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درهفته قوه قضائیه که بزرگداشت شهدای هفتم تیر وبویژه 
شهید دکتر بهشتی بود و به همین مناسبت برنامه های 
درحال تدوین واجرایی قوه قضائیه ورونمایی ازسامانه های 
جدید الکترونیکی قوه قضاییه برای تسهیل امور مردم، آسان 
شدن دسترسی به عدالت، کرامت مردم و توجه به حقوق 
مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی انجام شد 

گرچه آغاز به کار این سامانه ها گام مهمی در جهت تسریع و 
تسهیل در خدمات رسانی به شهروندان و کاهش مراجعات 
مردمی به مراجع قضایی خواهد بود.اما شفافیت قوانین ایین 
دادرسی مدنی وکیفری و زدودن قوانین دست وپا گیر و 
وحدت رویه در تصمیم گیری قضات گرچه قضات مستقل 
در آرا هستند اما بسیارتناقض درآرا ونظرات قضات حتی در 
دادگاه های همعرض مشاهده گردیده است که یکی از دالیل 
آن  می تواند عدم یکپارچگی وقوانین است که با گذشت 
زمان اینقدر تبصره و ماده با قانون اصلی افزوده شده وقوانین 
زیادی جایگزین قوانین قبلی با اندکی و یا کلی تغییر یافته اند 
که اصل قانون به حاشیه وفروعات ان به اصل جایگزین شدند 

و قوانین نیازمند به باز تحقیق وباز نوشتار وبازتصویب دارند 
باتوجه به اینکه قوانین قضایی ما ریشه در آموزه های دینی 
دارد باید به نحویی درعمل واجرا نشانگر عدالت ومساوات توام 
با علم اخالق باشد وباعث ایجاد عدالت اجتماعی درجامعه 
باشد که همه مردم جامعه خواستار اجرای عدالت اجتماعی 
هستند زیرایکي از انگیزه هاي بسیار قوي از ارسال رسوالن 
و بروز انقالبها و خواستار شدن تغییر و تحّوالت در جوامع به 
علّت عدم بر خورداري مردم از عدالت اجتماعي است که به 
جاي عدالت تبعیضات ناروا ، خفقان ، ترس و وحشت ، ارعاب 
و خشونت ، فاصله بیش از حّد طبقاتي ، عدم برخورداري 
مردم از حقوق تساوي با حاکمان و صدها نوع دیگر از این 
قبیل مسائل وجود دارد که زمینه ساز حرکتها و نهضتهاي 
مردمي است .از طرفي انسانها فطرتاً خواستار عدالت اجتماعي 
هستند و هیچ نوع برتر بیني را نمي پذیرد و مالك امتیاز و 
برتربیني همان است که فطرت پاك و قریحه آزاد انساني نیز 
گویاي آن است و این همان تقوایي است که خداوند در قرآن 
یاد مي کند و براین  اساس در جامعه اسالمي هیچ فردي 
بر فرد دیگر مقّدم نیست و باید در اجتماع اسالمي رهبر و 
فرمانده ، رئیس و مرئوس ، امیر ومأمور ،مرد و زن ، غني وفقیر 
، کوچك وبزرگ و باالخره همه مردم در صف واحدي بوده 
و در برابر قانون یکسان باشند و این همان روش پیامبر مکّرم 

اسالم )صلي اهلل علیه وآله ( و پیشوایان دین ماست . 
پس در جامعه اي که علم واخالق ، عدالت ومساوات بر پایه 
بینشهاي مذهبي و فرهنگي بر اجتماع حکمفرما نباشد . 
آن اجتماع دچار زوال وسقوط ارزشها اصیل مي شود و هر 

ارزشي ضد ارزش مي گردد و بالعکس .و...

حجــت االســالم والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در 
خطبــه های نمــاز جمعه این هفته ،ســالروز والدت مســعود 
امــام روف علــی بــن موســی الرضــا علیــه الســالم را خدمت 
فرزنــدش آقــا امــام زمــان ولــی امر مســلمین و مقــام معظم 
رهبــری و همــه نمازگــزاران تبریــك عــرض نمــود و چنــد 
نکتــه راجــع بــه امام رضــا بیان داشــت : اینکــه ثــواب زیارت 
آن بزرگــوار از اهــل بیــت خیلــی ســفارش شــده و در ایــن 
خصــوص روایــات فــراوان داریــم کــه از نظر ثواب و ســفارش 
زیــارت ،دومیــن امــام بعــد از سیدالشــهدا ،علــی بن موســی 
الرضــا علیــه الســالم اســت و روایــات زیــادی از معصومیــن 
از پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه وآلــه، امیرالمومنیــن علیــه 
الســالم،  امــام صــادق علیــه الســالم،  امــام کاظــم علیــه 
الســالم ، امــام جــواد علیــه الســالم و خــود امــام رضــا علیــه 

الســالم داریــم 
وی افــزود: روایتــی ازخاتــم االنبیا محمد مصطفــی صلی اهلل 
علیــه و آلــه و ســلم کــه فرمــوده اســت : » پــاره ای از بــدن 
مــن در خراســان دفــن خواهــد شــد کــه هیــچ غــم زده ای 
و غــم دیــده ای آن را زیــارت نمــی کنــد مگــر اینکــه انــدوه 
و غــم آن برطــرف خواهــد شــد و هــر گناهــکاری ایــن پــاره 
تــن مــن را زیــارت کنــد خداونــد گناهــان او را می بخشــد.« 
و همچنیــن روایــت دیگــری از امــام صادق علیه الســالم که 
فرمــود: »هــر کــس در ارض طــوس فرزنــد مــرا زیــارت کند 
مــن امــام صــادق فــردا قیامــت دســتش را خواهــم گرفت« 
لــذا ایــن ویژگــی خــاص علــی بــن موســی رضــا اســت و 
افتخــار مــا ایرانیــان اســت کــه امنیــت و اقتــدار ما بــه وجود 

بــا برکــت امــام رضــا علیه الســالم اســت
خطیــب جمعــه بردســیردر ادامه افزود: شــیخ عبــاس قمی 
ــه امــام رضــا علیــه  ــه رفــع گرفتــاری و توســل ب راجــع ب

والیت و محبتی که نسبت به اهل بیت داریم  
باید در مرحله عمل نشان دهیم

الســالم نــکات زیــادی بیــان نمودنــد و همان طــور که 
از تعبیــرات امــام صــادق علیــه الســالم بــر مــی آیــد از 
امــام رضــا علیه الســالم به عنــوان فریــادرس بیچارگان 
یــاد مــی کنــد و در ایــن ایــام کــه مــا بــه ایــن بیماری 
ــه  ــام رضــا علی ــه ام ــار شــدیم جــای توســل ب گرفت
الســالم اســت کــه از آقــا بخواهیــم بــه  ایــن گرفتــاری 

خاتمــه دهــد. 
حجــت االســالم کرمانــی دربــاره انتظــارات اهــل بیــت 
علیهــم الســالم بیــان داشــت :  اینکــه مــا از اهــل بیت 
ــن  ــرت ای ــه حض ــم ک ــی داری ــا  انتظارات ــام رض و ام
انتظــارات و توقعــات مــا را بــرآورده کنــد همــان طــور 
کــه مــا از امــام رضــا توقعاتــی داریــم امــام رضــا علیــه 
الســالم نیــز از مــا توقعاتــی دارد یکــی از این توقعــات از 

مــا شــیعیان بحــث عمــل گرایــی اســت 
                                                 ادامه صفحه4

امــام رضاعلیــه الســالم فرمود:مؤمــن، مؤمن واقعی نیســت، مگر آن که ســه خصلــت در او باشد:ســّنتی از پــروردگارش 
و ســّنتی از پیامبــرش و ســّنتی از امامــش. اّمــا ســّنت پــروردگارش، پوشــاندن راز خــود اســت،اّما ســّنت پیغمبــرش، 
مــدارا و نــرم رفتــاری بــا مــردم اســت،اّما ســّنت امامــش، صبــر کــردن در زمــان تنگدســتی و پریشــان حالی اســت. 
»اصــول الکافــی، جلد 2، صفحــه 241«

صفحه4

عدالت ومساوات ، با 
علم   و  اخالق

مبارزه قاطع، دقیق و بدون تبعیض
»خشکانیدن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی 

و عمل قاطع و گره گشا در این باره«

حجت االسالم والمسلمین کرمانی در خطبه های نماز جمعه گفت:

واکسن ایرانی کرونا تست مدل های حیوانی خود را با موفقیت گذرانده است
دکترنمکــی وزیــر بهداشــت گفــت: واکســن ایرانی 
کرونــا تســت مدل هــای حیوانــی خــود را بــا 

