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با توجه به بیانات ارزشمند و راهگشای مقام معظم رهبری در سخنان 
نوروزی اول فروردین ، مالکهای انتخابات درست را مطرح فرمودند 
وچنانچه ملت همیشه درصحنه این مالکها را مد نظر قراردهند وبا 
مشورت وبررسی مالکها درافراد داوطلب انتخاب درستی که آن 
مالکها را داشته باشد انجام دهند می تواند این امیدواری را به آحاد 
جامعه  بدهد که آن فرد بتواند مشکالت کشور را مرتفع نماید لذا 
وظیفه سنگین مردم برای انتخاب اصلح و درست، مضاعف میشود 
چون اصالح امور در گرو انتخابات درست است وتصمیم درست و 
آگاهانه یک انتخاب درست را به ارمغان می آورد، و انتخاب درستی 

که با اراده و آگاهی ما شکل می گیرد تامین کننده زندگی ماست.
انتخابات را می توانیم از یک  سو بزرگترین آزمون ملی و فراگیر برای 
سنجش قدرت تشخیص خود در انتخاب بهترین ها و به عبارت 
دیگر، برترین ها بدانیم و از سوی دیگر یک فرصت بزرگ برای 
مشارکت غیرمستقیم در اداره امور کشور به حساب آید، البته این 
فرصت نوعی آزمون برای اثبات صداقت مسئولین در خدمت به 
مردم، جامعه و کشور نیز  محسوب می شود، اما از آنجا که انتخاب 
نادرست از سوی مردم می تواند برای مدتی نسبتا طوالنی پیامدهای 
نامطلوبی را برجای بگذارد، لذا به نظر می رسد این آزمون در گام 
نخست، برای جامعه و همچنین برای انتخاب کنندگان پیامد و در 
عین حال مسئولیت بیشتری را به همراه دارد و لذا حضور موثر و 
مثبت در این رویداد بزرگ، بررسی دقیق شرایط انتخاب شوندگان 
)کاندیداها( به منظور جلوگیری از سپردن احتمالی مسئولیت به افراد 
ضعیف، ناالیق، فرصت طلب و فاقد صالحیت کافی را برای تمام 
انتخاب کنندگان )مردم(، در انتخابات مختلف اجتناب ناپذیر می نماید.

  تجارب بیش از ۳۰ انتخابات به خصوص در فرآیند انتخابات 
ریاست جمهوری، انتخابات نمایندگان مجلس و انتخابات اعضای 
شوراهای اسالمی در سالهای گذشته نیز ثابت نموده که هر کجا 
احساسات، انتظارات نامشروع، خواسته ها و نیات شخصی، منافع 
حزبی، باندی و گروهی و امثال آن در اولویت انتخاب کنندگان یا 
هواداران کاندیداها قرار گرفته و اهداف الهی و وظیفه انسانی رنگ 
باخته، نتیجه انتخابات چندان رضایت بخش نبوده و حتی گاهی به 
سلب اعتماد تدریجی از منتخبین مردم منجر شده است، بنابراین 
همانگونه که رهبر معظم انقالب اسالمی )دامه برکاته( فرمودند؛» 
رئیس جمهور اّوالً باکفایت باشد، دارای مدیرّیت و کفایت مدیرّیت 
باشد. ثانیاً باایمان باشد؛ اگر بی ایمان بود، نمیشود به او اعتماد کرد؛ 
آدم بی ایمان کشور را، منافع کشور را، مردم را یک وقتی میفروشد؛ 
پس باایمان باشد. بعد، عدالت خواه باشد، ضّدفساد باشد؛ این یکی 
از مهم ترین خصوصّیاتی است که بایست در رئیس جمهور وجود 
داشته باشد که به معنای واقعی کلمه به دنبال اجرای عدالت باشد 
و به معنای حقیقی کلمه با فساد بخواهد مبارزه کند. دارای عملکرد 
انقالبی و جهادی باشد؛ یعنی با عملکرد اُتوکشیده نمیشود کار کرد؛ 
با این همه مسائل اساسی ای که در کشور وجود دارد، یک حرکت 
جهادی و انقالبی الزم است؛ بایستی عملکردش این جوری باشد.«

البته بدیهی است که افراد جامعه برای انتخاب درست، نمی توانند                                                                                                                                       
                                                                  ادامه صفحه4

234
سالیانه 550 نفر به بردسیر مهاجرت 
می کنند

توافق 25 ساله ایران و چین یک 
نقشه راه برای همکاری های آینده 

پیامبــر گرامــی اســالم عذابــی دردنــاک بــرای کارگــزاران وعــده داده و می فرمایــد:.» هیــچ کــس بــر 10 نفر 
یــا بیشــتر امیــری و ریاســت نمی کنــد؛ مگــر اینکــه در روز قیامــت بــا دســتان غــل و زنجیــر شــده آورده 
می شــود پــس اگــر )در زمــان ریاســتش( نیکــوکار بــوده، غــل و زنجیــر از او برداشــته می شــود، امــا اگــر 

بــدکار بــوده بــر غــل و زنجیــرش افــزوده می شــود.«                            )جهــاد النفــس، وســائل الشــیعه( 

انتخابات و انتخاب درست!

با تأکید بر اصل مشارکت در انتخابات، 

ویژگی های رئیس جمهور مطلوب را تبیین 

کردند؛مشارکت باال و انتخاب رئیس جمهور قوی، 

ضدفساد، جهادی و امیدواربرای ایران قوی

                                             دکتر روحانی رئیس جمهور :                    
چهار اولویت دولت در چهارماه پایانی 
دولت: مسئله مقابله با ویروس کرونا، 

                     خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی: 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر کارگــروه 
اشــتغال و ســتاد اقتصــاد مقاومتــی شهرســتان بردســیر 
ــیر و  ــدار بردس ــی فرمان ــدس میرصادق ــت مهن ــه ریاس ب
باحضــور حجت االســام والمســلمین کرمانــی امام جمعه  
اســماعیلی مدیــرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی و دیگــر 
اعضــای جلســه درســالن اجتماعــات فرمانــداری تشــکیل 

شــد
 میرصادقــی فرماندار بردســیر ضمن تبریــک این موفقیت 
گفــت بردســیر در دومین ســال متوالــی رتبه اول اشــتغال 
ــتا از  ــن راس ــوده و درای ــب نم ــتان کس ــطح اس را در س
همراهــی و همــکاری دســتگاه هــای اجرایــی ،بخشــداران 
، بانکهــای عامــل وهمچنیــن معیــن اقتصادی شهرســتان  

تقدیــر و تشــکر مــی نمایــم
فرمانــدار بــر لــزوم ادامــه ایــن روند در ســال آینــده تاکید و 
از پیگیــری ها وتاشــهای آقای حســن پورنماینده محترم 
ــی امــام جمعــه محتــرم  ــای کرمان مــردم درمجلــس ،آق
، مهنــدس نجــف پــور فرماندارســابق و آقــای اســماعیلی 
مدیــرکل محتــرم تعــاون کارورفــاه اجتماعی کــه درتحقق 

ایــن رتبــه نقــش ارزنــده ای داشــتند قدردانــی نمــود
 امــام جمعــه بردســیر نیــز ضمــن تبریــک ایــام شــعبانیه 
از تــاش و تعهــد دســتگاه هــای اجرایــی ،بانکهــای عامــل 
وهمچنیــن معیــن اقتصــادی وفرماندارســابق وآقــای 

میرصادقــی تشــکر نمــود.
 همچنیــن درادامــه جنــاب آقــای مهنــدس آرش مدیــر 
معیــن اقتصــادی شهرســتان گفــت: از ســال ۹۶تــا کنــون 
تعداد ۱۶۳۷فقره تســهیات به مبلــغ ۲۱۷۸۵۸۵۰میلیون 
ریــال در شهرســتان بردســیر پرداخــت گردیده که ســبب 

ــت  ــده اس ــتان ش ــن شهرس ــغل در ای ــاد ۹۳۱ش ایج
وی درادامــه درزمینــه پرداخــت تســهیات تــا ســقف 
۶۰۰میلیــون ریــال بــا  دوره بازپرداخــت ۶۰ماهــه  در 

ســال آتــی قــول مســاعد داد
 اســماعیلی مدیــرکل کارو رفــاه اجتماعــی نیــز ضمــن 
بیــان عملکرد مطلــوب اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرســتان بردســیر افــزود کــه در ســال گذشــته نیــز 
شهرســتان بردســیر با ثبــت ۱۹۷۷نفر در ســامانه رصد 
معــادل ۱۸۳درصــد رتبــه اول ایجاد اشــتغال در اســتان 
را کســب نمــوده اســت کــه ایــن مهــم محقــق نمــی 
شــد مگــر بــا همــکاری کلیــه دســتگاه هــای اجرایــی 
عضــو کارگــروه و تــاش هــا و پیگیــری هــای ممتــد 
و چندیــن ســاله آقــای مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار 

اســبق  شهرســتان  بــوده اســت .

