمود: 

من بر پروردگارم سبقت نمی گیرم
جبرئیل نازل شد و سالم خداوند را به  پیامبر صل الله علیه 

و آله ابالغ کرده و فرمود: نام این نوزاد را زینب بگذارید
و  او برگزیده است. بعد مصایب  را برای  نام  این  خداوند 
مشکالتی را که بر آن حضرت وارد خواهد شد، بازگو کرد. 
پیامبر اکرم گریست و فرمود: هر کس بر این دختر بگرید 
حسین  و  حسن  برادرانش  بر  که  است  کسی  همانند   ،

گریسته باشد
باقر شریف القرشی، السیده  زینب، صفحه ۳۹ ؛ حسن 
الهی ، زینب کبری عقیله بنی هاشم، ص ۲۹؛ سیدکاظم 

ارفع، حضرت زینب سیره عملی اهل بیت، صفحه ۷
 سخاوت حضرت زینب

روزی برای امیرالمؤمنین علیه السالم  میهمان رسید. آن 
حضرت به خانه آمده و فرمود: یا فاطمه، آیا طعامی برای 

میهمان خدمت شما می باشد؟
عرض کرد : فقط قرض نانی موجود است که آن هم  سهم 
دخترم زینب می باشد. زینب سالم الله علیها بیدار بود ، 
عرض کرد: ای مادر ، نان مرا برای میهمان ببرید، من صبر 

می کنم
طفلی که در آن زمان ، چهار یا پنج سال بیشتر نداشته این 
جود و کرم او باشد، دیگر چگونه کسی می تواند به عظمت 

بانو پی ببرد؟
خانمی که هستی خود را در راه خدا بذل بنماید و فرزندان 
از جان عزیزتر خود را در راه  خداوند متعال انفاق کند و از 

آنها بگذرد بایستی در نهایت جود بوده باشد

 طوطی خوش زبان
روزی مالنصرالدین از بازار رد می شد که دید عده ای برای 
خرید  پرنده  ی کوچکی سر و دست می شکنند و روی آن 

ده سکه ی طال قیمت گذاشته  اند. 
مال با خودش گفت مثل اینکه قیمت  مرغ این روزها خیلی 
باال رفته. سپس با عجله بوقلمون بزرگی گرفت و به بازار برد 
. داللی بوقلموِن مال را خوب سبك سنگین کرد و روی آن 

ده سکه  ی نقره قیمت گذاشت. 
مال خیلی ناراحت شد و گفت : مرغ به این خوش قد 
و قامتی ده سکه ی نقره و پرنده  ای قد کبوتر ده سکه ی 
طال؟ دالل گفت: آن پرنده  ی کوچك  طوطی خوش زبانی 
است که مثل آدمیزاد می  تواند یك ساعت پشت  سر هم 

حرف بزند.
مال نگاهی انداخت به بوقلمون که داشت در بغلش چرت 
می  زد و گفت: اگر طوطی شما یك ساعت حرف می  زند 

در عوض بوقلمون من دو ساعت تمام فکر می  کند.

علت کوری من به واسطه کور کردن چشمه آب است
از  یکی  نقل می کرد  تقوی  و  اهل علم  بزرگان  از  یکی   
بستگان او در اواخر عمر ملکی خریده بود و از استفاده 
سرشار آن ،  زندگی را می گذراند. پس از مرگش ، در برزخ 

او را دیدند که کور شده
علتش را پرسیدند؟ گفت : ملکی را خریده بودم که وسط 
آن چشمه آب گوارائی بود ، اهالی ده  مجاور می  آمدند 
از آن استفاده می کردند. به واسطه این رفت و آمدها ، 

مقداری از زراعت من خراب می شد
برای این که سودم از آن مزرعه کم نشود ، و راه آمد و شد را 
بگیرم ، به وسیله  خاک و سنگ و آهك چشمه را کور نمودم 
و خشکانیدم . بیچاره مجاورین ده برای تهیه آب به جاهای 
بسیار دور می رفتند . این کوری من به واسطه کور کردن 

چشمه آب است
گفتم آیا چاره ای داری؟ گفت اگر ورثه چشمه را  مفتوح و 
جاری کنند تا دیگران استفاده کنند حالم خوب می شود. 
ایشان فرمود به ورثه  اش مراجعه کردم و جریان را گفتم و 
آن ها چشمه را گشودند و مردم استفاده می کردند . پس 
از چندی آن مرحوم را دیدم که چشمش بینا شده و از من 

سپاسگذاری کرد

��آداب عیادت از بیمار
�� عیادت بیماران یکی از وظایف دینی است. این سنت 
مذهبی و الهی، مانند هر کار دیگری آدابی دارد که اگر 
رعایت نشود، چه بسا آثار بدی برای بیمار و اطرافیان داشته 
باشد. در این جا به گوشه ای از آداب عیادت بیمار اشاره 