ــده اســت. موفقیــت گذران
بــه گــزارش خبرنــگار ســالمت خبرگــزاری 
فــارس، ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت در مراســم 
ــت:  ــس گف ــگاه فارمک ــن نمایش ــه دومی افتتاحی
جمهــوری اســالمی ایــران علــی رغــم فشــارهای 
ــا ۶۰۰  ــت ب ــه توانس ــای ظالمان ــی از تحریم ه ناش
ــادل 2۰  ــی ارزی ) مع ــه جوی ــورو صرف ــون ی میلی
ــه  ــار ب ــا افتخ ــال ۹۸ را ب ــی( س ــد ارز مصرف درص
پایــان برســاند، بــا وجــود اینکــه مــا ســال گذشــته 
گرفتــار ســیالب ها و اپیدمــی آنفلوانــزا بودیــم و از 
۳ میلیــون زائــر ایرانــی پذیرایــی کردیــم و در پایان 
ســال بــا کوویــد 1۹ مواجــه شــدیم و پیــش بینــی 
می کردیــم کــه ارز مصرفــی تــا ۵۰ درصــد افزایــش 

پیــدا کنــد.
ــازی و  ــت داروس ــت صنع ــه هم ــه داد: ب وی ادام
ــا  ــتیم ب ــذا و دارو توانس ــازمان غ ــم در س همکاران
2۰ درصــد کاهــش ارزبــری، افزایــش تولیــد داخل 
و ممنــوع کــردن محصوالتــی کــه بــرای لگدمــال 
ــال  ــدند، س ــی ش ــل وارد م ــد داخ ــردن تولی ک
۹۸ را بــه نحــوی ســپری کنیــم کــه یــك بیمــار 

ــا نشــود. ــه ه ســرگردان داروخان
نمکــی با بیــان اینکــه یکــی از حلقه هــای مفقوده 
صنعــت داروســازی تولیــد مــواد اولیــه دارویــی بود، 
گفــت: در گذشــته مقاومــت هایــی در برابــر تولیــد 
ــی و حــد واســط هــا داشــتیم؛  ــه داروی ــاده اولی م
البتــه برخــی مقاومت هــا درســت بــود؛ چــرا کــه 
ــا آن  ــت ام ــورت نمی گرف ــتی ص ــه درس ــد ب تولی

ــی  ــده خوب ــه آین ــتم ک ــاور داش ــن ب ــان م زم
داریــم و بــه آنهایــی کــه  در برابــر مصــرف مواد 
اولیــه دارویــی مقاومــت می کردنــد گفتــم کــه 
ــن مســیرها  ــم همی ــن ه ــد و چی کشــور هن
ــر  ــه تولیدکننــدگان برت ــا ب ــد ت را طــی کرده ان
دنیــا در مــاده اولیــه دارویــی و واســط تبدیــل 
شــوند و حمایــت از  تولیدکننــدگان ایرانی مواد 
اولیــه و حــد واســط دارویــی هزینــه نبــود بلکه 
صرفه جویی محســوب می شــد و خوشــبختانه 
امــروز بــه عنــوان یکــی از بزرگترین کشــورهای 
منطقــه در  تولیــد مــاده اولیــه دارویــی تبدیــل 

شــده ایــم.
نمکــی گفــت: مــن همیشــه مــی  گفتــم چــرا 
ــی  ــرده فروش ــازار  ب ــه ب ــری را ب ــف مص یوس
می بریــم؛ در واقــع مــا مــاده پتروشــیمی را بــا 
ــط  ــا واس ــه ی ــواد اولی ــادر و م ــت ارزان ص قیم
دارویــی را بــا ۵۰ تــا 1۰۰ برابــر وارد می کنیــم، 
ــش  ــال جه ــه در س ــال ک ــبختانه امس خوش
تولیــد هســتیم در ایــن حــوزه گام هــای خوبــی 
ــوان  ــه عن ــك ب ــده نزدی ــته ایم و در آین برداش
صادرکننــده بــزرگ دارویــی تبدیــل خواهیــم 
شــد و مــواد اولیــه و واســط دارویــی را بــا ارزان 
تریــن قیمــت و باالتریــن کیفیــت در بازارهــای 

جهــان عرضــه خواهیــم کــرد.
ــران و  ــا در ای ــیوع کرون ــاره ش ــا اش ــی ب نمک
جهــان گفــت: کوویــد 1۹ گرچــه بــال بــود امــا 
ــا آموخــت و درس  ــه دنی درس هــای بزرگــی ب
نخســت ایــن بــود کــه دریافتیــم مــا علــی رغم 
آگاهــی بــه بســیاری از مســائل نــاآگاه هســتیم 

و دومیــن درس ایــن بــود برخــی کشــورها علی 
رغــم بضاعــت هــا خیلــی هــم بضاعــت ندارنــد 
ــران علــی رغــم بســتن  و کشــورهایی مثــل ای
مرزهــا مــی تواننــد به مســیر خــود ادامــه دهند 
و در دریــای بــزرگ اقتصــادی دنیــا شــنا کننــد. 
ــا در ۶۰ روز  ــد:  م ــر ش ــت متذک ــر بهداش وزی
بــه صادرکننــده مــواد بهداشــتی تبدیل شــدیم 
ــا  ــا آموخــت همــه دنی ــه دنی ــا ب ــزون برکرون اف
بایــد کنــار هــم باشــند و بایــد توجه داشــت که 
ــره ای عمــل  ــد جزی ــا نمی توانن کشــورهای دنی
کننــد و بــا وحــدت جهانــی در تولیــد واکســن 

و دارو می تــوان گام برداشــت.
نمکــی دربــاره جزییات تولیــد واکســن کرونا در 
ایــران، گفــت: مــا در ســاخت واکســن گام هــای 
موثــری برداشــته ایــم و بســیاری از دانشــمندان 
ایــران به ســرعت در ســاخت واکســن کووید 1۹ 
گام هــای تنــدی برداشــته اند و امــروز در ســاخت 
واکســن کرونــا گام خوبی برداشــته ایم و واکســن 
ــی را  ــای حیوان ــت مدل ه ــی تس ــای ایران کرون

موفقیــت پــاس کرده اســت

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، خــدام حــرم رضــوی همزمــان با میــالد امــام رضــا )ع( 
بــا حضــور در گلــزار شــهدای کرمــان بــه مقام شــامخ شــهدا به ویژه ســردار شــهید 

ــلیمانی ادای احترام کردند. س
گلــزار شــهدای کرمــان حــال و هــوای متفاوتــی داشــت و خــدام حــرم رضــوی بــه 
دیــدار ســردار شــهیدمان آمدنــد و با ســالم و صلوات مزار ســردار شــهید ســلیمانی 
را غبارروبــی کردند.ســرداری کــه از ارادتمنــدان اهــل بیــت )ع( و خدام حــرم رضوی 
بــود و در تیرمــاه ســال ۹۷ در آســتانه ســالروز والدت امــام رضــا )ع( بــا حکــم تولیت 
آســتان قــدس رضــوی مفتخــر بــه خادمــی حــرم مطهــر رضــوی شــد.حاال خــدام 
امــام رضــا )ع( آمده انــد تــا گلــزار شــهدای کرمــان را مطهــر بــه عطــر و بــوی حــرم 
رضــوی کننــد و بــه یاد خــادم شــهیِد امــام رئــوف نغمه های عاشــقانه »رضــا رضا« 
ســر دهند.اینجــا دیــدگان اشــکبار اســت بــه یاد ســرداری کــه برای دفــاع از نظــام و 
انقــالب از هیــچ کوششــی دریغ نکــرد و در مقابل رجزخوانی های پوشــالی اســتکبار 
دالورمردانــه ایســتاد و در نهایــت ایــن راه را بــا خــون پاکــش جاودانــه کــرد راهــی 
کــه حــاال بــا شــهادت ســردار ســلیمانی ابــدی شــده اســت.با حضــور خــدام امــام 
رضــا علیــه الســالم  گلزار شــهدا زیر ســایه خورشــید قــرار گرفــت و شــهدا در کنار 

سردارشــان شــب میــالد امــام رضــا )ع( را عاشــقانه ســپری کردند.