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

        صفحه4

رهبر معظم انقاب اسامی در اولین روز از سال نو در سخنرانی زنده تلویزیونی: 

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر :

کسب رتبه اول اشتغال استان توسط شهرستان 
بردسیر با 1۸3درصد تحقق  درسال۹۹

ــان  ــتان کرم ــدگان اس ــع نماین ــس مجم رئی
گفــت: اتفاقــی کــه تاکنــون در گل گهــر افتــاده 
مونتــاژکاری اســت و قطعــه ســازی گام بزرگی 

در راســتای صنعتــی شــدن اســتان اســت.
ــان  ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
افتتــاح  حاشــیه  در  شــهباز حســن پور   ،
ــکنی  ــش سنگ ش ــدار خردای ــن م بزرگ تری
ــا تبریــک ۱۲  ــه در اســتان کرمــان ب خاورمیان
فروردیــن روز جمهــوری اســامی ایــران اظهــار 
ــماره ۲  ــش ش ــد خردای ــاح واح ــت: افتت داش
ــن  ــوان بزرگ تری ــه  عن ــیرجان ب ــر س گل گه
ــه در  ــش سنگ شــکنی خاورمیان ــدار خردای م
اســتان کرمان اقدام بســیار ارزشــمندی اســت.

ــه اینکــه روز گذشــته جلســه  ــا اشــاره ب وی ب
ســتاد اقتصــاد مقاومتــی و رفــع موانــع تولیــد 
اســتان کرمــان ویژه شهرســتان های ســیرجان 
و بردســیر در راســتای مسئولیت های اجتماعی 
معدنــی  و  بــزرگ صنعتــی  شــرکت های 
ــا  ــرد: بیــش از صده ــوان ک تشــکیل شــد عن
شــرکت های صنعتــی و معدنــی بجــز گل گهر 
ــتان های  ــدوده شهرس ــن در مح ــر زمی و گه
ســیرجان و بردســیر در حــال فعالیت هســتند 

کــه مســئولیت های اجتماعــی خــود را بــه نحو 
ــد. احســن انجــام نمی دهن

رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه انتظار داریم رســانه این شــرکت ها 
را بــه چالــش کشــیده تــا ایــن شــرکت ها بــه 
مســئولیت اجتماعی خودشــان پایبند باشــند 
گفــت: اســتفاده از نیروهــای بومــی یکــی دیگر 
از خواســته های همیشــگی و بــه حــق مــا بوده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در راســتای عمــل بــه 
ــازی  ــری بومی س ــام معظــم رهب ــات مق منوی
قطعــات بایــد در دســتور کار شــرکت های 
بــزرگ صنعتــی و معدنــی اســتان قــرار گیــرد 
افــزود: تــا کنــون اتفاقی کــه در گل گهــر افتاده 

مونتــاژکاری بــوده اســت.
حســن پور تصریــح کــرد: بــرای اینکــه اســتان 
ــئوالن و  ــه مس ــود هم ــی ش ــان صنعت کرم
مدیــران اســتان بایــد قطعــه ســازی را در 
راســتای فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و 
ــت،  ــر صنع ــور و وزی ــس جمه ــتورات رئی دس
معــدن و تجــارت در دســتور کار قــرار دهنــد.

ــا بیــان اینکــه درخواســت دارم در ســال  وی ب

ــتان  ــی در اس ــازی بوم ــه س ۱4۰۰ قطع
کرمــان در دســتورکار قــرار گیــرد افــزود: 
ــی در  قطعــه ســازی بومــی جهــش خوب
راســتای صنعتــی شــدن اســتان خواهــد 

ــت. داش
ــیر در  ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
ــاخت  ــه س ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
ــر اشــاره  ــران گل گه ــرای کارگ مســکن ب
کــرد و گفــت: ســاخت ۵ هــزار واحــد برای 
ایــن کارگــران در دســتورکار قــرار گرفتــه 

اســت.

قطعه سازی بومی ، گام بزرگی در راستای صنعتی شدن استان کرمان است
حسن پور رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: 

روند صعودی بستری های 
کرونا در کرمان/ 

بستری 152نفر
ــان  ــوم پزشــکی کرم ســخنگوی دانشــگاه عل
گفــت: هم اکنــون ۱۵۲ بیمــار قطعــی مبتــا 
ــا در بیمارســتان های اســتان کرمــان  بــه کرون

بســتری هســتند.
ــان،  ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
مهــدی شــفیعی آخریــن آمــار کرونا در اســتان 
کرمــان را تشــریح کــرد و گفت: موارد بســتری 
ــتان های  ــون در بیمارس ــا هم اکن ــی کرون قطع

اســتان کرمــان ۱۵۲ مــورد اســت.
ــان  ــوم پزشــکی کرم ســخنگوی دانشــگاه عل
ــا در  ــت کرون ــتری مثب ــوارد بس ــداد کل م تع
ــزار  ــون را ۱۷ ه ــدا تاکن ــان از ابت ــتان کرم اس
ــد بســتری در ۲4  ــوارد جدی ــورد و م و ۱۲۷ م
ســاعت گذشــته را ۲۲ نفــر شــامل ۲۰ نفــر در 
حــوزه علــوم پزشــکی کرمــان و ۲ نفــر در حوزه 

علــوم پزشــکی رفســنجان برشــمرد.
ــا در ۲4  ــی کرون ــای قطع ــداد فوتی ه وی تع
ســاعت گذشــته در اســتان را  ۳ نفــر و مجموع 
ــون در اســتان  ــدا تاکن ــا از ابت فوتی هــای کرون

کرمــان را ۲ هــزار و ۵۸۰ نفــر عنــوان کــرد.

چرخه انتقال ویروس 
انگلیسی درسطح شهرستان 

بردسیر شکل گرفته است
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز 
بهداشــت ودرمــان بردســیر،  تعدادمــوارد 
ــه دوم  ــرپایی درهفت ــاران س ــت بیم مثب
فروردیــن نســبت بــه هفتــه آخــر اســفند 
ســال گذشــته درســطح شهرســتان بیش 

ــد. ــر ش از ۷براب
بــا توجــه بــه افزایــش ســریع مــوارد اخیــر 
ســرپایی  کرونــا قطــع بــه یقیــن چرخــه 
انتقــال ویروســی انگلیســی  شــکل گرفته 
وتحلیــل وتجزیــه آمارهــا نشــان دهنــده 
ایــن اســت اغلــب افــراد درمیهمانــی 
ــارج از  ــه خ ــافرتها ب ــد، مس ــام عی ــا، ای ه
شهرســتان وحضور مســافران وافــراد وارده 
ــه ویــروس ،  ــوده ب از شهرســتان هــای  آل

مبتــا گردیــده انــد. 
ــان  ــم همچن ــا مندی ــردم تقاض ــذا ازم ل
ــتی  ــای بهداش ــه ه ــیوه نام ــت ش بارعای
درزمــان  اجتماعــی  فاصلــه  وحفــظ 
اســتفاده  ازماســک  از منــزل  خــروج 
وازحضوردرتجمعــات بخصوص مراســمات 
ترحیــم وعروســی اجتنــاب نماینــد.

متهمان اختالس 4میلیارد 
ریالی شهرداری ماهان 

دستگیر شدند
به گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان،به 
ــان؛  ــتان کرم ــی اس ــل از اداره کل بازرس نق
ــی  ــت: در بررس ــار داش ــار اظه ــد آبی احم
عملکــرد شــهرداری ماهــان مشــخص شــد 
ــی  ــا تبان ــن شــهرداری ب مســئول فنــی ای
بــا یکــی از مهندســان ناظــر و جعــل 
فیش هــای دایــره درآمــد شــهرداری، وجــوه 
ــود  ــخصی خ ــاب ش ــه حس ــا را ب فیش ه

واریــز می کردنــد.
ــزو د:  ــان اف ــر کل بازرســی اســتان کرم مدی
تاکنــون بیــش از 4 میلیــارد ریــال از وجــوه 
اختــاس شــده کشــف و ۲ میلیــارد و 
۱۷۰ میلیــون ریــال بــه حســاب شــهرداری 

ــده شــده اســت. برگردان
وی بــا بیــان اینکــه متهمــان توســط 
دادســرای عمومــی و انقــاب کرمــان 
بازداشــت شــده اند گفــت: از دادســتان 
و بازپــرس پرونــده کشــف اختــاس در 

شــهرداری ماهــان تشــکر می کنــم.