می کنیم: 
 ��  عیادت بیمار را با قصد قربت انجام دهید. با روحیه شاد بر 
بیمار وارد شوید. بر بالین بیمار زیاد سخن نگویید.  در کنار 
بیمار سخنان امیدوار کننده بر زبان جاری کنید. از سخن 
گفتن در مورد مرگ و بیماری های خطرناک بپرهیزید. 
عوامل ایجاد کننده سر و صدا را به ویژه در بیمارستان از 

اطراف بیمار دور کنید. 
 از توقف زیاد بر بالین بیمار بپرهیزید؛ مگر آن که خود او 
تمایل به ماندن شما داشته باشد.  از نگاه ها و سخنان و 
حرکاتی که موجب نگرانی بیمار می شود، خودداری کنید. 
نزد بیمار از نجوا و آهسته حرف زدن، گرچه در مورد بیمار 

نباشد، احتراز کنید. بیمار و اطرافیان او را آرامش دهید. 
��  برای بیمار هدیه ای مناسب ببرید. برای شفای بیمار سوره 
حمد بخوانید و صدقه بدهید. اگر بیمار، بیماری واگیردار 
دارد، به او نزدیک نشوید.  از دادن خبرهای ناگوار به بیماران 
بپرهیزید. از وسایل و ظروف بیمار استفاده نکنید. چهره 
خود را شاد و باطراوت نشان دهید، اگر چه وضع بیمار را 
نامناسب می بینید.  اگر کمکی از شما ساخته است، در 
حد ممکن دریغ نکنید.  زمان عیادت را طوری تنظیم کنید 

که برای بیمار و اطرافیان او مشکل آفرین نباشد.

عالئم فشار خون باال :
��سردرد

��حالت تهوع

��استفراغ
��تاری دید یا دوربینی

��خونریزی بینی

��تپش قلب یا ضربان نامنظم
��مشکل تنفسی

��بهترین درمان: حجامت

مضرات طال برای مردان
 طال سیستم ایمنی بدن مرد را ضعیف میکند. طال در 

مردان باعث بر هم خوردن تعادل میان گلبول های سفید 
و قرمز خون می شود. همین امر باعث بروز کم خونی در 

مردان و از سوی دیگر باعث بروز سرطان خون میشود.
�� همچنین طال براحتی به صورت یون از پوست مردان 
عبور و کبد را مختل می کند، عالوه براین در طوالنی مدت 

باعث عقیم شدن مردان می شود.

مزایای غذا خوردن روی زمین :
کمک به هضم غذا

باعث  نشستن  حالت  در  شکم  قسمت  در  خون  تمرکز 
میشود تا عصاره های هضم غذا در معده با سرعت بیشتری 

تولید شوند و هضم غذا با سرعت بیشتری انجام شود.
احساس سیر شدن زودتر اتفاق می افتد

نشستن باعث نزدیکی بیشتر پاها به شکم میشود و  در این 
حالت به طور طبیعی احساس سیری خواهید کرد.

 مفاصل متحرک و سیال باقی می مانند
خم شدن زانوها، قوزک پا و ران ها در هنگام نشستن برای 
افراد سالم باعث روان شدن و نرمی مفاصل می شود و در 
نتیجه انتقال از حالت نشسته به ایستاده و یا بالعکس به 

راحتی صورت می گیرد.
ماهیچه ها فعال باقی می مانند

نشستن روی صندلی باعث می شود تا بیشتر وزن به یک 
قسمت از صندلی تکیه داده شود. و در این حالت بدن 
کمترین تحرک و فعالیت را دارد و شکم حالت شل و رها به 
خود می گیرد. اما در نشستن روی زمین عضالت شکم، 

ساق پا، کمر و ران فعال و اکتیو باقی می مانند.
جلوگیری از ابتال به واریس

چند کارهایی نباید ایستاده انجام داد
پوشیدن شلوار به صورت ایستاده موجب سیروز کبدی و 
غم و اندوه می شود. پوشیدن کفش به صورت ایستاده 
موجب بیماری های صعب العالج می شود. نوشیدن آب 
در شب به صورت ایستاده موجب سیروز کبدی و درد های 

العالج می شود.
غذا خوردن به صورت ایستاده موجب درد های العالج می 
شود. شانه کردن به صورت ایستاده موجب ضعف قلب و 
فقر می شود.ادرار کردن به صورت ایستاده به خاطر عدم 
تخلیه ی کامل ادرار، موجب بیماری های مثانه و مجاری 
ادراری می شود. آمیزش به صورت ایستاده زمینه ی شب 

ادراری فرزند را فراهم می کند.

 آیا میزان خوردن و خوابیدن در حالت معنوی تاثیر 
دارد ؟!

 پاسخ: بله حتما تاثیر دارد.یکی از مواردی که در اسالم 
توصیه شده پرهیز از پرخوری و بیش از حد خوابیدن است.