مزار شهید سردار سلیمانی معطر به شمیم رضوی شد

سخنگوی علوم پزشکی کرمان  اعالم کرد:

درتاریــخ ۹۹/4/1۳ســخنگوی دانشــگاه علــوم 
ــتری  ــد بس ــوارد جدی ــت: م ــان گف ــکی کرم پزش
ــته در  ــاعته گذش ــی 24 س ــا ط ــه کرون ــال ب مبت
ــد. ــر بودن ــان ۷۳ نف ــتان کرم ــتان های اس بیمارس

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، مهــدی 
ــال  ــی مبت ــتری قطع ــوارد بس ــداد م ــفیعی تع ش
ــتان  ــتان های اس ــون در بیمارس ــا هم اکن ــه کرون ب
کرمــان را 2۹۵ نفــر اعــالم کــرد و اظهــار داشــت: 
در حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 1۳۸ نفر، 
رفســنجان 2۶ نفــر، جیرفــت ۷4 نفــر، بــم ۹ نفــر و 

ســیرجان 4۸ نفــر بســتری هســتند.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان افــزود: 
مــوارد جدیــد بســتری طی 24 ســاعته گذشــته در 

بیمارســتان های اســتان کرمان ۷۳ نفر شــامل 4۰ 
مــورد حــوزه دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان، یك 
مــورد حــوزه دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان، 
1۸ مــورد حــوزه دانشــگاه علوم پزشــکی جیرفت، 
ــم و۹   ۵ مــورد حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی ب
مــورد حــوزه دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان  

بودند
ــه  ــال ب ــی ابت ــای قطع ــداد فوتی ه ــت: تع وی گف
کوویــد 1۹ در 24 ســاعت گذشــته 4 نفــر شــامل 
ــش  ــت پوش ــتان های تح ــر در شهرس ــه نف س
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان و یــك نفــر در 
حــوزه دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان بــوده 
اســت و مجمــوع جانباختــگان ابتــالی قطعــی به 

الزامات مقابله با فساد اقتصادی و ریشه کنی آن از منظر 

رهربمعظم  انقالب اسالمی؛

مبارزه قاطع، 
دقیق و بدون 

تبعیض

دکترنمکی وزیر بهداشت گفت: 
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کوویــد 1۹ از ابتــدا تاکنــون بــه 1۷۵ نفــر رســید.

حسن پورنماینده مردم سیرجان و بردسیردر خانه ملت:

۶3 درصد اشتغال امسال سیرجان در بخش صنعت و معدن بوده است
ایســنا/کرمان نماینده مردم ســیرجان و بردســیر 
در مجلــس گفــت: در ســه مــاه گذشــته حــدود 
۶۳ درصد اشــتغال ســیرجان، در بخش صنعت و 
معــدن بــوده که نشــانگر جهش بــزرگ صنعتی 
اســت کــه در شهرســتان ســیرجان اتفــاق افتاده 

است.
ــا  ــری ب ــت خب ــور در نشس ــن پ ــهباز حس ش
حضــور خبرنــگاران ســیرجان افــزود: در دو مــاه 
گذشــته بیــش از ۷۰۰ نفــر ثبــت نامــی جدیــد 
در ســازمان تامیــن اجتماعــی حــوزه ســیرجان 
داشــته ایــم کــه نشــان از پویایــی شهرســتان در 

بخــش هــای مختلــف مــی دانــم.
ــالك در  ــا راه حــل کاهــش قیمــت ام وی تنه
ــت  ــکن اس ــن و مس ــه زمی ــیرجان را عرض س
دانســت و گفــت: 1۰ هــزار واحــد مســکونی در 
ســیرجان کــم داریــم لــذا از دولــت خواســتیم 
ــف  ــای بالتکلی ــن ه ــذاری زمی ــه واگ ــدام ب اق
ــهرها  ــتاها و در ش ــا، روس ــش ه ــی در بخ دولت

بــا حمایــت شــرکت هــای تعاونــی مســکن، تهیه و 
ــرد. ــردم صــورت گی ــه م ــذاری مســکن ب واگ

حســن پــور افــزود: خوشــبختانه آمــاده ســازی الزم 
جهــت واگــذاری زمیــن و ســاخت مســکن توســط 
شــرکت هــای تعاونی مســکن در جــوار میدان شــورا 
ورودی منطقــه ویــژه ســیرجان انجــام شــده اســت؛ 
ــازی  ــکن و شهرس ــرف اداره مس ــرکت از ط 1۸ ش
ــه اداره کل  ــداری و در نهایــت ب ــه فرمان ســیرجان ب
مســکن و شهرســازی اســتان معرفــی شــده انــد تــا 
صالحیــت آن هــا بررســی و زمیــن هرچــه زودتــر 

واگــذار شــود.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در انتقــاد بــه 
ــش از  ــیرجان بی ــتان س ــداری شهرس ــه فرمان اینک
یکســال اســت کــه بــه صــورت سرپرســتی اســت، 
ــتاندار در  ــای اس ــا آق ــه ب ــورتی ک ــا مش ــت: ب گف
یکــی دومــاه گذشــته داشــتیم، 2۰ نفــر از نخبــگان، 
معتمدیــن و افــراد توانمنــد ســیرجانی کــه بتواننــد 
فرمانــدار ســیرجان باشــند معرفــی شــد امــا اکثــرا 

ــه دلیــل قــرار داشــتن در ســال پایانــی دولــت  ب
ــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی ایــن روزهــا،  ــا ب ی
در نهایــت نپذیرفتنــد یــا اینکــه بــه دلیــل عــدم 
ــان  ــکان حضورش ــی، ام ــتخدام دولت ــبت اس نس
در فرمانــداری نبــود؛ درنهایــت مجبوریــم ســکان 
فرمانــداری ســیرجان را بــه افــراد غیــر ســیرجانی 

ــود. ــل داده ش تحوی

احرتامــا بدینوســیله ضمــن گرامیداشــت روز شــهرداری و دهیــاری و تشــکر از زحــات 
شــهرداران و دهیــاران شهرســتان بردســیر وباالخــص ازجنابعالــی شــهردار محــرتم 
بردســیر ســالمتی و توفیــق همــگان را جهــت خدمــت بــه شــهروندان عزیــز را از درگاه 

محمد نخعی رئیس شورای اسالمی شهر بردسیرباریتعالــی آرزومنــدم  

جناب اقای دکتروحیدخطیبی شهردار محترم بردسیر

نامگــذاری 14 تیــر بــه عنــوان روز شــهرداری و دهيــاری اقدامــی ارزنــده و فرصتــی اســت 
مغتنــم تــا شــهروندان محــرتم از فعاليــت هــای خالصانــه و شــبانه روزی خادمــان خــود در 
عرصــه هــای مختلــف شــهری و روســتایی قدردانــی و تجليــل مناینــد  لذا بدینوســیله ضمن 
تربیــک بــه شــهرداران محرتم شهرســتان بردســیر از زحات جنــاب دکرت خطیبــی وهمکاران  

خــدوم و تالشگرشــهرداری بردســیرتقدیر و تشــکر میگردد 
مدیر مسئول نشریه سپهر بردسیر
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آگهی مزایده ی شهرداری بردسیر
مرحله ی اول )نوبت اول(

مشخصات و لیست امالک مزایده شهرداری بردسیر

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد تعــدادی  قطعــه ی زمیــن بــا کاربــردی مســکونی و تجــاری در نقــاط مختلــف شــهر بــر طبــق مجــوز شــماره ی 2/47-99/03/10 شــورای 
اســامی شــهر و بــه اســتناد مــاده 13 آییــن نامــه ی مالــی قانــون شــهرداریها از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند، لــذا از متقاضیــان دعــوت مــی شــود تــا ظــرف مــدت 

10 روز کاری  پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم بــه واحــد امــاک شــهرداری بردســیر مراجعــه و اســناد مربوطــه را دریافــت نمائیــد.
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                      روابط عمومی شهرداری بردسیر

گــروه 1 – تعــداد یــک قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در عمــق ســوم ضلــع جنوبــی خیابان  شــهید 
غامحســین پــور ) حــد فاصل چهــارراه بهجرد و میــدان امــام حســین )ع(   (  ،  قطعه   بــه  شــماره    127 

گــروه 2 – تعــداد  یــک  قطعــه  زمیــن  مســکونی  واقــع  در محلــه  کریــم آبــاد  -  کوچــه 
مســجد   قطعــه   بــه    شــماره   3   

گــروه 3 – تعــداد  یــک  قطعــه  زمیــن  مســکونی  واقــع  در محلــه  دهنوســفید  ، کوچــه 
جنــب  ترانــس بــرق  ، پــاک 1141  قطعــه  بــه    شــماره    7    

ــهید  ــان ش ــی خیاب ــع جنوب ــع در ضل ــکونی واق ــن مس ــه زمی ــداد  7  قطع ــروه 4 – تع گ
ــای      32-27-22-21-20-13-7  ــماره ه ــه   ش ــات  ب ــتغیب  قطع دس

گــروه 5 – تعــداد  یــک  قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در ضلــع غربی بلــوار مــدرس - بعد 
از دو راهــی  دهنــو ســفید   قطعــه  به  شــماره   11 

گــروه 6 – تعــداد  یــک  قطعــه  زمیــن  مســکونی  واقــع در بلــوار شــهیدان عظیمی )ســفیر 
امیــد( ، ضلــع شــرقی پــارک انقــاب  قطعه  بــه  شــماره   20   

گــروه 7 – تعــداد  2  قطعــه زمیــن از اراضــی موقوفــه عبــاس آبــاد واقــع در ضلــع جنوبــی 
خیابــان معلــم  ، عرصــه قطعــات فــوق متعلــق بــه وقــف مــی باشــد و قیمــت پایــه مزایده 
ارزش امتیــاز بهــره بــرداری از عرصــه وقفــی بــوده و هزینــه هــای مربــوط بــه وقــف بــه 
عهــده ی برنــده مزایــده مــی باشــد. و قطعــه  2500  دارای حریــم قنــات بایرمــی باشــد.   