دکتر زینی وند  استاندار کرمان گفت: 

صنایع بزرگ در راستای مسئولیت های اجتماعی و تحقق توسعه متوازن استان کرمان پای کار بیایند
صنایــع بــزرگ در راســتای مســئولیت های اجتماعــی و 
تحقــق توســعه متــوازن اســتان کرمــان پــای کار بیاینــد
ــتای  ــزرگ در راس ــع ب ــت: صنای ــان گف ــتاندار کرم اس
ــوازن و  ــق توســعه مت ــی و تحق مســئولیت های اجتماع
گســترش صنایــع و واحدهــا در اســتان کرمــان پــای کار 

یند. بیا
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان ، علــی 
زینی ونــد در حاشــیه افتتــاح بزرگ تریــن مــدار خردایــش 
ــع  ــان در جم ــتان کرم ــه در اس ــکنی خاورمیان سنگ ش
خبرنــگاران بــا گرامیداشــت روز ۱۲ فروردین روز اســتقرار 
نظــام جمهــوری اســامی اظهــار داشــت: در ادامــه 
افتتاحــات رئیــس جمهــور در روزهای پنجشــنبه ، افتتاح 
واحــد خردایــش شــماره ۲ گل گهــر ســیرجان بــه  عنــوان 
بزرگ تریــن مــدار خردایــش سنگ شــکنی خاورمیانــه در 
اســتان کرمــان بــا حجــم قابــل قبــول ســرمایه گــذاری و 

اشــتغالزایی را داشــتیم.
ــه  ــیرجان و مجموع ــتان س ــه شهرس ــان اینک ــا بی وی ب

گل گهــر امــروز نقش مهــم و موثــری در حوزه اشــتغال 
ــت:  ــده دارد گف ــه عه ــتی ب ــع زیردس ــعه صنای و توس
ــی را در  ــیار خوب ــای بس ــر پروژه ه ــه گل گه مجموع

ــده دارد. ــداز آین ــم ان ــعه ای و چش ــای توس طرح ه
اســتاندار کرمــان توجــه بــه حــوزه محیــط زیســت و 
گســترش فضــای ســبز را اتفــاق خوبــی در مجموعــه 
گل گهــر دانســت و افــزود: با ایــن حجم ســرمایه گذاری 
ــا  و ظرفیــت معدنــی کــه در اســتان کرمــان داریــم ب
ــرای  ــی ب ــارس نگران ــج ف ــال آب خلی ــه انتق ــه ب توج

توســعه صنایــع در اســتان نداریــم.
وی بــا بیــان اینکــه منطقــه ســیرجان و اســتان کرمان 
بــه عنــوان یــک اســتان صنعتــی و در حــوزه معــادن 
ــارات  ــتی از افتخ ــن دس ــتی و پایی ــع باالدس و صنای
ــد  ــه می ده ــوش ادام ــه راه خ ــه ب ــت ک ــور اس کش
گفــت: گل گهــر در حــوزه مســئولیت های اجتماعــی 
و گســترش صنایــع و واحدهــا در حــوزه اشــتغالزایی و 
ایجــاد تــوازن در مناطــق دیگــر اســتان پیشــتاز بــوده 

اســت.
زینی ونــد افــزود: صنایــع بــزرگ دیگــر نیــز 
بایــد بــه کمــک مــا آمــده تــا بتوانیــم هــم 
در حــوزه تنــوع در صنعــت و هــم در حــوزه 
تــوازن در مناطــق مختلــف اســتان اقدامات 

ــم. ــزی کنی ــری را برنامه ری موث

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 

ویروس انگلیسی عامل بیش از 70 درصد بستری های کرونایی استان کرمان است
معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: ویروس 
کرونــا در ســطح اســتان کرمــان پراکنــده اســت و بیــش 
از ۷۰ درصــد بســتری ها ویــروس کرونــا انگلیســی دارند.
ــین  ــان، حس ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
صافــی زاده در نشســت خبــری با اصحاب رســانه اســتان 
ــان تعطیــات  ــا موضــوع محدودیت هــای پای کرمــان ب
نــوروزی بــا بیــان اینکه شــیوع بیمــاری کرونا در اســتان 
ــای  ــت: کرون ــار داش ــت اظه ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
ویــروس انگلیســی در ســطح اســتان وجــود دارد و بیش 
از ۷۰ درصــد بســتری ها ویــروس کرونــا انگلیســی دارند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ویــروس در ســطح اســتان 
کرمــان پراکنده اســت و رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
فاصلــه گــذاری اجتماعــی مــورد تاکید اســت گفت: ســه 
شهرســتان اســتان کــه وضعیــت آبــی داشــته اند در حال 
حاضــر وضعیــت زرد دارنــد و ایــن نشــان می دهــد کــه 

وضعیــت موجود اســتان شــکننده اســت.

معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا بیــان اینکــه 
ــن  ــر ای ــد و اگ ــدی بگیرن ــدارها را ج ــد هش ــردم بای م
ــاهد  ــده ش ــای آین ــود در هفته ه ــت نش ــا رعای توصیه ه
افزایــش مــرگ و میرهــا خواهیــم بــود افــزود: هــر گونــه 
تجمعــی می توانــد یــک تهدیــد محســوب شــود و باعــث 

ــه ویــروس شــود. شــیوع و ابتــا ب
ــن  ــا در ای ــم ت ــردم درخواســت داری ــرد: از م ــان ک وی بی
شــرایط از حضــور در دورهمی هــا خــودداری کننــد چــرا 
کــه عــده زیــادی مبتــا بــه کرونــا هســتند امــا عائمــی 

ندارنــد.
ــتفاده  ــی، اس ــذاری اجتماع ــزود: فاصله گ ــی زاده اف صاف
از ماســک، تهویــه مناســب در مکان هــای بســته و 
ــا حــدود زیــادی مــا  ــد ت شست وشــوی دســت ها می توان
را از ابتــا بــه بیمــاری نجــات دهــد و مــردم ایــن توصیه ها 

را جــدی بگیرنــد.
معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: در اجرای 

طــرح شــهید ســلیمانی مقابله بــا کرونــا که 
بــرای بیماریابــی اقــدام کردیم در بســیاری از 
ــا آشــنایان در  مــوارد مبتایــان در ارتبــاط ب

دورهمی هــا بوده انــد.

ملت قهرمان ایران ،در سال جدید در حال ساخت وساز دولتی جوان، 
انقالبی ، حزب اللهی و جهادی هستند تا با رشکت در یک حضور حامسی 

در انتخابات 1400 گام دوم را محکم تر ، اساسی تر و بنیانی تر بردارند.
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ــر  ــد ب ــا تاکی ــم ب ــت دوازده ــس دول ریی
اینکــه اگــر واکســن ها در اواخــر بهــار 
ــد و  ــا برس ــت م ــه دس ــتان ب و اول تابس
ــا  واکسیناســیون انجــام شــود، شــرایط م
بهتــر می شــود، بیــان کــرد: مســئله 
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا، شکســت 
بهبــود معیشــت مــردم و  تحریم هــا، 
ــه  ــم اقتصــادی ک ــای مه ــل طرح ه تکمی
ــم  ــل مه ــار اص ــم، چه ــش رو داری در پی
دولــت در چهــار مــاه باقــی مانــده اســت.