به این احادیث توجه بفرمایید:
پرخوری باعث می شود انسان کمتر نماز بخواند: در روایتی 
از رسول خدا )ص( می خوانیم که حضرت عیسی )ع( به 
قوم بنی اسرائیل فرمود: »پرخوری نکنید، همانا هرکس 
پرخوری کند، پرخواب می شود، و هر کس پرخواب شود، 
نمازش را کم می کند، و هر که نمازش را کم کند، از غافلین 
نوشته می شود« سبب کسالت و بی حوصلگی در عبادت 
»از  است:  نقل  )ص(  اکرم  رسول  حضرت  از  شود:  می 
پرخوری حذر کنید، همانا فاسد کننده بدن، و بیماری به 

ارث می گذارد، و موجب کسالت در عبادت است«.
پرخوری نورانیت دل را از بین می برد: 

حضرت رسول خدا )ص( در وصیتی به حضرت امام علی 
)ع( ، یکی از مواردی که نورانیت را ازبین می برد، پرخوری 

می داند.
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حوزه علمیه خواهران شهرستان جیرفت در نظر دارد دو باب مغازه تجاری که شامل زیر زمین )280متر( و طبقه 
همکف )280متر( میباشند بصورت تکی و یا تجمیعی را که   تحت نظر خود واقع در جیرفت  خیابان مسجد جامع 

نبش کوچه حوزه علمیه خواهران میباشند
از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در این مزایده و کسب اطالعات 
بیشتر)قیمت پایه و شرایط اجاره( از تاریخ درج آگهی در روزنامه به مدت 10 روز کاری به دفتر امام جمعه جیرفت 

آقای شهدادی و حوزه علمیه خواهران خانم رئیسی مراجعه نمایند.

تلفن های تماس:
خانم رئیسی  09132484407

شهدادی 09120042176
حوزه علمیه خواهران جیرفت

آگهی مزایده یک مرحله ای
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رای جالب توجه دیوان عدالت اداری:

 باید سونوگرافی دربیمارستان های  
دولتی رایگان باشد

که  ها  پله  بااین  پل  این  کنند  فکری  راه  اداره  مسئولین 
چندسال رو جاده بین المللی وسط دهستان سقدر نصب 
شده تاکنون کسی نتوانسته  از روی آن عبورکند ازنزدیک 

مشاهده ومشکل را حل نمایید.تشکر
 پ. ن1: این پل با درخواست مردم بعد از چندین تصادف 
خودروهای عبوری با عابران پیاده که منجر به فوت آنان شده 
بود احداث گردید که متاسفانه بخاطر غیر استاندارد بودن پله 

ها هنوز کسی از آن عبور نکرده است. 
 پ. ن2: با توجه به اینکه دو طرف جاده جدول گذاری شده 
است مردم نمی توانند از پل هوایی عبور کنند و همان مسیر 
زمینی هم که منجر به فوت چند نفر شده بود با وجود جدول 

گذاری غیرممکن شده است. 
 پ. ن3: اذیت کردن مردم و گره گشایی چنین مشکالت 
کوچکی که ربطی به دالر و تحریم ها ندارد، خواهشا بیش از 

این مردم را زجر ندهید. 

فارس نوشت: دیوان عدالت اداری کشور دریافت هرگونه 
وجه بابت انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان را در 

بیمارستان های دولتی ممنوع کرد.
براساس بخشنامه های وزارت بهداشت طی سالهای گذشته 
متخصصان زنان از بدو آموزش، سونوگرافی را انجام می 
دادند بگونه ای که انجام سونوگرافی جزء الینفک این رشته 

بشمار می رفته است. 
رادیولوژیست  جامعه  اعتراض  مقابل  در  بهداشت  وزارت 
بهداشتی هر  اعالم کرده که مهمترین شاخص  همواره 
کشور، سالمت مادران و زنان و کاهش آمار مرگ و میر مادر 
و نوزادی است که متخصصین زنان با انجام سونوگرافی 
تصمیم گیری سریع و بدون اتالف وقت در همان معاینه، 
تکلیف بیمار را مشخص و وقت و کرامت این بیماران را حفظ 

کرده است.
همچنین وزارت بهداشت تاکید داشته که در تمام کشورهای 
جهان، سونوگرافی زنان و مامایی جز اصلی مراقبتهای دوران 
و  بارداری  عوارض  تشخیص  وسیله  مهمترین  و  بارداری 
ارزیابی رشد و سالمتی جنین و تشخیص ناهنجاریهای آن 
به وسیله متخصصین زنان و مامایی است به طوری که بدون 
سونوگرافی امکان مراقبتهای صحیح دوران بارداری توسط 

این گروه امکان پذیر نیست.
البته در طول سالهای قبل مسؤوالن وزارت بهداشت به 
برای  و استانداردهای الزم  نامه  آیین  و تدوین  جای تهیه 
انجام صحیح سونوگرافی توسط متخصصین زنان و نظارت 
بر کیفیت ارائه خدمات به بیماران، تنها به فشار و تهدید و 
اعمال نظر انجمن رادیولوژیستها با صدور نامه ای غیرعلمی 
و غیرقانونی محدودیت به وجود آورده اند که مسلمًا به زیان 
بیماران بوده و نتیجه آن تحصیل سونوگرافی های مکرر، 