قطعــات  بــه  شــماره هــای  606 - 2500 

گــروه 8 – تعــداد  2  قطعــه زمیــن مســکونی از موقوفــه حاج ســیف ا... خدامــی واقــع در بلوار 
مــدرس کوچــه شــماره 8  پــاک 1160 ، عرصــه قطعــات فــوق متعلــق بــه وقــف مــی باشــد و 
قیمــت پایــه مزایــده ارزش امتیــاز بهــره بــرداری از عرصــه وقفــی بــوده و هزینه هــای مربوط 

ه وقــف بــه عهــده ی برنــده مزایــده مــی باشــد. قطعــات   بــه   شــماره هــای      7-2 

گــروه 9 – تعــداد  یــک  قطعــه  زمیــن  مســکونی  واقــع در بعــد از پــارک انقاب ، نرســیده 
بــه میــدان ، جنــب شــهرک ســامت  قطعــه   بــه     شــماره     12

گــروه 10 – تعــداد  3  قطعــه  زمیــن  مســکونی از پــاک 549  واقــع در غــرب خیابــان شــهید 
گرکانــی ، پشــت بــاغ گــودال  قطعــات  بــه  شــماره هــای  42-39-4   

گــروه 11 – تعــداد 18 قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در بلــوار آزادگان مقابــل بیمارســتان  ،   
قطعــات  بــه  شــماره هــای  28-26-22-16-15-14-13-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

گــروه 12 – تعــداد 19 قطعــه زمیــن مســکونی از پــاک 3387 اصلــی  واقــع در بلوار شــهید 
جهاندیــده ، قطعــات  شــماره هــای 82-72-67-66-57-56-45-37-33-28-25-24-

120-119-107-103-102-93-88

گــروه 13 – تعــداد 2 قطعــه زمیــن مســکونی از پــاک 548  واقــع در بلــوار میرزاآقاخــان  
قطعــات   بــه    شــماره هــای  40-4  

گــروه 14 – تعــداد  یــک  قطعــه  زمیــن  مســکونی  واقــع در بلــوار آزادگان ، پشــت منــازل 
ســازمانی قطعــه  بــه   شــماره   18   

گــروه 15 – تعــداد 11 قطعــه زمیــن مســکونی  از پــاک 3354 اصلــی واقــع در غــرب  30 
متــری امــام ســجاد )ع(  روبــروی پیــر جارســوز ، منطقــه بــا  تــراز پاییــن تــر از ســطح 

ــای  37-36-35-29-26-23-19-14-12-11-8 ــماره ه ــه    ش ــات   ب ــان     قطع خیاب

گــروه 16 – تعــداد 4 قطعــه زمیــن تجــاری از پــاک 3354 اصلــی واقــع در غــرب  30 متری 
امــام ســجاد )ع( روبــروی پیــر جارســوز ،  قطعات بــه شــماره هــای      4-3-2-1  

گــروه 17 – تعداد4قطعــه زمیــن مســکونی از پــاک 3354 اصلــی  واقــع در ضلــع شــمال 
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مشخصات  قطعات زمين آگهی مزايده
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مشخصات  قطعات زمين آگهی مزايده

آگهی تحدید حدود اختصاصیآگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه آگهــی تحدیــد حــدود ششــدانگ اراضــی ابــردژ پــاک نظــر بــه اینکــه آگهــی تحدیــد حــدود ششــدانگ اراضــی ابــردژ پــاک 273273 اصلــی واقــع در بخــش  اصلــی واقــع در بخــش 2020 کرمــان منتشــر  کرمــان منتشــر و بــه علــت عــدم مراجعــه مالــک از نوبــت تحدیــد حــدود خــارج و بــه علــت عــدم مراجعــه مالــک از نوبــت تحدیــد حــدود خــارج 
گشــته لــذا حســب تقاضــای شــمارهگشــته لــذا حســب تقاضــای شــماره15531553//1101811018//9999 مــورخ  مــورخ 1010//44//9999 اقــای ملــک محمــد کرباســی بوکالــت ازســید محمــود آیــت الهــی موســوی احــد از مالکیــن عملیــات تحدیــدی  اقــای ملــک محمــد کرباســی بوکالــت ازســید محمــود آیــت الهــی موســوی احــد از مالکیــن عملیــات تحدیــدی 
آن از ســاعت آن از ســاعت 88 صبــح روزپنــج شــنبه  صبــح روزپنــج شــنبه 2323//55//9999  درمحــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن( وصاحبــان امــاک مجاوررقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعدمقــرر   درمحــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن( وصاحبــان امــاک مجاوررقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعدمقــرر 
درایــن اعــان در محــل وقــوع ملــک حاضــر ودر صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد درایــن اعــان در محــل وقــوع ملــک حاضــر ودر صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 1414وو1515 قانــون و  قانــون و 
7070 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام واعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد  آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام واعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 2020 قانــون و قانــون و7474 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت  آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 
3030 روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد. واال پــس از گذشــت  روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد. واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه مهلــت یــک ماهــه 

وعــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.تاریخ انتشــار : شــنبه وعــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.تاریخ انتشــار : شــنبه 1414//44//9999  
                                                                                   حسین تقی زاده                                                                                    حسین تقی زاده –– رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بردسیر/ رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بردسیر/1717 م الف م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصیآگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه آگهــی تحدیــد حــدود ششــدانگ زمیــن پــاک نظــر بــه اینکــه آگهــی تحدیــد حــدود ششــدانگ زمیــن پــاک 275275 اصلــی واقــع در بخــش  اصلــی واقــع در بخــش 2020 کرمــان منتشــر و بــه علــت عــدم مراجعــه مالــک از نوبــت تحدیــد حــدود خــارج گشــته  کرمــان منتشــر و بــه علــت عــدم مراجعــه مالــک از نوبــت تحدیــد حــدود خــارج گشــته 
لــذا حســب تقاضــای شــمارهلــذا حســب تقاضــای شــماره15531553//1101811018//9999 مــورخ  مــورخ 1010//44//9999 اقــای ملــک محمــد کرباســی بوکالــت ازســید محمــود آیــت الهــی موســوی احــد از مالکیــن عملیــات تحدیــدی آن از  اقــای ملــک محمــد کرباســی بوکالــت ازســید محمــود آیــت الهــی موســوی احــد از مالکیــن عملیــات تحدیــدی آن از 
ســاعت ســاعت 88 صبــح روزپنــج شــنبه  صبــح روزپنــج شــنبه 2323//55//9999  درمحــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن( وصاحبــان امــاک مجاوررقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعدمقــرر درایــن   درمحــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن( وصاحبــان امــاک مجاوررقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعدمقــرر درایــن 
اعــان در محــل وقــوع ملــک حاضــر ودر صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد اعــان در محــل وقــوع ملــک حاضــر ودر صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 1414وو1515 قانــون و  قانــون و 7070 آ آ1010ماهــه ماهــه 
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پیامک های شما

Soroush-eitaa

یکــی از محورهــای اصلــی بیانــات رهبــر انقــاب در 
ارتبــاط تصویــری بــا همایــش سراســری قــوه قضائیه 
مســئله ی »مبــارزه بــا فســاد« بــود. امــا پیــش از ایــن 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای دربــاره ی الزامــات و بایدها 
و نبایدهــای مبــارزه با مفاســد اقتصادی بــه چه نکاتی 
اشــاره کرده انــد؟ از نظــر ایشــان بــرای مبــارزه ی جدی 
و اثرگــذار بــا فســاد مالــی و اقتصــادی چــه مســائلی 
بایــد از ســوی مســئولین دســتگاه قضــا مــورد توجــه 

و اهتمــام قــرار گیــرد؟
ــت  ــانی KHAMENEI.IR در یادداش ــگاه اطاع رس پای
ــرت  ــات حض ــاس بیان ــوال براس ــن دو س ــه ای ــر ب زی

ــد: ــخ می ده ــه ای پاس ــت اهلل خامن آی
* مطالبه ای که همواره پیگیری شده است...