ــبک  ــروس س ــن وی ــت: ای ــی گف روحان
زندگــی جدیــدی را بــرای دنیــا بــه ارمغان 
ــرب و  ــا در غ ــه دنی ــت و در هم آورده اس
شــرق می بینیــم کــه ســبک زندگی شــان 
بــا ۲ ســال پیــش فــرق کــرده اســت و در 
برخــی جاهــا ویــروس شــدیدتر و برخــی  

ــر شــیوع پیــدا کــرد. جاهــا خفیف ت
ــن  ــات ای ــی از تبع ــرد: یک ــان ک  وی بی
ویــروس ایــن بــود کــه ســبک زندگــی را 
بــرای مــا بــه ارمغــان آورد و مــا ناچاریــم 
کــه ایــن ســبک زندگــی را مراعــات کنیم 
ــی را  ــبک زندگ ــن س ــروس ای ــن وی و ای
بــرای جامعــه، مراکــز عبــادی، ملــی، 
بــازار و کســب و  آمــوزش، فرهنــگ، 
کارمــان تحمیــل کــرده  اســت. اگــر ایــن 

ــل  ــا تحمی ــه م ــروس ب ــه وی ــبک ک س
کــرده را رهــا کنیــم، حتمــا ضــرر 
می کنیــم و تــا زمانــی کــه مشــکل ایــن 
ــا وجــود دارد چــاره ای  ــرای م ــاری ب بیم

ــم. ــا نداری ــت پروتکل ه ــز رعای ج
ایــن  ادامــه داد:   رییــس جمهــوری 
ــه از  ــاه، ن ــن ۱۴ م ــول ای ــروس در ط وی
بیــن رفــت و نــه ضعیــف شــد. در ابتــدا 
تصــور ایــن بــود کــه داروی طبیعــی یــا 
ــدا  ــی پی ــا قرص ــول و ی ــیمیایی، آمپ ش
ــود  ــتفاده ش ــه ۵-۶ روز اس ــود، ک می ش
ــی  ــرد ول ــان بب ــروس را از می ــن وی و ای
اینگونــه نشــد و  بشــر بــه دارویی نرســید 
کــه بتوانــد ایــن ویــروس را از بیــن ببــرد 
و خــود ویــروس مقاومــت کــرد و از بیــن 

نرفــت.
از  برخــی  کــرد:  عنــوان  روحانــی 
ویروس هــا بعــد از یــک دوره  زمانــی 
ــن  ــال از بی ــی دو یکس ــا یک ــه ت ۶ماه
ــک  ــروس االن ی ــن وی ــی ای ــد، ول می رون
ســال و چنــد مــاه اســت کــه ایســتادگی 

ــت.   ــده اس ــم ش ــر ه ــرده و بدت ک
وی گفــت: ایــن ویــروس نــه تنهــا مانــده 
بلکــه جهــش پیــدا کــرده و نــوع جدیــد 
ــروس  ــام آن را وی ــه ن ــروس ک ــن وی ای

ــم،  ــی بگذاری ــی، آفریقای انگلیســی، برزیل
ــن  ــا در ای ــر اســت. م ــر و بدت خطرناک ت
ــروع  ــون ش ــه اکن ــتانی ک ــی دو اس یک
ــم،  ــاهده می کنی ــارم را مش ــش چه جه
ماننــد یــک خــط مســتقیم بــاال مــی رود 
ــی  ــت. وقت ــج نیس ــدارد و ک ــا ن و انحن
خــط مســتقیم بــه ســمت بــاال مــی رود 
چقــدر  کــه  اســت  ایــن  معنایــش 
خطرنــاک اســت و چــه مقــدار آلودگــی 

را ســریع  منتشــر می کنــد.
رییــس جمهــوری تصریــح کــرد: اکنــون 
کــه  بیمارســتان هایی  از  برخــی  در 
مــردم مراجعــه می کننــد یــک نفــر 
نیســت، همــه خانــواده یعنــی پدر، مــادر، 
ــا  ــوه، عــروس و دامــاد و همــه ب ــرادر، ن ب
ــان  ــن نش ــد و ای ــه می کنن ــم مراجع ه
ــی  ــروس خطرناک ــن وی ــه ای ــد ک می ده
اســت. ایــن ویــروس دارویــی نــدارد، خود 
ایــن ویــروس هــم کــه از بیــن نرفتــه و 
تنهــا  بنابرایــن  می کنــد  ایســتادگی 
ــد شــویم  ــا توانمن ــه م ــن اســت ک راه ای
ــن  ــر ای ــه را در براب ــم جامع ــی بتوانی یعن
ویــروس قویتــر و توانمندتــر کنیــم و راه 
دیگــری نداریــم. روحانــی ادامــه داد: مــا 
بایــد مرتــب بــه مــردم آمــوزش بدهیــم 

چهار اولویت دولت در چهارماه پایانی دولت: مسئله مقابله با ویروس کرونا، 
شکست تحریم ها، بهبود معیشت مردم و تکمیل طرح های مهم اقتصادی

حجــت االســام والمســلمين حاج علی اکبــر کرمانــی در خطبه های 
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه ضمــن بيــان روایتــی از رســول اکــرم صلی 
اهلل عليــه و آلــه و ســلم کــه فرمودنــد اذا رایتــم الربيــع فاکثــروا ذکــر 
النشــور، هــر گاه فصــل بهــار را مشــاهده مــی کنيــد زیــاد بــه قيامت 
و زنــده شــدن بعــد از مــرگ خودتــان باشــيد. یــاد مــرگ بــا طبيعــت 
گــره خــورده اســت همــان طــور که طبيعــت در زمســتان مــی ميرد 
و در بهــار زنــده مــی شــود انســان هــم در دنيــا می ميــرد و در قيامــت 
زنــده مــی شــود لــذا گنــاه نکنيــد کــه خداونــد در فصــل بهــار زمين 
مــرده را زنــده کــرده اســت و ایــن باعــث مــی شــود زیــاد بــه فکــر 

قيامت باشــيد.
خطيــب جمعــه در ادامــه افــزود کــه یکــی از محورهــای فرمایشــات 
نــوروزی مقــام معظــم رهبــری ایــن بــود کــه مــا بایــد تــاش کنيم 
ایــران را قــوی کنيــم کشــوری که زیــاده خواهــان را می بينــد عاج 
و راهــکارش قــوی شــدن اســت اوال قــوی شــدن منطــق قرآنــی 
اســت و از روز اول خداونــد فرمــوده کــه قدرتمنــد شــویم و این قدرت 
و قــوت را ملــت بــه کشــور می بخشــد مــا اصــوال در قــدرت نظامي 
هســتيم ولــی بایــد در همــه ابعــاد قــدرت اقتصــادی، قــوت علمــی، 
فرهنگــی، سياســی، تبليغــی و مــوارد دیگــر نيــز قدرتمنــد باشــيم و 
همــان طــور  کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: توليد، پشــتيبانی 
ــا حــدی  ــع زدایــی، یکــی از قدرت هــا توليــد ملــی اســت و ت و مان
محقــق شــده اســت و هــم مــردم و دولــت و همــه دســتگاه ها بایــد 
پشــتيبانی و مانــع زدایــی کننــد و بــا دولتــی کــه مدنظــر آقــا یعنــی 
دولــت جــوان و حــزب الهــی و کارآمــد روی کار بيایــد و مســئوالن 
بایــد کارآمــد باشــند و اگــر مدیران و مســئوالن کارآمد نباشــند نتيجه 

اش ایــن مــی شــود کــه هســت .
حجــت االســام کرمانــی  در ادامــه در خصوص ســند بيســت و پنج 
ســاله ایــران و چيــن گفــت: هفته گذشــته این ســند امضا شــد و این 
جــزو سياســت های نظــام اســت تــا ببينيــم روابــط دوســتانه ایــران و 
چيــن بــه کجــا مــی رســد و حمایت هــای دوســتانه چيــن از دوران 
تحریــم را نبایــد فرامــوش کــرد و تــا حــد زیــادی بــه ایــران کمــک 
کــرد وعــده ای  ایــرادی کــه مــی گيرندرابطــه بــا چيــن بــا شــعار نه 
شــرقی نــه غربــی ســازش نــدارد ایــن شــعار و سياســت کلــی بــه 
معنــای عــدم رابطه نيســت به معنای عدم اســتعمار و اســتثمار اســت 
و نکتــه مهمتــر اینکــه آمریکا و صهيونيســت و کشــورهاي منطقه و 
غــرب زدگان اظهــار ناراحتــی کردند  وهمچنين  کســانی که ســاليان 
مدیــدی  دل بــه رابطــه باغــرب بســته بودنــد و همچنيــن ســلطنت 
طلبــان ناراحتنــد و از ایــن ناراحتنــد کــه چرا نتوانســتند با ایــران رابطه 

ــرار کنند. برق
حطيــب جمعــه  در ادامــه به مناســبت ایــام اخر شــعبان گفــت : دهه 
آخــر مــاه شــعبان وورود بــه مــاه رمضــان دهــه تکریــم و غبارروبــی 
ــده  ــه آم ــه 18 ســوره توب مســاجد اســت و همــان طــور کــه در آی
تکریــم فقط ســاخت ظاهری مســاجد نيســت هــم  تکریــم ظاهری 
و هــم تکریــم باطنــی و روایــات زیــادی راجــع بــه تکریــم مســاجد 
اســت امــام صــادق عليــه الســام فرمودنــد: کســی کــه بــا طهــارت 
بــه مســاجد بــرود خداونــد او را از گناهــان پــاک گردانــد و او را جــزء 
زائــران خــودش مــی نویســد. و در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان باید 
به غبارروبی مســاجد برســيم و مهمتر تکریم باطنی مســاجد اســت.