بدون نتیجه صحیح برای آنـان شده است.
سالمت،  سیاستمداران  و  مدیران  دیدگاه  از  حقیقت  در 
هـرگونه سیاستی که متخصصین زنـان و مامایی واجد شرایط 
را از انجام سونوگرافی منع کند در حقیقت مانع بهترین 
مراقبت بیماران می شود و هرگونه ممانعتی هزینه خدمات 
را برای بیماران دو چندان می کند و در نهایت شانس درمان 
در بیماران به خصوص بیمارانی که نیاز به اقدامات اورژانسی 
دارند را کم می کند. چرا که اگر بیمار توسط متخصص 
زنان سونوگرافی نشود بیمار جهت سونوگرافی به متخصص 
رادیولوژی فرستاده می شود، بیمار وقت طالیی خود را 
جهت درمان باالخص در موارد نازایی و اورژانسی )به خطر 
افتادن جان مادر یا جنین( از دست می دهد، عالوه بر اتالف 
وقت مبلغی بیش از  ۱۰۰ هزار تومان توسط رادیولوژیست 
به  مجبور  بیمار  موارد  از  بسیاری  شود،  می  سونوگرافی 
سونوگرافی داخلی زنان توسط رادیولوژیست مرد می شود و 
بیمار پس از سونوگرافی توسط رادیولوژیست مجددًا باید به 

مطب متخصص مراجعه کند.

دکور یا پل عبور عابر 
پیاده  در سقدر
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در بخشنامه بانک مرکزی خطاب به تمامی بانک ها و موسسات 
اعتباری آمده است: احترامًا، بدینوسیله »قانون تسهیل تسویه 
بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشـور« کـه در جلسـه علنـی 
هشت  و  نود  و  سیصد  و  یک هزار  شهریورماه  یازدهم  مورخ 
مجلس شورای اسالمی تصویب و در تـاریخ ۱۳۹۸.۹.۲۰ از 
سـوی مجمـع تشخیص مصلحت نظام با اصالحاتی موافق با 
مصلحت نظام تشخیص داده شد، به شرح زیر جهت استحضار 
ـ به منظور حمایت از رونق تولید و  ابالغ می گردد: »ماده واحده 
تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک ها 
و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیالت گیرندگانی که تمام 
یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ 
پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقدًا تسویه 

نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
ـ در صورتی که قرارداد تسهیالت گیرنده با بانک یا موسسه  ۱
اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، مالک 
محاسبه مانده بدهی تسهیالت گیرنده بر اساس این قانون 

خواهد بود.
ـ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند  ۲
انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطـای تسـهیالت جایگزین، 

تجدید یا امهال شده باشد:
با  اعتباری  موسسه  یا  بانک  اولیه  قرارداد  که  صورتی  در 
تسهیالت گیرنده، قبل از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقـد شـده باشـد، 
آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، »قرارداد مالک 
محاسبه« تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن 

انجام می شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقد شده باشد، 

مالک محاسـبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.
ـ مبلغی که تسهیالت گیرنده باید برای استفاده از مزایای  ۳
این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، 
عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید )تا تاریخ 
تسویه نقدی( که با استفاده از فرمول ابالغی بانک مرکزی، بر 
اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در »قرارداد مالک 
محاسبه«، با حذف کلیـه جـرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و 
با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی 

محاسبه می شود.
ـ سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر  ۴
شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شـبکه بانکی، 
به ترتیب، ۵ میلیارد ریال و ۲۰ میلیارد ریال )اصل منـدرج در 

»قرارداد مالک محاسبه«( تعیین می شود.
5  تسهیالتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی 
بازار غیرمتشکل پولی از موسسـات در حـال تصفیه به بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام 
این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک 

مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
ـ تسهیالت گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون  ۶
حداکثر تا پایان اسـفندماه ۱۳۹۸ مهلـت دارند درخواست 
خود را به بانک ها یا مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. 
بانک یا مؤسسه اعتباری غیربـانکی مکلـف است حداکثر ظرف 
مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و 
پرداخت های مشتری را که مربوط به »قرارداد مالک محاسبه« 
است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک 

مرکزی اعالم می کند، ثبت نماید.
تسهیالت گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید 
حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط 
سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعالم می شود، نقدًا تسویه 

نماید.
ـ قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه  ۷
از منابع  ارزی اعم  اعتباری غیربانکی و تسهیالت اعطائی 
داخلی بانک ها و موسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این 

قانون مستثنی هستند.
ـ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی  ۸
که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از 
تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج 
خود  مالی  صورت های  در  سال  پنج  مدت  ظرف  حداکثر 
مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات 
مشکوک الوصول مربوط به تسـهیالت غیرجاری را که مطابق 
این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک ها 
و موسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشـد، موظف است مالیات 
دریافتی را به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این قانون 