ــادی و  ــی و اقتص ــاد مال ــه ی فس ــکانیدن ریش »خش
عمــل قاطــع و گره گشــا در ایــن بــاره، مســتلزم اقــدام 
همه جانبــه به وســیله ی قــوای ســه گانه مخصوصــاً دو 
قــوه ی مجریــه و قضائیــه اســت.« 1380/0۲/10 ایــن 
جمــات حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در فرمان هشــت 
ــا مفاســد  ــاره ی مبــارزه ب مــاده  ای بــه ســران قــوا درب
ــه ی ایشــان  ــه روشــنی خواســِت قاطعان اقتصــادی ب
ــا فســاد از ســوی قــوای ســه گانــه را  بــرای مبــارزه ب
ــواره در دوران  ــه هم ــئله ای ک ــد. مس ــان می ده نش
رهبــری از ســوی ایشــان به شــکلی جــدی مطالبــه و 

پیگیــری شــده اســت.
رهبــر انقــاب در زمینــه ی مبــارزه بــا فســاد الزاماتــی 
ــا و  ــن بایده ــی از مهم تری ــد. برخ ــرح کرده ان را مط
نبایدهــای موضــوع از منظــر ایشــان ایــن موارد اســت:

یکم: شناخت بسترهای فساد و پیشگیری از آن
از جملــه نکاتی کــه همواره مــورد تأکید رهبــر انقاب 
بــوده اولویــت دادن بــه مســئله ی پیشــگیری اســت: 
ــا فســاد، در درجــه ی اول، مســئله ی  ــارزه ی ب »در مب
ــه  ــن زمین ــت.« 1390/۷/۲0 و در ای ــگیری اس پیش

شــناخت »بســترهای تولیــد فســاد« و ریشــه کنی آن 
ــه  ــم، ب ــاد ه ــه ی فس ــزا دارد: »در زمین ــی به س اهمیت
بســترهای فســادخیز توّجــه بشــود... یعنــی بایســتی 
بــا نــگاه کارشناســی، زمینــه ِی بـُـروز فســاد را و تولیــد 
فســاد را شناســایی کــرد، شــناخت و بــا همــان نــگاه 
کارشناســی، بــه جنگ فســاد رفــت و برای ریشــه کنی 

ــرد.« 1399/0۴/0۷ ــرد و کار ک ــاش ک فســاد ت
دوم: عدم تبعیض

از جملــه شــروط اثرگــذاری جریــاِن مقابلــه بــا فســاد 
ــد  ــن رون ــه تبعیضــی در ای ــه هیچگون ــن اســت ک ای
وجــود نداشــته باشــد: »در امــر مبــارزه بــا فســاد نبایــد 
هیــچ تبعیضــی دیــده شــود. هیچکــس و هیچ نهــاد و 
دســتگاهی نباید اســتثنا شــود. هیچ شــخص یا نهادی 
ــا دیگــر  ــب ی ــه این جان ــا عــذر انتســاب ب ــد ب نمیتوان
ــاف  ــی مع ــود را از حساب کش ــور، خ ــئوالن کش مس
ــد  ــند بای ــر مس ــا و ه ــر ج ــاد در ه ــا فس ــمارد. ب بش

ــرد.« 1380/۲/10 ــورت گی ــان ص ــورد یکس برخ
سوم: مبارزه در درون قوه مجریه

ــد کــه وزرا و مســئولین ارشــد  رهبــر انقــاب معتقدن
دولتــی بهتــر از هــر کســی می تواننــد بــا فســاد مقابله 
کننــد: »بایــد بــا فســاد در دســتگاههای دولتــی و دیگر 
ــن  ــِد ای ــارزه شــود. متعّه ــی مب دســتگاههای حکومت
مبــارزه، خــودِ مســؤوالن قــوای مختلــف هســتند. در 
درجــه اوّل، بــرای جلوگیــری از فســاد در دولــت، خــوِد 
ــران ارشــد  ــی، خــودِ وزرا و خــودِ مدی مســؤوالن دولت
مســؤولند. نگذارنــد در مجموعه هــای آنهــا فســاد بــه 
وجــود آیــد. اگــر آنها بخواهنــد مبــارزه کنند و اگــر این 
مبــارزه را جــّدی بگیرنــد، بهتــر از هــر کــس خواهنــد 

توانســت مبــارزه کننــد.« 1381/۷/30
چهارم: پاک دستی

بــا دســتمال کثیــف نمی تــوان شیشــه را تمیــز 
کــرد و الزمــه ی مقابلــه ی جــدی بــا مســئله ی فســاد 

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید صفــر خنامانــی نــام پــدر: محمدجــان نــام مــادر: مــاه نســاء خنامانــی 
متولــد : ۴۷/۲/15ومجــرد تاریــخ شــهادت: 66/6/۲۲ محــل شــهادت: فاومــزار 

شــهید: روســتای اللــه زار
زندگینامه:شــهید صفــر خنامانــی در روســتای ســرزه اللــه زار بــه دنیــا آمد. 
بــه خاطــر مشــکات آن زمــان بــرای تحصیــل و ... چنــد کاســی درس خواند 
و دیگــر ادامــه نــداد. بــا کار کشــاورزی و قالــی بافــی کمــک خــرج خانــواده بود. 
موعــد ســربازی در زمــان جنــگ، بــه جبهــه رفــت و پــس از گذشــتن حــدود 

شــش مــاه در فــاو عــراق بــه شــهادت رســید.
تــو مجالــس عــزاداری شــرکت مــی کــرد، پیــش طلبــه هــا رفــت و آمــد مــی 
کــرد، طــرز وضــو گرفتــن، نمــاز خونــدن و مســائل شرعیشــو یــاد گرفته بــود...

                                                     راوی: حسن فاح)پسرخاله شهید(
چشــم بابــاش کــم بینــا شــده بــود. گفــت: اینطــوری زمیــن کشــاورزی مــی 

خوابــه، مدرســه رو رهــا کــرد و مشــغول کار شــد.
                                                    راوی: ماه نساء خنامانی)مادر شهید(

چنــد ســالی بــا هــم قالــی بافی مــی کردیــم و صفــر  شــاگرد مــن بود. بســیار 
فعــال، خــوش صحبــت، خــوش روحیــه بــود. خیلــی تــو کارش منظــم بــود. 
صبــح هــا تــا مــا مــی آمدیــم، بخــاری هیزمــی رو روشــن مــی کــرد تــا اتــاق 
گــرم باشــه. پســر مؤدبــی بــود. حتــی اگــه بــا دعــوا باهــاش روبــرو می شــدیم، 

بــا خنــده جــواب مــی داد و باعــث شــرمندگی طــرف میشــد.
                                                      راوی: یوسف فاح)پسرخاله شهید(

اگــه بــرا کســی کار مــی کــرد، کشــاورزی یــا قالــی بافــی و ... اگــه مــی دیــد 
صاحــب کارش بضاعــت چندانــی نــداره، مراعــات مــی کــرد، بــه وســع طــرف 
نــگاه مــی کــرد ...  نقــش خــون قالــی بود. تــو بافتــن قالی هــم مهارت داشــت. 
بهــم گفــت: بیــا قالــی بافــی. گفتــم: بلد نیســتم. 3-۲ شــب وقــت گذاشــت، با 

حوصلــه و بــا ســر ســوزن یــادم مــی داد ...                
                                                     راوی: مهدی خنامانی)برادر شهید( 

 مــی خواســتیم بریم گــردش و تفریح، تا متوجه می شــدیم، مــی دیدیم خورد 
و خوراکــی ســفر رو، خــودش خریده .      راوی: حســن فاح)پســرخاله شــهید(

پــدر بزرگــم حــدود 15-10 ســال نابینــا بود. بیشــتر کارهاشــو صفر انجــام می 
داد ...     اگــه کســی تــو خیابــون نــگاه بــه دختــری مــی کــرد، مــی رفت بهش 
مــی گفــت: فکر کــن خواهــر خودتــه...!   راوی: مهــدی خنامانی)برادر شــهید(

کاراشــو کــرده بــود بــرا خدمــت. گفتــم: نــرو، صبــر کــن مــن از ســربازی بیــام، 
بعــد تــو بــرو. گفــت: امــام خمینــی االن بــه مــا احتیــاج داره، بعــد چــه فایــده!

  گاهــی خونــواده هــا بخاطــر اینکــه بچــه هاشــون تــو جبهــه بــودن یا شــهید 
مــی شــدن، ناراحــت بــودن، بــی تابــی مــی کــردن. صفر بهشــون دلــداری می 

داد، مــی گفــت: مــا بایــد ایــن جــور موقعیــت هــا حمایــت کنیــم  ...
                                                         راوی: مهدی خنامانی)برادر شهید( 

جبهــه بودیــم، صبــح ها بــرا نماز صبــح بیدارمــون می کــرد. نصیحــت میکرد: 
اینجــا اومدیــم بجنگیم، نیومدیــم برا خــواب و ...