باید در همه ابعاد اقتصادی، علمی، 
فرهنگی، سیاسی و تبلیغی قدرتمند باشیم رئیــس هیــات بازرســی انتخابــات اســتان کرمان گفــت: هیات 

بازرســی انتخابــات اســتان آمــاده پذیــرش هرگونــه شــکایت 
ــات و تبلیغــات  و گــزارش مســتند در مــورد برگــزاری انتخاب

انتخاباتــی در سراســر اســتان اســت. 
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی اســتانداری کرمــان، دکتــر 
تاج الدیــن صالحیــان عنــوان کــرد: در راســتای شفاف ســازی 
و برگــزاری انتخاباتــی ســالم، مــردم شــریف اســتان کرمــان 
ــورد  ــتند در م ــای مس ــا گزارش ه ــکایات و ی ــد ش می توانن
برگــزاری انتخابــات و تبلیغــات انتخاباتــی را بــا شــماره تلفــن 
) ۱۱۱ ( ســامانه ارتباطــات مردمــی دولــت در میــان بگذارنــد. 
وی افــزود: همچنیــن عمــوم مــردم شــریف اســتان کرمــان 
می تواننــد مســتندات خــود را به شــماره فکــس )3۲۲۲۲۵۵0 
( یــا بــه آدرس اســتانداری کرمان، ســاختمان شــماره ۲، هیات 

بازرســی انتخابــات اســتان کرمــان ارســال نمایند.

و همــه ایــن عالئــم را بــرای آنهــا تکــرار 
کنیــم. مــردم بــه محــض اینکــه بــه هــر 
ــدند،  ــال ش ــا مبت ــن عالمت ه ــک از ای ی
ــا  تصــور نکننــد خســتگی و کوفتگــی ی
ــن را  ــت و ای ــادی اس ــرماخوردگی ع س
مهــم بداننــد و به پزشــک مراجعــه کنند 
ــوده و گرفتــار  ــرای اینکــه دیگــران آل و ب

نشــوند، مراقبــت کننــد
وی در ادامــه مســاله تجمعــات و دورهمی 
ــه عنــوان یــک خطــر تلقــی کــرد و  را ب
گفــت: ایــن بیمــاری همچنــان ادامــه داد 
و و ویــروس جهــش یافتــه آن در جامعــه 
شــایع شــده اســت بنابرایــن در تجمعــات 
و دورهمی هــا بــه خصــوص در فضاهــای 

بســته بایــد کامــال مراقبــت کنیــم.  

بــه گــزارش ایســنا، مصطفــی ســاالری در نشســتی خبــری بــا بیــان 
اینکــه در مردادمــاه ســال گذشــته یک متناســب ســازی انجــام دادیم 
و ســپس در مهرمــاه صنــدوق هــای بازنشســتگی دیگــر یــک مرحلــه 
دیگــر افزایــش حقــوق داشــتند گفــت: بدیــن ترتیــب فاصلــه حقــوق 
بازنشســتگان آنهــا بــا تامیــن اجتماعــی افزایــش یافــت و مطالبــه بــه 

حقــی صــورت گرفــت.
وی افــزود: در اســفند ۹۸ آنچــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری مــی 
پرداخــت نســبت بــه فروردیــن ۱۴00 حــدود بیــش از ۱30 درصــد 
افزایــش یافتــه اســت. مــا تــالش کردیم مشــابه آنها افزایشــی داشــته 

باشــیم و عدالتــی برقــرار شــود.
ــا بیــان اینکــه نســبت بــه  مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی ب
فروردیــن ۹۸ مجمــوع پرداختــی مــا بــه بازنشســتگان ۶۸00 میلیارد 
تومــان بــود کــه بــه بیــش از ۱۵ هــزار میلیارد تومــان می رســد گفت: 
همــان حــدود ۱30 درصــد افزایــش را مــا هــم اعمــال خواهیــم کــرد.

ســاالری افــزود: حداقلــی بگیــری کــه 30 ســال خدمــت کــرده اســت 
و حقوقــش یــک میلیــون و ۶00 هــزار تومــان بــوده اســت در فروردین 
جــاری بــا احتســاب یــک همســر و دو فرزند حــدود ۴ میلیــون و ۲00 
تــا 300 هــزار تومــان دریافــت خواهــد کــرد؛ بــرای کســانی کــه کمتر 
از 30 ســال خدمــت دارنــد حقوقشــان بــه تناســب کاهــش و بــرای 
کســانی کــه بیــش از 30 ســال خدمــت کــرده انــد ایــن رقم مقــداری 

بیشــتر است.

ــه نقــل از  ــارس از کرمــان ب ــه گــزارش خبرگــزاری ف ب
مرکــز هدایــت عملیات بحــران دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــوروزی اســتان کرمــان از  کرمــان، در طــرح ســالمت ن
ســاعت ۷ و 30 دقیقــه ۲۷ اســفندماه ۹۹ تــا ســاعت ۷ 
ــات در  ــی تصادف ــن ۱۴00 فوت ــه ۱۱ فروردی و 30 دقیق
اســتان کرمــان ۶۱ مــورد بــوده و فوتی هــای غیرتصادفی 
ــوده  ــا ب ــه کرون ــر ابتــال ب ــر اث ۲30 نفــر کــه ۲3 نفــر ب

اســت.
ــس  ــط اورژان ــه توس ــال یافت ــی انتق ــان تصادف مصدوم
۱۴۶0 نفــر و بیمــاران غیرتصادفــی انتقال یافته توســط 
اورژانــس  ۲۷۴۹ نفــر، مصدومــان تصادفــی درمان شــده 
در محــل حادثــه ۴۸۹ نفر و بیمــاران غیرتصادفی درمان 

شــده در محــل ۲۵۲0 نفــر بــوده اســت.
از  بازدیــد  مــورد  یادشــده ۴3۵  زمــان  مــدت  در 
بیمارســتان ها و پایگاههــای اورژانــس پیش بیمارســتانی 
انجــام شــده و کل مراجعــان بــه اورژانــس بیمارســتان ها 
ــزار و ۹۸3  ــه ۸۸ ه ــوده  ک ــورد ب ــزار و ۸0۶ م ۱0۲ ه
نفــر در اورژانــس ســرپایی درمــان شــدند و ۱3 هــزار و 
۸۲3 مــورد بســتری اورژانس بیمارســتان ها بــوده و ۷۱۸ 
ــن  ــل شــدند. در ای ــژه منتق ــای وی ــه بخش ه ــار ب بیم
مــدت بیمــاران منتقــل شــده از اورژانــس بــه بخش های 
عــادی ۴۶۲۶ نفــر بودنــد و یک هــزار و ۲3۶ نــوزاد متولد 

شــده اســت.
 تعــداد۵۱۵ مــورد اعــزام بیــن بیمارســتانی انجــام شــده 
و 3۱ مــورد احیــاء موفــق صورت گرفته اســت.همچنین 
ــه  ــده ک ــام ش ــتی انج ــد بهداش ــزار و ۱۴۷ بازدی ۲۶ ه
۱0 هــزار و ۶۹۴ کیلوگــرم مــواد غذایــی فاســد از ایــن 

بازدیدهــا کشــف و ۷0 امکنــه تعطیــل شــدند.

اعالم شکایت مردمی و گزارش 
مستندات انتخاباتی با تماس 111

خطبه های مناز جمعه 

حجت االسالم و املسلمین کرمانی امام جمعه بردسیر:

                  دکتر روحانی رئیس جمهور : 

فوتی تصادفات نوروزی 
در کرمان حدود سه برابر 
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اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002549 - 99/11/1 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســير تصرفات مالکانــه با معــارض متقاضی 
آقــای قربانعلــی قاســمی نــژاد فرزنــد حســين  بشــماره شناســنامه 3  صــادره از بردســير در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 611/26 مترمربــع  پــاک 21 فرعــی از 5663 اصلــی واقــع در بردســير روســتای ســفته کوه پنج بخــش 20 کرمان 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای احمــد صالحــی محــرز گردیده اســت. لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت به 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت 

انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکيت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                            حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/180 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002413 - 99/10/20 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســير تصرفات مالکانــه با معــارض متقاضی 
آقــای مجيــد نــژاد کهنوجــی فرزنــد جعفــر بشــماره شناســنامه 215  صــادره از بردســير در یــک قطعــه زميــن مشــتمل بــر 
مغــازه محــل طــرح اجــرای نمایشــگاه ماشــين آالت ســنگين بــه مســاحت 5333/88 مترمربــع پــاک 565  فرعــی از 864  
اصلــی واقــع در بردســير کمربنــدی کرمــان ســيرجان بخــش 20 کرمان خریــداری از مالــک رســمی آقایان موســی برومند و 
محمدعلــی رنجبــر کریــم آبــادی محــرز گردیــده اســت. لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکيــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي توانند 
از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مــدت یک 
مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت 
مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکيت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/1/16-تاریخ 