منظور کند.
ـ حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد. ۹

تبصره ـ کلیه تسهیالتی که برای تولید اعطا شـده، مشمول این 
قانون اسـت. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای 
این قانون از جمله تشخیص تسهیالت تولیدی از غیرتولیدی 
را ظرف مدت دوهفته از تاریخ ابالغ این مصوبه، به بانک ها و 

مؤسسات اعتباری اعالم نماید.
با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند 
شماره  بخشنامه  مفاد  لحاظ  با  و  تسریع  قید  به  مراتب 
واحدهای  تمامی  به   ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ مورخ   ٩٦/14٩153
ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابالغ شده و بر 

ُحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

قانون تسهیل تسویه بدهی 
بدهکاران شبکه بانکی کشـور

بیمارستان  پذیرش  کارمند  مشایخی  محمد 
جیرفت از محبین اهل بیت علیهم السالم که 
برای مراسم تشییع سردار شهید عازم کرمان بود 

با تصادف از دنیا رفت.
به گفته همسر، فرزند و همراهان این مرحوم که 
تا ساعت 4 صبح کشیک بیمارستان بوده وبعد 
تمام شدن به منزل می آید و با همراهان عازم 

کرمان می شود.
که متاسفانه قبل از پلیس راه ماهان خودرویش 
از دست  را  از جاده منحرف میشود و جانش 

می دهد.
همراهان مرحوم عصمت مشایخی)همسر(، 
نصرت   ، )دختر(  مشایخی  نفیسه 
مشایخی)خواهرخانم( و هدی شاهرخی)دختر 
باجناق( مرحوم همگی مصدوم و به بیمارستان 

شهید باهنر کرمان اعزام می گردند.
ترخیص  کمی  جراحات  با  آنان  از  نفر  دو  که 
می شوند و دو نفر دیگر تحت نظر ودر بیمارستان 

هستند.

میدانـم این حرفهایـی را کـه میزنم خیلی 
وفـق مراد شـما نباشـد، ولی ایـن حرفها را 
از یـک نوجـوان یازده سـاله می شـنوید که 
وقتـی خبـر شـهادت سـردار سـلیمانی را 
شـنید او غمگین شـد و خود را یتیـم دید.
درسـت اسـت کـه پـدرم زنـده اسـت ولـی 

حـس و افکاری را که از سـردار من داشـته 
ام حس پدرانه ای بودو من سـردار را مانند 

پـدری واقعی و دلسـوزمیدیدم.
خیلی خوشـحالم که پـدرم یا همـان حاج 
قاسـم سـلیمانی بـه آرزوی دیرینـه خـود 
رسـید وقتی که داشتند تشییع می کردند 

پـدرم را در دل خـود گفتـم من قطره قطره 
میلیونهـا  از  و  می گیـرم  را  پـدرم  خـون 

سـلیمانی تربیـت میکنم.
ای آمریـکا ای قماربـاز تـو اگـر مـرد میدان 
بـودی خـودت می آمـدی و مردانه پـدرم را 

بـه شـهادت می سـاندی.

زائر تشییع پیکر سپهبد شهید سلیمانی به مراسم نرسید

متن دلنشین یاسمین زهرا احمدیوسفی یک نوجوان یازده 
ساله جیرفتی در رسای سردار دلها

معاونان  از  جمعی  کرمان،  استاندار  استان،  در  ولی فقیه  نماینده 
استاندار و دیگر مسئوالن به دیدار خانواده های جانباختگان حادثه در 
مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید 

حسین پورجعفری رفته و از آنها دلجویی کردند.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، حجت االسالم حسن 
علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، 
دکتر محمدجواد فدائی استاندار کرمان، دکتر آیت اللهی موسوی 
معاون هماهنگی امور عمرانی و دکتر دهقان معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار 21 دی ماه در قالب سه گروه به دیدار جمعی از 
خانواده های جانباختگان حادثه در مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید حسین پورجعفری رفته و از آنها 

دلجویی کردند.
ثارالله،  سپاه  فرمانده  جانشین  مطهری  سردار  که  دیدارها  این  در 
سردار ناظری زاده فرمانده انتظامی استان، فرماندار کرمان، مدیرکل 
بنیاد شهید استان، مدیرکل تبلیغات اسالمی استان، شهردار کرمان، 
مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان و جمعی دیگر از مسئوالن حضور 
علو درجات  و  الهی  این حادثه غفران  برای جانباختگان  داشتند، 
مسالت کردند و با دلجویی از بازماندگان و مصدومان این حادثه از 

خداوند متعال برای آنها طلب صبر نمودند.
دکتر محمدجواد فدائی استاندار کرمان در این دیدارها با تسلیت به 

خانواده جانباختگان عنوان کرد: حضور این افراد در مراسم تشییع 
حسین  شهید  سردار  و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  پیکر 
پورجعفری برای تعظیم شعائر اسالم و بزرگداشت این سرداران مقاومت 
بود که در راه نظام و اسالم تالش کرده و در نزد خداوند مأجور هستند.
استاندار کرمان با آرزوی علو درجات برای جانباختگان این حادثه 
ائمه اطهار )ع( و سردار شهید  با  این عزیزان  انشاء الله روح  افزود: 
قاسم سلیمانی محشور شود. استاندار کرمان تصریح کرد: وظیفه 
خود می دانیم تا هر کمکی نیاز باشد برای خانواده جانباختگان و 