                                                          راوی: حسن فاح)پسرخاله شهید(
هیــچ وقــت از جبهــه نمــی نالید.مرخصــی کــه مــی آمــدن، گاهــی همرزماش 
از ســختی هــا، محاصــره هــا و گرســنگی و تشــنگی تــو جبهــه مــی گفتــن. 
صفــر مــی خندیــد مــی گفــت: این طــوری هــم کــه شــما تعریف مــی کنید، 

نیســت ...                                   راوی: یوســف فاح)پســرخاله شــهید(
چشــم بابــام کــم کــم بینائیــش رو داشــت از دســت مــی داد. گفت: یا جــد امام 
خمینــی! چشــم مــن خــوب بشــه، مــن در راه امام خدمــت می کنم تا شــهید 
بشــم. اتفاقــا وقتــی میــره پیــش دکتــر، با یک عمــل ســرپایی یه تیکــه چوب، 
دکتــر از چشــم بابــا درمیــاره و بابــا مشــکلش حــل میشــه. بعــد از ایــن جریان 
بابــا تــو فکــر نــذری بــود کــه بایــد ادا کنــه. صفــر بهــش گفــت: ایــن نذر شــما 

رو مــن ادا مــی کنــم...        راوی: مهــدی خنامانــی) بــرادر شــهید(
زد بــه بــازوی بابــاش گفــت: مــا ممــد جــان! تــو میشــی پــدر شــهید. مــن 
ناراحــت شــدم. گفــت: ناراحــت نبــاش، مــن لیاقت شــهادت نــدارم، بــه من تیر 

نمــی خــوره ...                           راوی: مــاه نســاء خنامانی)مــادر شــهید(
 از ســرزه رد مــی شــدیم بریــم جبهــه. بــه رودخونــه و درخت های ســپیدار که 
رســید، گفــت: خداحافــظ رودخونــه، خداحافــظ ســپیدارها، من دیگه شــما رو 
نمــی بینــم ...مــادرم برامــون آینــه قــرآن گرفت. گفــت: خاله منــو از زیــر آیینه 

قــرآن رد نکــن، حســن رو رد کــن، من اینبار شــهید میشــم...
  همیشــه لبخنــد رو لبــش بود... پیکــرش رو آورده بودن ســید ســلطان حمید. 

وقتــی دیدمــش، جــای ترکش مثــل گلی شــکفته رو لبــش بود.
پــدر شــهید موقــع تشــییع شــهید مــی خندید. گفتــم: محمــد جان پســرت 
شــهید شــده نخنــد. گفــت: پســرم در راه خــدا شــهید شــده، بچــه ای بــود که 

مــی بایســت در ایــن راه بــره، الیــق شــهادت بــود... 
                                                      راوی: یوسف فاح) پسرخاله شهید(

شهید  معظم  صفر خنامانی

*باســام تنهــا دوربرگــردان اســتاندارد دارای جان پناه 
دربلــوار شــهید ملــک قاســمی بــدون دلیــل  مســدود 
وبــا فاصلــه چندمتــری  دوربرگــردان غیراســتاندارد و 
ــه  ــود دارد ک ــرا ی دورزدن وج ــاه ب ــان پن ــدون ج ب
قابــل مقایســه باایــن یکــی نیســت  مــا اهالــی ایــن 
منطقــه دلیــل مسدودشــدن را نمــی دانیــم  بــا ایــن 
دوربرگــردان مســدودی خودروهــا درســمت مخالــف 
حرکــت میکردنــد وحــاال ایــن بســته شــدن باعــث 
افزایــش خــاف خودروهــا مــی شــود شــورای ترافیک 
بــه ایــن نــکات توجــه کنــد ودستوربازگشــایی صــادر 
کندباتشکر                                                913----۷1

*فاصلــه گــذاری اجتماعــی، ضرورتی که به فراموشــی 
ســپرده شده ودشــمن شــهروندان در دوران کرونا، افراد 
بــدون ماســک هســتند- بــا رعایــت اصول بهداشــتی، 
اســتفاده از ماســک و حفــظ فاصلــه، زنجیره انتقــال را 

قطــع کنیــم                                   9303----60
*بــا ســام رهبــر معظــم انقــاب درموضــوع تحــول 
ــت  ــه بمناســبت 1۴خــرداد ســالروز رحل خواهــی ک
ــراد  ــون اف ــوع پیرام ــی را موض ــام مطلب ــرت ام حض
انقابــی درابتــدای انقــاب و جوانــی کــه بدلیــل کــج 
ــیلهای  ــه فس ــتادند ب ــاب ایس ــی و در برابرانق فهم
انقــاب تعبیرکردنــد و امــروز کــم نداریــم از کســانی 
کــه در چهل ســال گذشــته انقــاب در راس حاکمیت 
بودنــد و حــاال طلبکارانقــاب و رهبرینــد اینهــا همان 

ــد باتشــکر            913۲----85 فســیلهای انقابن
*ســام ایــا کارخانــه قنداحتمــال راه اندازیش هســت 
ــه فرســوده و مــدت ســیزده  ــن کارخان درحالیکــه ای
ســال هــم تعطیلــه چــی بــراش مانــده کــه بخواهنــد 
ــه  ــی اســت ک ــی وذهن ــن خیال ــه ای ــاره راه بیفت دوب
برخــی مســئوالن بیــان مــی کننــد   91۲6----51

*ســام تــو ایــن اوضــاع ســخت اقتصــادی و کرونایــی 
و ارســال فیشــهای بــرق وگاز بصــورت پیامکــی وعدم 
دریافــت بعضــی پیامکها ایــن ادارات مرتبــا اخطارقطع 
میفرســتند و اعصــاب مــردم را بهــم ریختندبفرماییــد 
بــه ایــن ادارات اول قبــض تحویــل ورســید دریافــت و 
مهلتــی تعییــن اگرمشــترک اقــدام نکرد شــما اخطار 
بفرســتیدو قطــع کنید این شــیوه پیامکی مشــکاتی 
دارد کــه بایــد مســتمرا برطــرف شــود یــا مامــور میاد 
ــن  ــاال ای ــزل ح ــدازد داخــل من ــی ان ــض م ــک قب ی
بادببــرش گــم بشــه صاحــب خانــه نبینــد میگــن ما 
اخطــار دادیــم بــه کــی دادیــد از کــی رســید گرفتیــد 

؟                                            9039----56

مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمان 
ــای  ــان پروژه ه ــارد توم ــزار میلی ــاح ۲0 ه از افتت
ــال  ــان در س ــتان کرم ــی در اس ــی و معدن صنعت

ــر داد. ــاری خب ج
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــینی نژاد در گفت وگ ــدی حس مه
ــه اینکــه ســال ها  ــا اشــاره ب ــان، ب تســنیم در کرم
اســت کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری مباحــث 
ــرار  ــر ق ــد نظ ــال ها م ــذاری س ــادی در نامگ اقتص
گرفتــه و امســال نیز ســال جهــش تولیــد نامگذاری 
ــدن و  ــت، مع ــت: صنع ــار داش ــت اظه ــده اس ش
تجــارت اســتان کرمان از ابتدای امســال در راســتای 
تحقــق شــعار ســال و در قالــب سیاســت های کلــی 
اقتصــاد مقاومتــی برنامه ریــزی شــده، برنامــه 
توســعه ای خــود را در هفــت محــور به صــورت ویژه 

ــد. ــال می کن ــه دنب ــب ۴9 برنام و در قال
وی بــا اشــاره بــه مهمتریــن برنامه هــای اســتان در 
ایــن راســتا بیــان کــرد: توســعه صــادرات و توجه به 
ــن برنامه هــا  ــه ای ــان از جمل فعالیت هــای دانش بنی
ــتان  ــه اس ــا ک ــت و از آنج ــاری اس ــال ج ــرای س ب
کرمــان یــک اســتان معدنی اســت و پتانســیل های 
خوبــی در اســتان در ایــن حــوزه وجــود دارد ایجــاد 
زیرســاخت های صنعتــی و معدنــی و توســعه 

فعالیت هــای معدنــی مــورد توجــه ویــژه اســت.

مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان بــا 
عنــوان اینکــه رونــق تولیــد در واحدهــای موجــود، فعــال 
کــردن واحدهــای راکــد و افزایــش ظرفیــت واحدهــای 
نیمــه فعــال از دیگــر برنامه هــای مــا در راســتای جهــش 
تولیــد اســت ادامــه داد: توســعه کســب و کارهــای صنفی 
و کارآمدســازی نظــام توزیــع نیــز جــزو ایــن هفــت محور 
اســت و تــاش می کنیــم تــا از ایــن نامگــذاری ســربلند 

ــرون بیاییم. بی
ــژه ای  ــان توجــه وی ــه در اســتان کرم ــان اینک ــا بی وی ب
بــه ایجــاد صنایــع فــراوری بــا اســتفاده از پتانســیل های 
اســتان شــده اســت افــزود: در تکمیــل زنجیــره تولیــد 
فــوالد، مــس و ذغالســنگ در اســتان کرمــان گام هــای 

بســیار بزرگــی برداشــته شــده اســت.
ــن  ــون ت ــش از  3۲ میلی ــد بی ــه تولی ــینی نژاد ب حس
کنســتانتره، ۲8 میلیــون تــن گندلــه، 13 میلیــون تــن 
ــتان  ــوالد در اس ــن ف ــون ت ــفنجی و 10 میلی ــن اس آه
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: تمامــی پروژه هــای اســتان 
ــاح  ــا افتت ــی ی ــع معدن ــراوری صنای ــان در حــوزه ف کرم
شــدند و یــا پیشــرفت فیزیکــی بــاالی 95 درصــد دارنــد.