انتشــار نوبــت دوم: 1400/1/30                                           حســين تقــی زاده- رئيــس ثبــت اســنادواماک/181 م الــف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002861 - 99/12/4 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســير تصرفات مالکانــه با معــارض متقاضی 
آقــای ابراهيــم کارزاری فرزنــد نادعلــی بشــماره شناســنامه 6 صــادره از بردســير در ششــدانگ یک باب خانه مشــتمل بر طبقه 
فوقانــی بــه مســاحت 308 مترمربــع پــاک 52  فرعــی از 3423  اصلــی واقع در بردســير بلوار 22 بهمن کوچــه فجر 9 بخش 
20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســن کوپــاه  محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطاع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکيت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســليم وپــس از اخذ 
رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکيت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                             حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/187 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002690 - 99/11/15  هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتي اراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســير تصرفات مالکانــه با معــارض متقاضی 
آقــای اميــد مســتعلی زاده جوشــوری فرزنــد اکبر بشــماره شناســنامه 3170060619 صــادره از بردســير درششــدانگ یک باب 
خانــه بــه مســاحت 204/30 مترمربــع پــاک 10 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 5 فرعــی از 3387  اصلــی واقع در بردســير 
بلــوار 22 بهمــن کوچــه فجــر 9 محلــه صــارم آبــاد بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســين کوپــاه 
اصفهانــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکيت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولين 
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســليم 
اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول 
اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکيت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/1/16-تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 30

/1400/1                                                                       حســين تقــی زاده- رئيــس ثبــت اســنادواماک/182 م الــف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002694 - 99/11/15 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســير تصرفات مالکانــه با معــارض متقاضی 
آقــای محمــد آبيــار فرزنــد درعلــی بشــماره شناســنامه 3170080210  صــادره از کرمــان درششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 299/59  مترمربــع پــاک 219  فرعــی از 3598  اصلــی واقــع در بردســير بلــوار22 بهمــن کوچــه فجــر 3 بخش 20 
کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای قاســم گرکانــی نــژاد محــرز گردیده اســت لــذا به منظــور اطــاع عموم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکيت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســليم وپــس از اخذ 
رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکيت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                              حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/183 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002860 - 99/12/4 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســير تصرفات مالکانــه با معــارض متقاضی 
آقــای ســيد محســن یزدی فرزنــد ســيدابراهيم  بشــماره شناســنامه 2980380040 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یک باب 
خانــه بــه مســاحت 264/40 مترمربــع  پــاک 1 فرعــی از 479 اصلــی واقــع در بردســيرگلزار خيابان معتمد بخــش 21 کرمان 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســيروس بهاءالدینــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکيــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســليم وپــس از اخذ 
رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                                  حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/188 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002863 - 99/12/4 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســير تصرفات مالکانــه با معــارض متقاضی 
آقــای مصطفــی معاذالهــی فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه 2 صــادره از بردســير درششــدانگ یــک درب بــاغ بــه مســاحت 
25892/62 مترمربــع پــاک 2  فرعــی از 57  اصلــی واقــع در بردســير گلــزار صاحب اباد بخــش 21 کرمان خریــداری از مالک 
رســمی آقایــان شــاهرخ ســعيد عادلــی و غامحســين معاذاللهی محــرز گردیده اســت لذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکيت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســليم وپــس از اخذ 
رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکيت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                              حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/184 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002161 - 99/10/10 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســير تصرفات مالکانــه با معــارض متقاضی 
خانــم طاهــره خالقــی  فرزنــد غامرضــا بشــماره شناســنامه 47  صــادره از کرمــان در ششــدانگ یــک باب خانه به مســاحت 
242/71 مترمربــع پــاک 1  فرعــی از 504  اصلــی واقــع در بردســير خيابــان شــهيد غامحســين پــور بخــش 20 کرمــان 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســين رضــازاده محــرز گردیــده اســت. لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکيــت متقاضــی اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ 
رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                                حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/190 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002875 - 99/12/4  هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســير تصرفات مالکانــه با معــارض متقاضی 
خانــم ســکينه بخشــک فرزنــد صمدالــه بشــماره شناســنامه 4030 صــادره از ســيرجان در ششــدانگ یــک بــاب گاوداری بــه 
مســاحت 3867/31 مترمربــع پــاک 1 فرعــی از 3471  اصلــی واقــع در بردســير اراضــی شــوراباد بخش 20 کرمــان خریداری 
از مالکيــت متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می 
شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيــت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت مذکــور وعدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- اریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                         حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/191 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر ارای شــماره 139960319011002880،2881،2882 - 99/12/4 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســير تصرفــات مالکانــه بــا 
معــارض متقاضيــان 1- آقــای اميــد فدائــی به شــماره شناســنامه 669 و کدملــی 3178895566 فرزند جــواد صادره از بردســير 
نســبت بــه ســه دانگ مشــاع 2- خانم افســر فدائــی بــه شــماره شناســنامه 551 و کدملــی 3178894454 فرزند جــواد صادره 
از بردســير نســبت بــه یــک دانــگ و نيــم مشــاع 3- خانــم آذر فدائــی بــه شــماره شناســنامه 597  و کدملــی 3178894845 
فرزنــد جــواد صــادره از بردســير نســبت بــه یــک دانــگ و نيــم مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 3809/87  
مترمربــع پــاک 4937  اصلــی واقــع در بردســير روســتای بهرامجــرد بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
محمــد قيصــری و خانــم زهــرا قيصــری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکيت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســليم وپــس از اخذ رســيد،ظرف مدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای 

مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                             حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/193 م الف

 

آگهی مزایده ملک )کشاورزی(
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 9900279 اجــرای احــکام دادگســری بردســیر در نظــر دارد مزرعــه فیروزآبــاد بــا پــالکات 
 =3311435 X=450288 ثبتــی صفــر فرعــی از 5712 اصلــی و صفــر فرعــی از 7552 اصلــی بخــش 20 کرمــان بــا مشــخصات
UTM.Y)محــل قنــات( در فاصلــه 6 کیلومری شــال غربی شهرســتان جنب جاده آســفالته بردســیر، ســیرجان در دهســتان 
کــوه پنــج واقــع گردیــده 2/ کل مســتثنیات اراضــی کشــاورزی مزرعــه طبــق اســناد رســمی قطعی تــک برگ بــا مالکیت خانم 
فاطمــه الســادات شــجاع 16 هکتــار مــی باشــد منبــع آبــادی یــک رشــته قنــات بطــول تقریبــی 400 مــر بــا متوســط آبدهــی 
ســالیانه 16 لیــر در ثانیــه مــی باشــد کــه اراضــی زراعــی و باغــی مزرعــه را مــروب مــی منایــد. تعــداد چهــار واحــد اســتخر 
ســیانی پــرورش ماهــی بــه ابعــاد 4*25 مــر جمعــا با حجم گیــری 750 مرمکعــب و یــک واحد ســاختانی )دو باب اتــاق( با 
مصالــح آجــر و ســقف گنبــدی قابــل ســکونت به مســاحت اعیانــی 50 مرمربــع و تعــداد بــاالی 20 اصله درختــان  غیر مثمر 
و کهــن ســال مشــهور بــه پــداء کــه ارزش چوبــی مطلوبــی دارنــد و یــک خــط فشــار قوی انتقــال بــرق 20 کیلــووات )ســه فاز( 
بطــول تقریبــی 400 مــر بــا متعلقــات مربوطه )تابلو و ترانــس( و یک امتیاز بــرق روســتایی و دو امتیاز آب رشب روســتایی به 
شــاره اشــراک 13015104 و 13015103 کــه بــا طــول خــط انتقــال تقریبــی یــک کیلومر با هزینه شــخصی روی مزرعــه اجرا 
گردیده اســت.که براســاس نظریه کارشــناس رســمی دادگســری مبلغ 10/656/000/000 تومان )ده میلیاردو ششــصدوپنجاه و 
شــش میلیــون تومــان( بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریق مزایــده در تاریــخ یــک شــنبه 1400/02/12 ســاعت 12  ظهر به 
فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب رشکــت درمزایــده وخریــد می باشــند مــی توانند جهــت بازدید ملــک و ارائه پیشــنهاد 
تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعه وقیمت پیشــنهادی خــود را به انضام فیش بانکــی دائر بــه واریز 
ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه منایند هزینــه آگهی وکلیــه هزینه های 
مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنده مزایــده می باشــد و درصورتی که برنــده ظــرف ده روز از تاریخ انجام مزایده نســبت 
بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننایــد مبلغ ســپرده به نفــع دولت ضبط خواهدشــد بــه درخواســت هایی کــه در 

روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد%
                                                      مدیر دفر شعبه اجرای احکام مدنی دادگسری شهرستان بردسیر- علی عظیمی/ 2  م الف

حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 
۴ میلیون و 2۰۰ هزار تومان رسید

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسیر خرب داد:

اهدای 5۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان نیازمند
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان بردســیر، جــواد ادیبــی نیــا بــا اعــالم 
ــا و  ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــت: ب ــر گف ــن خب ای
کــوچ اجباری آمــوزش، از فضــای فیزیکی کالس 
بــه فضــای مجــازی، گوشــی هوشــمند و تبلــت 
ــوزان  ــش آم ــی دان ــای اساس ــی از نیازه ــه یک ب
ــوزش  ــاد و آم ــبکه ش ــری از ش ــره گی ــرای به ب
مجــازی تبدیــل شــده اســت و برخــی از دانــش 
ــکالت  ــل مش ــه دلی ــتان ب ــن شهرس ــوزان ای آم
مالــی و نداشــتن تجهیــزات الکترونیکــی امــکان 

ــد. ــوع آمــوزش را ندارن ــه ایــن ن دسترســی ب
پیگیــری مســتمر مدیریــت  بــا  افــزود:  وی 
ــری  ــالم مه ــت االس ــرورش و حج ــوزش و پ آم
ــوالد  ــه همــت شــرکت ف ــگار و ب ــام جمعــه ن ام
ــا  ــت ب ــتگاه تبل ــداد ۵0دس ــیر تع ــیز بردس مش
اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد و ۵00 میلیــون 
ریــال تهیــه و بــه دانش آموزانــی کــه بــه صــورت 
ــا از طریــق درســنامه آمــوزش مــی  حضــوری ی

ــد. ــل داده ش دیدند،تحوی
شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر 
ــن و  ــه خیری ــت: از هم ــار داش ــیر اظه بردس
ــن  ــه در ای ــم ک ــار داری ــوار انتظ ــردم بزرگ م
ــا  ــه آموزش ه ــری ک ــخت و نابراب ــرایط س ش
بیشــتر از طریــق شــبکه های مجــازی اســت، 
ــا  ــد ت ــرورش بیاین ــوزش و پ ــک آم ــه کم ب
ــرایطی از  ــن ش ــوزی در چنی ــچ دانش آم هی

ــد. ــا نمان ــوزش ج آم
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حکومت  جهانی عدالت

ویژگی های حکومت جهانی اسالم
عدالت  محوری: عدالت در اندیشة سیاسی اسالم جایگاه اصل 
اساسی را دارد. اهّمیت این مقوله از نظر اسالم به گونه ای است که قرآن 
کریم عدالت را یکی از اهداف ارسال ُرسل و انزال کتاب معرفی می کند 
)حدید ،57( اّما اسالم در ایجاد و استقرار عدالت همواره با موانع جدی 
از سوی طبقاتی که قرآن آنان را مأل و مترف معّرفی می کند، روبه رو 
است. عدالت خواست فطری و همگانی است؛ اّما این امر فطری منافع 
طبقات زیاده خواه و خود کامگان را به خطر انداخته، در نتیجه، آنان را در 
صف مقابل خود قرار می دهد. اندیشة لیبرالیسم از منظر عدالت اجتماعی 
با چالش جدیدی روبه رو است. زیرا اصل اساسی لیبرال پذیرش نابرابری 
است و جهت ایجاد رقابت اقتصادی به تشویق نابرابری و ترویج آن 

می پردازد.
دموکراسی لیبرال، توسعة اقتصادی و رفاه اجتماعی را به ارمغان می آورد؛ 
اّما این همه مواهب در اختیار تعدادی از انسان ها و بخشی از جوامع 
بشری قرار دارد.افزایش رفاه اقتصادی و توسعة ماّدی در پناه دموکراسی 
لیبرال که به صورت بخشی صورت می گیرد، با افزایش بی عدالتی و فقر 
جمعیت فراوانی از افراد بشر روبه رو خواهد بود. در چنین حالتی، زمینه های 
بهتر و مناسبی جهت استقرار عدالت اجتماعی در حوزة اسالمی ایجاد 
می شود. از ویژگی های مهم و قابل توّجه حکومت جهانی اسالم، توسعه 
و رفاه اقتصادی عدالت محور است. این جا عدالت اصل اساسی است که 

رفاه و توسعه بر اساس آن استوار می شود.
ـ قیام کند، به عدالت  ـ عجل اهلل تعالی فرجه  روزی که مهدی موعود 
حکومت می کند. در دوران حکومت او، روی زمین از ستم اثری یافت 
نمی شود؛ راه ها امن خواهد شد؛ زمین برکات خود را خارج می سازد؛ هر 
حّقی به صاحبش بر می گردد و روی زمین پیرو هیچ دینی باقی نمی ماند، 

مگر این که اسالم می آورد و به ایمان اعتراف می کند 
مرحوم شهید صدر در مورد ویژگی ها و زمینه های این حکومت 
می گوید:با مطالعة آیات قرآن و روایات معصومان به این نکته می رسیم 
فقط زمانی پیام اسالم به صورت کامل تحّقق می یابد که اندیشة بلند 
حکومت جهانی اسالم تحّقق یابد. تمام غایت های دروغین و موهوم 
رخت بر بندد؛ آن گاه فقط اسالم، دین حقیقی و بی بدیل، آیین همة مردم 
در شرق و غرب عالم شود؛ بی عدالتی، ظلم و نابرابری از بین برود و در 
مقابل، عدالت و برابری ناموس آفرینش عالم، سراسر جهان را فرا گیرد؛ 
حاکمیت خلفای الهی در جای جای عالم برقرار شود و نور هدایت الهی 

تابیدن گیرد و زمین از آن صالحان شود 

 آیه  151 سوره آل عمران :
به زودی در دل های کساني که کفر ورزیده اند، بیم خواهیم افکند. زیرا 
چیزی را با خدا شریک گردانیده اند که بر )حقانیت( آن )خدا( دلیلی نازل 

نکرده است و جایگاهشان آتش است و جایگاه ستمگران چه بد است.
1- نجات معجزه آسای مسلمانان بعد از جنگ احد چه بود؟

در آیه شریفه به نجات معجزه آسای مسلمانان بعد از جنگ احد اشاره می 
کند و یکی از موارد حمایت خود از آنان را بازگو می نماید و آنها را نسبت به 
آینده دلگرم می سازد و وعده پیروزی می دهد. زیرا همانطور که در داستان 
احد گفتیم، بت پرستان مکه با اینکه در جنگ احد پیروزی چشمگیری پیدا 
کرده بودند و لشکر اسالم ظاهرا از هم متالشی شده بود، می بایست در 
بازگشت به سوی میدان و از بین بردن باقیمانده قدرت مسلمین و حتی 
غارت کردن مدینه و کشتن شخص پیامبر )ص( که از بی اساس بودن 
شایعه شهادت او آگاه شده بودند کمترین تردیدی به خود راه ندهند. اما 
خداوند ترس و وحشت عجیبی در دل های آنها افکند. ترس و وحشت 
بی دلیلی که خاصیت کفر و بت پرستی و خرافه پرستی بود، سراسر وجود 
آنان را فرا گرفت. به طوری که در روایات می خوانیم:  »آنها هنگامی که از 
احد بازگشتند و به نزدیکی مکه رسیدند، درست شکل و قیافه یک لشکر 

شکست خورده را داشتند.«
آیه فوق می گوید : »ما به زودی در دل کفار رعب و وحشت می افکنیم.« 
)همانطور که در پایان جنگ احد افکندیم و نمونه آن را با چشم خود دیدید.( 

بنابراین به آینده خویش امیدوار باشید.
2- چرا خداوند بعد از جنگ احد در دل دشمنان ترس و رعب ایجاد کرد؟