مصدومان و حل مشکالت ناشی از این اتفاق انجام دهیم.
دکتر فدائی با اشاره به اعتقادات عمیق حاضران در مراسم تشییع 
پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی گفت: پیگیر دریافت مصوبات برای 
احتساب جانباختگان این حادثه به عنوان شهدا هستیم. استاندار 
این  بررسی های الزم جهت  و  تحقیقات  انجام  به  کرمان همچنین 
حادثه اشاره داشت و گفت: گروه های مختلف در حال بررسی موضوع 

هستند و نتایج به اطالع مردم می رسد.

دیدار نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کرمان از خانواده  جانباختگان
 در مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

پیکر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بامداد 
چهارشنبه طبق وصیتش در گلزار شهدای شهر 
کرمان به عنوان هزار و دوازدهمین شهید این گلزار 
پس از ۴۰ سال مجاهدت و تالش در راه خدا در کنار 
همرزمان شهیدش از جمله شهید محمدحسین 

یوسف الهی آرام گرفت.
پیکر پاک و مطهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
امروز چهارشنبه لحظاتی قبل پس از ورود به گلزار 
شهدای کرمان در میان مشایعت خیل عظیمی 
از دوستدارانش در سایه سار گلدسته های مسجد 

صاحب الزمان )عج( کرمان آرام گرفت.
هم آغوش  امروز،  کرمان،  شهیدپرور  و  پاک  خاک 
مردی از تبار نور، معرفت، بزرگی، شجاعت، شهامت 

و جهاد و کرامت است.
و  یکهزار  میزبان  گلزار شهدای شهر کرمان  امروز 
دوازدهمین و یکهزار و سیزدهمین شهید سرافراز این 

مرز و بوم است.
خیل جمعیت مستقر در گلزار شهدای شهر کرمان 
که از نخستین ساعات اولیه امروز  و بعضًا قبل از آن 
حضور چشمگیر داشته اند، اکنون شاهد به خاک 
سپردن تکه ای از وجودشان در جوار آرامگاه شهید 

عارف کرمان محمدحسین یوسف الهی هستند.
امروز خیابان های منتهی به گلزار شهدای کرمان 
مملو از جمعیت کرمانی و غیر کرمانی عاشق حاج 

قاسم سلیمانی است. 
حاج قاسم از امروز دیگر حرف از رفتن نمی زند و کنار 

همرزمان و هم استانی هایش می ماند تا علمش را 
سلیمانی های دیگر بر دوش بگیرند.

حاج قاسم؛ حاال بعد از یک عمر تالش و مجاهدت 
در راه خدا آرام بخواب که سلیمانی های زیادی از 
ریخته شدن خونت روییده و جوانه زده اند؛ بخواب تا 
در روزگاری نه چندان دور با آقایمان امام زمان محشور 

شوی.
پیکر مطهر این شهدا روز  شنبه هفته جاری به ترتیب 
در حرمین کاظمین )ع(، بغداد، کربالی معلی و 
نجف اشرف در جوار حرم امیرالمومنین )ع( تشییع 
شد و روز یکشنبه نیز پس از ورود به کشور، ابتدا در 
اهواز و سپس در مشهد مقدس و در آستان قدس 
رضوی با حضور با شکوه مردم قدرشناس تشییع 

شد.
پیکر  پاک شهیدان جبهه مقاومت  صبح  روز دوشنبه 
پس از اقامه نماز توسط حضرت آیت الله سید علی 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دانشگاه 

تهران، به سمت میدان آزادی تشییع شد.
پس از تشییع و تکریم پیکر سردار سپهبد شهید 
قاسم سلیمانی توسط مردم شهید پرور تهران، پیکر 
این سردار مقاومت جهت وداع به قم منتقل و بامداد 
سه شنبه به منظور تشییع تدفین به کرمان منتقل 

شد.
همزمان با ورود پیکر پاک سپهبد شهید سلیمانی به 
کرمان، اهالی دیار کریمان به صورت خودجوش به 

عزاداری پرداختند.

شهید حسین جعفری نیا از همرزمان مجاهد کبیر، 
سردار سرافراز اسالم حاج قاسم سلیمانی بود که 
همراه ایشان در جنایت وحشیانه نیروهای آمریکایی 

در بغداد به شهادت رسید.
سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ابومهدی 
المهندس معاون سازمان نیروهای مردمی عراق به 
همراه هشت نفر دیگر بامداد روز جمعه در مسیر 
رییس  ترامپ«  »دونالد  دستور  به  بغداد  فرودگاه 
جمهوری آمریکا و با پهپادهای وزارت دفاع این کشور 

)پنتاگون( ترور و به شهادت رسیدند.
سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی و در طول جنگ 
ایران و عراق، فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله کرمان بود.