وی بــا بیــان اینکــه تمامــی ایــن پروژه هــا یــا در آســتانه 
افتتــاح قــرار دارنــد و یــا تــا پایــان ســال 1۴00 بــه چرخه 
ــدود 10  ــال 9۷ ح ــزود: در س ــوند اف ــد وارد می ش تولی
هــزار میلیــارد تومــان افتتــاح در اســتان کرمــان داشــتیم 

مبارک باد  میالدامام 
رضاعلیه السالم

آسمان دلگیر بود اینجا، زمینش خسته بود
قرن ها بال کبوتر، پای آهو بسته بود

سرزمین عشق بود اما سلیمانی نداشت
ملک عاشق ها هزاران سال سلطانی نداشت

 باده نوشان شهرشان یک عمر بی میخانه بود
دست پیمان بسته ی این قوم بی پیمانه بود

تا سحرگاهی ورق برگشت و خوش شد سرنوشت
آمد و خاک خراسان تکه ای شد از بهشت
کعبه و حج فقیران بود، می دانی چه کرد؟

آمد و ذیقعده در تقویم ما ذیحجه کرد
سرزمین تشنه ی ما بعد از آن میخانه داشت

ساقی خوش ذوق در میخانه، سقاخانه داشت
 بعد از آن دستان ما در دست گوهرشاد بود

مثل عیسی قبله ی ما پنجره فوالد بود
تا که او را دیده، بند از پای آهو وا شده

از همان روز است چشمان آهوان زیبا شده
از همان روز است این دل ها کبوتر می شدند

از تماس چوب پرها صاحب پر می شوند
چشم واکن کور مادرزاد! گنبد را ببین

نور صحن عالم آل محمد )ص( را ببین
چشم وا کن پاره ای از پیکر پیغمبر است

یا علی گویان بیا! همنام جدش حیدر است
گوش کن اینجا دل هر سنگ می گوید رضا

سینه نقاره با آهنگ می گوید رضا
نور می گوید رضا انگور می گوید رضا

مشهد از نزدیک قم از دور می گوید رضا
ُمهر می گوید رضا سجاده می گوید رضا
خضر اینجا بر درت افتاده می گوید رضا

السام ای شمس! محتاج نگاهی مانده ایم
در شب تاریک و مرداب سیاهی مانده ایم

یک نظر کن تا که از دیوار ظلمت رد شویم
شاهد »نورٌ َعلی نورِ« تو در مشهد شویم

پاک دســتی و ســامت مســئولین و کارگــزاران نظام 
در قــوای ســه گانــه و نهادهــای مختلف اســت: »این 
را همــه بداننــد: کســی کــه خــودش آلوده به فســاد 
باشــد، قــادر نخواهــد بــود بــا فســاد مبــارزه کنــد. 
خــودِ مســؤوالن بایــد بــا هشــیاری و دّقــت، بــا ایــن 

پدیــده مبــارزه کننــد.« 1381/۷/30
پنجم: اقدام عملی و پرهیز از برخورد شعاری

یکــی از تأکیــدات جدی حضــرت آیــت اهلل خامنه ای 
در زمینــه ی مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی ایــن اســت 
کــه بایــد جــدا از برخوردهــای شــعاری در این زمینه 
ــه  ــه فســاد ک ــز شــود: »حــرف زدن راجــع ب پرهی
فایــده ای نــدارد؛ بــا »دزد دزد« گفتــن، دزد از دزدی 
دســت برنمیــدارد؛ بایــد رفــت، وارد شــد. مســئوالن 
کشــور، روزنامــه کــه نیســتند کــه راجــع بــه فســاد 
حــرف میزننــد. بلــه، روزنامــه راجع به فســاد ممکن 
اســت حــرف بزند، من و شــما که مســئول هســتیم 
ــت؟ وارد  ــر چیس ــرف دیگ ــم؛ ح ــدام کنی ــد اق بای
بشــوید؛ ]اگــر[ بلدیــم اقــدام کنیــم، جلوی فســاد را 
به معنــای واقعی کلمه بگیریــم.« 139۴/۲/9 ایشــان 
معتقدنــد کــه: »بــا مــوردی کــه واقعــاً فســاد اســت، 
بایــد برخــوردِ قاطــع و روشــن بشــود؛ آنجایــی کــه 
واقعــاً مفســد اقتصادی اســت، بایــد صریح و روشــن 
برخــورد بشــود و برخــورد هــم البّتــه بــا و برخــورد 

هــم البّتــه بــا تبییــن ]باشــد[.« 139۷/0۴/06
* اولویــت، مبــارزه بــا فســاد در درون قــوه قضائیــه 

اســت
امــا نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه مبــارزه بــا فســاد 
از ســوی قــوه ی قضائیــه بــه نوبــه ی خــود وابســته 
بــه ایــن اســت کــه ایــن قــوه همــواره از »ســامت 
و پاکــی« برخــوردار بــوده، نظارتــی جدی و مســتمر 
در درون آن جریــان داشــته باشــد و بــا مــوارد فســاد 

درونــی آن برخــوردی قاطــع شــود

ــزار  ــه 13 ه ــن افتتاحــات در ســال گذشــته ب و ای
میلیــارد تومــان رســیده اســت.

مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمان 
ــزار  ــاری ۲0 ه ــال ج ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
میلیــارد تومــان افتتــاح در اســتان کرمــان در حــوزه 
صنعتــی و معدنــی داریــم افــزود: ۴ هــزار میلیــارد 
تومــان از ایــن پروژه هــا مــاه قبــل بــه صــورت ویدئو 
کنفرانــس بــا حضــور رئیس جمهــور افتتاح شــدند.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه توجــه ویــژه ای بــه فــراوری 
ــود دارد  ــان وج ــتان کرم ــی در اس ــع معدن صنای
گفــت: در گام بعــد و در ادامــه ایــن مســیر بحــث 
قطعــه ســازی و خدمــات را در اســتان کرمــان دنبال 

می کنیــم.

۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه های صنعتی و معدنی در استان کرمان افتتاح می شود

ان
رصاف

م 
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ز: ق
ر ا
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الزامات مقابله با فساد اقتصادی و ریشه کنی آن از منظر رهبر انقالب اسالمی؛

ســامانه اســتعام لحظه ای ارزش ســهام عدالت بِروز شــد و ارزش ســهام عدالت 
بــا ارزش اولیــه 53۲ هــزار تومانــی بــه 15 میلیــون و 13 هزار تومان رســید.

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، در پــی صــدور دســتور 
آزادســازی ســهام عدالــت، ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجوه با 
راه انــدازی ســامانه اســتعام و آزادســازی ســهام عدالــت اقــدام بــه ارائــه جزئیات 
دارایــی واقعــی ســهام عدالــت مشــموالن به تفکیــک شــرکت های بورســی و 

ارائــه تعــداد و ارزش هــر ســهم آنهــا کــرد.
ایــن ســامانه بــار دیگــر در پایــان معامــات هفتــه بِروزرســانی شــده اســت و 
مشــموالن می تواننــد بــا مراجعه بــه این ســامانه از آخریــن ارزش ســهام عدالت 
خــود کــه بــر اســاس قیمت هــای پایانــی روز گذشــته تهیه شــده اســت آگاهی 

یابند.
الزم بــه ذکــر اســت تنهــا کســانی کــه روش مالکیــت مســتقیم ســهام عدالت 
را انتخــاب کرده انــد می تواننــد جزئیــات ســهام خــود را در ســامانه اســتعام 

ــاهده کنند. مش
بــر اســاس ایــن گزارش کســانی کــه ارزش اولیه ســهام عدالــت آن هــا 53۲ هزار 
تومان اســت در پایان معامات روز چهارشــنبه 11 تیر ارزش ســهام عدالتشــان 
بــه 15 میلیــون و 13 هــزار تومان رســیده اســت. این رقــم در روز قبــل از آن 1۴ 
میلیــون و 3۴0 هــزار تومــان گــزارش شــده بــود کــه بــر این اســاس ســود 6۷3 
هــزار تومانــی طــی یــک روز عاید مشــموالن ســهام عدالت بــا ارزش اولیــه 53۲ 

هــزار تومانی شــده اســت.

همزمان با دهه کرامت خدام آستان قدس 
رضوی از پرستاران بیامرستان قائم )عج( 

بردسیر تقدیر کردند 
در آســتانه میــاد بــا ســعادت امــام هشــتم شــیعیان تعــدادی 
از خــدام اعزامــی حــرم امــام رضــا)ع( از مشــهد مقــدس بــرای 
اجرای برنامه های جشــنواره "زیر ســایه خورشــید" به شهرســتان 

بردســیر ســفر کردند.
کاروان خــدام حــرم رضــوی بــا حضــور در بیامرســتان قائم)عج( 
شــهر بردســیر از تعدادی از پرســتاران و کارکنان این بیامرســتان 
بــه واســطه ارایــه خدمــات درمانــی بــه بیــامران کرونایــی و کار 
کــردن در خــط مقــدم مقابلــه بــا ویــروس کرونا تجلیــل کردند.

قرائــت صلــوات خاصــه امام رضــا )ع( و توزیع بســته های تربکی 
حــرم حــرت علی بــن موســی الرضا )ع( از برنامه هــای حضــور 
خادمــان امــام هشــتم شــیعیان در بیامرســتان قائم)عج( شــهر 
بردســیر بود.همچنیــن ایــن کاروان خدام حرم رضــوی  با حضور 
در منــزل شــهید خــروی بــا خانــواده ایــن شــهید واالمقــام نیز 
دیــدار کــرده و مــدال افتخــار آســتان قــدس رضــوی را بــه ایــن 
خانــواده شــهید تقدیم کردند.ســپس با حضور در منــزل یکی از 
جانبــازان دفــاع مقدس  اقای رساســیابی حضــور و دیــدار کردند 
دیــدار بــا امــام جمعــه وحضــور در مرکــز نگــه داری کــودکان 
بی رسپرســت و بدرسپرســت، غبار روبــی حــرم مطهــر شــهدای 
گمنــام بردســیر و زیــارت حرم مطهر امامزاده ســید محمد )ع( از 
دیگــر برنامه هــای ســفر خادمــان امــام رئــوف در دهــه کرامت 

به بردســیر بــود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان:

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۱۵ میلیون 
تومان شد/ سود ۶۷۳ هزار تومانی در یک روز

والیت و محبتی که نسبت به اهل بیت داریم  باید 
در مرحله عمل نشان دهیم

ادامــه از صفحــه اول...  یکــی از ایــن توقعــات از مــا شــیعیان بحــث عمــل 
گرایــی اســت یعنــی  ایــن والیــت و محبتــی کــه نســبت به اهــل بیــت داریم 
در مرحلــه عمــل نشــان دهیــم. چــون امــام رضــا علیــه الســام فرمــود:» بــه 
شــیعیان مــا برســانید کــه شــیعیان رســتگار مــا کســانی هســتند کــه بــه آن 
اوامــر و دســتوراتی کــه مــا مــی دهیــم عمــل کننــد و بــه صــرف شــیعه گری 

کــه مــا امــام رضــا را دوســت داریــم بســنده نکننــد.«
و در روایــت دیگــری فرمــود: الزمــه والیــت اهــل بیــت ، الزمــه آن اطاعــت خدا 
اســت کســی کــه از مــا اســت بایــد خــدا را اطاعــت کنــد. و در روایتــی بیــان 
شــده » پیونــد محبــت اهــل بیــت بــه دیــن اســت اگــر بــه دیــن و حــوزه های 

دینــی عمــل کردیــم پیونــد بــه اهــل بیــت جــای خــودش محفوظ اســت.«
امــام رضــا علیــه الســام فرمودنــد: رها نکنید عمــل صالــح را و عمل خــود را به 
پشــتوانه حــب آل محمــد انجــام دهید و ایــن دو از هم جدا نیســتند محبت به 
مــا و عمــل بــه دیــن بــا هم هســتند و ایــن دو را بــا هــم در عمل نشــان دهیم.

معاون فنی و مهندسی سازمان ملی مسکن و زمین وزارت مسکن و شهرسازی گفت:

احداث 4۰۰ هزار مسکن در طرح اقدام ملی مسکن در کشور تا پایان سال آینده
معاون فنی و مهندســی ســازمان ملی مســکن و زمین وزارت مســکن و شهرســازی گفت: 
طــرح اقــدام ملــی مســکن یکــی از برنامه هــای مهــم وزارت اســت کــه در دســتور کار قرار 
ــه اتمــام  دارد و احــداث ۴00 هــزار مســکن در ســال جــاری و ســال آینــده در کشــور ب

می رســد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فارس از ســیرجان، محمدمهــدی بلوردی در ســفر به ســیرجان و 
بازدیــد از طرح هــای در حــال احــداث طــرح اقــدام ملــی مســکن عنــوان کــرد: طــرح اقدام 
ملــی مســکن یکــی از برنامه های مهــم وزارت اســت کــه در دســتور کار قــرار دارد و احداث 

۴00 هــزار  مســکن در ســال جــاری و ســال آینــده در کشــور بــه اتمام می رســد.
معاون فنی و مهندســی ســازمان ملی مســکن و زمین وزارت مســکن و شهرســازی افزود 
: ایــن طــرح عملکــرد مناســبی داشــت و خــوب درخشــید و اســتان کرمــان در واگــذاری 
زمیــن مــورد نیــاز طــرح، رتبــه اول کشــور را بــه دســت آورد و از ۴00 هــزار واحــد احداثــی 
در کشــور 15 هــزار و 500 واحــد در اســتان کرمــان در حــال ســاخت اســت کــه 3 هــزار 

واحــد هــم در شهرســتان ســیرجان در حــال ســاخت و تکمیل هســتند.
وی تصریــح کــرد:  امــروز هــم در بازدیــد و بررســی رونــد اجــرای طــرح در ســیرجان کــه 
فازهــای مراحــل نهایــی را طــی می کننــد تــا در آینــده از طریــق ویدئوکنفرانــس توســط 
رئیــس جمهــور افتتــاح شــوند، منابــع مورد نیــاز تامین شــد و کســری بودجــه الزم هم در 

اولویــت قــرار گرفــت تــا ایــن واحدهــا آمــاده بهره بــرداری شــوند.

قاچاق سوخت از خط لوله اصلی انتقال در کرمان
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان از کشــف ۲0 هــزار لیتــر گازوئیــل قاچاق در شهرســتان 

کرمــان کــه از ســوی قاچاقچیــان از خــط لولــه اصلــی ســرقت شــده بــود، خبــر داد.
ســردار عبدالرضــا ناظــری، فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: در عملیــات مامــوران 
انتظامــی پاســگاه ربــاط  شهرســتان کرمــان، ۲0 هــزار لیتــر گازوئیــل قاچــاق که از ســوی 

قاچاقچیــان از خــط لولــه اصلــی ســرقت شــده بــود،  کشــف شــد. 
 او در  تشــریح ایــن خبــر افــزود: مامــوران انتظامی پاســگاه رباط شهرســتان کرمــان، حین 
گشــت زنی هــای شــبانه و نامحســوس در ســاعت 3 بامــداد در بیابان هــای حــوزه انتظامی 
خــود بــه یــک دســتگاه کامیــون کــه در حال تــردد بــود، مشــکوک و دســتور توقــف آن را 
صــادر کردنــد. راننــده کامیــون بــا دیــدن مامــوران، بــدون توجــه بــه ایســت پلیــس اقــدام 
بــه فــرار کــرد کــه در نهایــت عرصــه را بــر خــود تنــگ دیــد و کامیــون را در بیابــان رهــا و 
بــا اســتفاده از تاریکــی شــب متواری شــد. ومامــوران انتظامــی موفق شــدند در بازرســی از 
کامیــون کــه از ســوی قاچاقچیــان تغییــر کاربــری داده بــود و در انتقــال ســوخت فعالیــت 

داشــت، ۲0 هــزار لیتــر گازوئیــل قاچــاق را کشــف کنند.
 فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان در ادامــه بــا اشــاره بــه گمانــه زنی های پلیــس مبنی بر 
احتمــال بارگیــری ایــن ســوخت از خــط لولــه اصلــی در آن منطقــه، گفــت: بــا تاش های 
پلیــس و بازدیــد از خــط لولــه اصلــی ســوخت، مشــاهده شــد قاچاقچیــان بــا اســتفاده از 
شــگرد های خــاص و تخصصــی در مســیر ایــن خــط لولــه، اقــدام بــه ســرقت فرآورده های 
نفتــی می کننــد.او بــا اشــاره بــه شناســایی قاچاقچــی و تــاش پلیس بــرای دســتگیری او 
افــزود: قاچــاق ســوخت و کاال، ضربــه مهلکــی را بــر اقتصــاد کشــور وارد می کنــد و پلیــس 
بنــا بــه وظیفــه خــود به صــورت جــدی بــا پدیــده شــوم قاچــاق برخــورد کــرده و فعالیت 

قاچاقچیــان را بــه صــورت مســتمر رصــد می کنــد.

آگهی مزایده ملک تجاری 
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه 9900024 اجرای احکام دادگســری بردســیر در نظــر دارد پاک ثبتــی  371 فرعی 
از 3588 اصلی  بخش 20 کرمان واقع در بردســیر به مســاحت 305/5  مرمربع که براســاس نظریه کارشــناس رســمی 
دادگســری 1/985/750/000 ریال برآورد قیمت گردیده اســت از طریق مزایده در تاریخ یکشــنبه 99/05/05 ســاعت 
12  ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب رشکــت درمزایــده وخریــد می باشــند مــی توانند جهــت بازدید 
ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را به 
انضــامم فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده به اجــرای احکام 
ارائــه مناینــد هزینــه آگهــی وکلیه هزینــه های مربوط به نقــل و انتقال برعهــده برنده مزایــده می باشــد و درصورتی 
کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریز مابقی مبلغ پیشــنهادی اقدام ننامید مبلغ ســپرده 
بــه نفــع دولــت ضبــط خواهدشــد به درخواســت هایی کــه در روز مزایده ارائه شــوند ترتیــب اثر داده نخواهد شــد%
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