وی در چهارم بهمن ۱۳۸۹ درجه سرلشکری دریافت 
کرد و رهبر معظم انقالب اسالمی وی را »شهید زنده« 

نامیده بود.
نظامی  قدرت  در  مهمی  نقش  سلیمانی  سردار 
حزب الله لبنان، عقب راندن اسرائیل از جنوب لبنان، 
جنگ افغانستان، شکل دهی به فضای سیاسی عراق 
پس از سرنگونی صدام حسین، تغییر روند جنگ 

داخلی سوریه و مقابله با داعش در عراق داشت.
این سردار سرافراز ایران، اهل روستای قنات ملک در 

نزدیکی شهرستان رابر از توابع کرمان است.

خداحافظ فرمانده

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

اگهی اصالحی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی وارضی وساختمان فاقد سند رسمی 

برابر رای اصالحی شماره 13٩8٦031٩0٩1001٦٦3 مورخه 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ٩8/7/1٦هیات 
ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره  الله  ذبیح  فرزند  افشارمنش  بهنام  آقای  متقاضی 
شناسنامه 2 با کد ملی ٦0٦٩8448٩0 صادره از عنبراباد در 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 47/25 متر مربع پالک- 
–اصلی  پالک47  از  شده  ومجزی  مفروز  اصلی  از 47  فرعی 
قطعه یک واقع در عنبراباد اراضی احمد  آباد بخش 45 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر سلمانزاده  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  .بدیهی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:13٩8/10/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: ٩8/10/24
مصیب حیدریان  رئیس ثبت اسناد وامالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی وارضی وساختمان فاقد سند رسمی 

13٩8٦031٩0٩1001255مورخه  شماره  رای  برابر 
٩8/05/05هیات اول موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  عزیز  فرزند  قانعی  فاطمه  خانم  متقاضی 
302028٩033 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 247/50متر مربع پالک –فرعی از ٦3٩ - اصلی 
مفروز ومجزی شده از پالک٦3٩–اصلی قطعه یک بخش 45 
مالک  از  واقع دراراضی ده سوسن عنبرآباد خریداری  کرمان 
رسمی آقای مجید ابراهیمی  محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم  مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :13٩8/10/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:13٩8/10/24

مصیب حیدریان  رئیس ثبت اسناد وامالک

احتراما به استحضار عالی می رساند شادروان مریدحیدری نژاد 
فرزندعبدالله به شماره ش ش۱۱۰متولد۱۳۳۶.۰۱.۰۱صادره 
تاریخ  دارد.به  اینجانب  با  همسری  نسبت  ازرابرکه 
فوت  درفاریاب  واقع  خود  اقامتگاه  اخرین  ۱۳۹۸.۰۲.۳۱در 

نموده. بدینوسیله  ورثه حین الفوت عبارتنداز:
۱.گیالن ف حسین 

به شماره ش ش۲ متولد۱۳۴۰.۰۱.۰۱)فرزند(
۲.وهاب حیدری نژاد ف مرید 

به شماره شناسنامه ۱متولد۱۳۶۳.۰۶.۰۱)فرزند(
۳.سجاد حیدری نژادف مرید

به شماره ملی ۳۱۵۰۴۶۶۶۰متولد۱۳۵۷.۰۲.۰۱)فرزند(
۴.زینب حیدری نژادف مرید

به شماره ملی۳۱۵۰۳۲۸۷۸۰متولد۱۳۷۲.۰۶.۲۸)فرزند(
۵.محسن حیدری نژادف مرید

به شماره ملی۳۱۲۰۱۰۵۰۷۴متولد۱۳۶۹.۱۲.۲۰)فرزند(
۶.فرهادحیدری نژاد ف مرید 

به شماره شناسنامه ۱۰۸۴متولد۱۳۶۵.۰۱.۲۰)فرزند(
۷.قاسم حیدری نژادف مرید

به شماره ملی۳۱۲۰۰۱۴۰۶۰متولد۱۳۶۸.۰۳.۰۱)فرزند(
ندارد.لذاتقاضای  دیگری  وارث  فوق  ورثه  غیراز  به  نامبرده 

رسیدگی صدور گواهی انحصار وراثت دارم.
با تشکرواحترام

یک  شماره  اختالف  حل  شورای  رئیس  بهبودی  عیسی 
شهرستان فاریاب

یک دانش آموز ۱۷ ساله در سومین روز کارآموزی خود که 
به ناسا رفته بود توانست یک سیاره با اندازه ۷ برابری زمین 

کشف کند!
»ولف  تسنیم؛  خبرگزاری  اجتماعی  خبرنگار  گزارش  به 
دوران  گذراندن  برای  که  ساله ای  دانش آموز 17  کوکیر« 
کارآموزی خود به بخش »گودارد« ناسا در گرینبلت مریلند 
رفته بود در سومین روز کاری خود توانست یک سیاره با ابعاد 

7 برابری زمین کشف کند.
این سیاره با استفاده از تلسکوپ فضایی TESS  کشف شد و 

مورد توجه تمام رسانه های امریکایی قرار گرفت.
این سیاره با نام 1338b TOI حدود 1300 سال نوری از 
زمین فاصله دارد و هر ٩3 تا ٩5 روز به دور یک جفت ستاره 
می چرخد. این کشف باعث شهرت این نوجوان 17 ساله 
شده که هوادار سخت جنگ ستارگان است و قصد دارد 
متقاضی حضور در کالج های پرینستون، میت و استنفورد 

باشد.

دانش آموزی که در دوران کارورزی 
یک سیاره کشف کرد!

این تصاویر وضعیت خانه های فرسودہ و ِگلی در کوچه 
نصری جیرفت است

با توجه به اینکه عده ای از مردم در این خانه های فرسوده 
و ِگلی ساکن هستند و چندین مدرسه در این کوچه 
است، وجود این بناهای فرسودہ تھدید و خطر بزرگی 
برای دانش آموزان و عابرانی است که در طول شبانه روز 

از این کوچه عبور میکنند.
خواهشمند است مسئولین چارہ ای بیاندیشند و تا اتفاق 
ناگواری رخ نداده با مالکان این خانه ها جهت بازسازی یا 

تخریب و آواربرداری مذاکره کنند.
وقوع حادثه را قبل از آن چاره ای بیاندیشید که افسوس 
و بیانیه های بعد از حادثه و انگشت اتهام بسوی یکدیگر 

دردی را دوا نمی کند.

بحران در شهرجیرفت 
در بارندگی های بعدی
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پذیرایی از مردم و مهمانان خارجی توسط عضو هیئت رئیسه انجمن جایگاه داران جنوب کرمان

مراسـم تشـییع پیکـر مطهر سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی با 
حضور چند میلیونی مردم استان کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.

در ایـن مراسـم کـه خیـل مـردم والیتمـدار و خداجـوی اقصـای نقـاط 
کشـور حضـور داشـتند و همچنیـن میهمانـان خارجی از کشـورهای 
سـوریه، لبنان و.... برای تشـییع به کرمان آمده بودند در گلزار شهدای 

ایـن شـهر و در جـوار همرزمان شـهیدش بخاک سـپرده شـد..
غالم سـعیدی عضو هیئت رئیسـه انجمن جایگاه داران جنوب 
کرمان که از محبین و عاشـقان سردار دلها حاج قاسم سلیمانی 
اسـت در ایـن مراسـم میهمانـان خارجـی و عـده ای از مـردم را 

بصرف نهـار پذیرایـی کرد.
سـعیدی در این خصوص گفت: سـردار سـلیمانی در دل مردم جهان 
جـای دارد و بنـده بـه عنـوان عضـو کوچکـی از جامعـه ایران اسـالمی 
در حـد تـوان ارادت خـودم را بـا پذیرایـی بیـش از 1000 نفـر میهمـان 

خارجـی و مـردم نشـان دادم.
وی افـزود : امنیت و اقتداری جمهوری اسـالمی مدیون رشـادت های 
سـردار سـلیمانی و هـم رزمانـش هسـت کـه مـا مـردم باید ایـن حب و 

دوسـتی را نشـان دهیم.
غـالم سـعیدی ادامـه داد : امروزمردم برای مراسـم سـردار دلها سـنگ 
تمام گذاشـتند و باید آنها پاس داشـته می شـدند و بنده بخاطر ارادت  

از مـردم بایـد آنان را پذیرایـی می نمودم.

 بـه همـت شـهرداری و اعضـای شـورای شـهر مراسـم بزرگداشـت شـهادت سـردار 
دلهـا حاج قاسـم سـلیمانی و ابومهدی المهنـدس و یارانـش  باحضـور مردم،خانواده 
هـای معظـم شهداء،سـرهنگ سـنجری فرمانـده ناحیـه مقاومـت سـپاه،مدیر حوزه 
علمیه،رئیس تبلیغات اسالمی،شهردار واعضای شـورای شهر دوساری. وسایر اقشار 

در مسـجد جامـع شـهر دوسـاری عنبرآباد برگزارشـد 

��این مراسم معنوی با سخنرانی و مداحی همراه بود 

نـام گذاری بلوار ورودی اول محور منطقه گردشـگری بندر 
دوسـاری به نام سـردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

 با پیشـنهاد شـهردار دوسـاری و مصوبه شـورای شـهر بلوار  ورودی محور اول منطقه 

گردشـگری بندر دوسـاری  عنبرآباد به نام سـردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
مزیـن شـد     بـه پـاس فداکاری هـای مجاهد بزرگ سـردار شـهید سـپبهدحاج قاسـم 
سـلیمانی، بـر اسـاس مصوبـه شـورای اسـالمی شـهر دوسـاری  بلـوار  ورودی منطقه 
گردشـگری شـهر دو سـاری عنبرابـاد بـه نـام بلـوار سردارسـپهبد شـهید حاج قاسـم 

سـلیمانی نامگذاری شد 

برگزاری مراسم بزرگداشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در شهر دوساری