خداوند متعال علت افکندن رعب و ترس در دل های آنها را چنین بیان می 
کند : »بما اشرکوا باهلل ما لم ینزل به سلطانا؛ به این جهت که آنها چیزهایی 
را بدون دلیل شریک خدا قرار داده بودند.« آنان در حقیقت مردمی خرافی 
هستند و تابع دلیل و برهان نمی باشند و کاهی را در نظر خود کوه می کنند 
و سنگ و چوبی را معبود و پروردگار خویش قرار می دهند. ایشان در برابر 
حوادث بسیار ناتوانند، زیرا خیلی زود گرفتار اشتباه محاسبه می شوند. اگر 
یک حادثه جزیی در زندگی آنها رخ دهد و مثال بشنوند مسلمانان مدینه 
همراه مجروحان میدان جنگ مجددا به میدان احد به میدان احد بر می 
گردند، این موضوع در نظرشان بسیار بزرگ جلوه می کند و سخت از آن 

به وحشت می افتند.
3-  یکی از عوامل مهم پیروزی در جنگ ها چیست؟

در روایات متعددي می خوانیم که پیغمبر می فرمود : »یکی از امتیازاتی که 
خداوند به من داده این است که مرا به وسیله انداختن ترس در دل دشمن 
پیروز می نماید.« این موضوع به یکی از عوامل مهم پیروزی در جنگ ها 
اشاره می کند که مخصوصا امروز بسیار مورد توجه است.یکی از مهمترین 
عوامل پیروزی، روحیه سربازان است. آن قدر که روحیه عالی سربازان در 
پیروزی تأثیر دارد، کم و کیف آنان و چگونگی سالح آنها اثر ندارد. اسالم با 
تقویت روح ایمان و عشق به جهاد و افتخار به شهادت و اتکای به خداوند 
قادر منان این روح را در مجاهدان خود به عالی ترین وجهی پرورش داده 
است. در حالی که بت پرستان خرافی، که تکیه گاه آنان بت های بی اراده و 
بی جان بود و عقیده به معاد و زندگی پس از مرگ نداشتند و خرافات افکار 
آنها را آلوده کرده بود، روحیه ای ضعيف و ناتوان داشتند. یکی از عوامل 

پيروزی مسلمانان بر آنها همين تفاوت روحيه بود.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 373بسوی نور

رئيــس شــورای راهبــردی روابــط خارجی 
ــه  ــه ســند برنام ــن ک ــان ای ــا بي ــران ب ای
ــط  ــن فق ــران وچي ــع ای ــکاری جام هم
یــک قصدنامــه و نقشــه راه بــرای هدایــت 
ــای  ــور در زمينه ه ــای دو کش همکاری ه
مختلــف در طــول ســال های آینــده 
اســت در مــورد علــت عــدم انتشــار متــن 

ایــن ســند توضيحاتــی ارائــه داد.
به گــزارش خبرگزاری تســنيم بــه نقل از 
روابــط عمومــی شــورای راهبــردی روابط 
خارجــی، ســيد کمــال خــرازی در پاســخ 
بــه ســوالی دربــاره ســند برنامــه همکاری 
جامــع ایــران و چيــن گفــت: ایــن ســند 
یــک قــراداد یــا موافقتنامــه نيســت کــه 
حــاوی جزئيــات همــکاری دو کشــور در 

25 ســال آینــده باشــد.
ــن ســند یــک قصدنامــه و  ــزود: ای وی اف
نقشــه راه بــرای هدایت همکاری هــای دو 
کشــور در زمينه هــای مختلــف در طــول 

ســال های آینــده اســت و همــان طــور که 
وزارت امــور خارجــه در گــزاره بــرگ خــود 
ــکاری  ــوس هم ــاوی رئ ــح داده، ح توضي
زمينه هــای  در  کشــور  دو  درازمــدت 
سياســی، راهبردی، اقتصــادی و فرهنگی 

اســت.
خــرازی گفــت: ایــن ســند براســاس بنــد 
ششــم بيانيــه روســای جمهور دو کشــور 
کــه در ســفر رئيــس جمهــور چيــن بــه 
ایــران در ســال 1394 امضــا شــد، تدویــن 
شــده اســت و شــورای راهبــردی روابــط 
خارجی نيــز در ترغيب مســئوالن ذیربط 
دو کشــور در تدویــن پيش نویــس ســند و 

پيگيــری امضــای آن نقش داشــت.
رئيــس شــورای راهبــردی روابــط خارجی 
ــش  ــه نق ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
آقــای علــی الریجانــی در تصویــب ایــن 
ســند چــه بــوده اســت؟ افــزود: بــا توجــه 
ــر  ــران تغيي ــا در ای ــه دولت ه ــه اینک ب

ــن  ــده ممک ــال آین ــد و در 25 س می کنن
اســت گرایش هــای سياســی مختلــف، 
دولــت را در اختيــار داشــته باشــند، دولــت 
چيــن کــه برخاســته از یــک حــزب حاکــم 
و از تــداوم و ثبــات برخــوردار اســت، تاکيــد 
ــز در  ــام ني ــده ای از نظ ــه نماین ــت ک داش
ایــن کار دخالــت داشــته باشــد، لــذا آقــای 
الریجانــی بــه عنــوان مشــاور مقــام معظــم 
رهبــری چنيــن نقشــی را ایفــا کــرد تــا بــه 

ــداوم ایــن همــکاری تاکيــد شــود. ت
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال »چــرا متــن 
ــود«  ــر نمی ش ــند منتش ــن س ــل ای کام
گفــت: کشــور های دیگــری نيــز هســتند 
کــه مشــابه ایــن ســند را بــا چيــن امضــا 
ــد،  ــر نمی کنن ــداً آن را منتش ــد و اب کرده ان
ــط  ــردی مرتب ــکاری راهب ــرا اســناد هم زی
بــا امنيــت ملــی کشورهاســت و ایــن یــک 
مقــررات )پروتــکل( جــا افتــاده اســت کــه 
کشــور ها چنين اســنادی را منتشــر نکنند. 

توافق ۲5 ساله ایران و چین یک نقشه راه برای همکاری های آینده است

البتــه وقتــی براســاس اســناد راهبــردی 
ــا قرارداد هایــی در هــر یــک از  موافقتنامــه ی
ــن  ــردی بي ــند راهب ــدرج س ــای من زمينه ه
دو کشــور منعقــد می شــود، طبعــاً بایــد در 
مجلســين آن دو کشــور بــه تصویب برســد و 
متــن آن موافقتنامه هــا بــرای اطــاع عمــوم 

منتشــر خواهــد شــد.

 

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
 برابــر رای شــماره 139960319011002874 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی 
آقــای نــوروز ادیبــی نیــا فرزنــد خیــراهلل  بشــماره شناســنامه 3  صــادره از بردســیر درششــدانگ یــک بــاب خانــه به مســاحت 
529/34 مترمربــع پــالک 1712  فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 22 فرعی از 4265  اصلی واقع در بردســیر خیابان پاســداران 
بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای داریــوش بهــادر بردســیری محــرز گردیده اســت لــذا به منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایــي تقدیم 
نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/1/16 تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/1/30
                                                                                               حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/170 م الف

  

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
 برابــر رای شــماره 139960319011002872 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی 
خانــم منصــوره بیگلــری فرزنــد کاظــم  بشــماره شناســنامه 574  صــادره از ســیرجان در ششــدانگ یک درب باغ مشــتمل بر 
ســاختمان بــه مســاحت 18262/20 مترمربــع پــالک 23  فرعــی از 5663  اصلــی واقع در بردســیر روســتای ســفته بخش 20 
کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد امانــی لــری محــرز گردیده اســت. لــذا به منظــور اطــالع عموم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                            حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/185 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002546 - 99/10/30 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی 
آقــای رضــا راســتگو فرزنــد محمــد  بشــماره شناســنامه 417 صــادره از بم در ششــدانگ یک بــاب خانه و باغچه به مســاحت 
2724/70 مترمربــع پــالک 28 فرعــی از 5345  اصلــی واقــع در بردســیر روســتای بیدشــهابی بخــش 20 کرمــان خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای محمــد حســن اســماعیل پــور محــرز گردیــده اســت.  لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                                 حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/186 م الف

 

 

 

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002915 - 99/12/5 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی 
آقــای کاظــم حیــدری جامــع بزرگــی فرزند عباداله بشــماره شناســنامه 66  صــادره از بردســیر در ششــدانگ یک بــاب خانه به 
مســاحت 216/45 مترمربــع پــالک 83  فرعی از 3576  اصلی واقع در بردســیر شــهرک دانشــگاه بخش 20 کرمــان خریداری 
از مالــک رســمی مهــوش بهــادر بردســیری محــرز گردیــده اســت لــذا به منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصله 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف مدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای 

مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                               حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/169 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002804 - 99/12/2 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی 
آقــای ابراهیــم برهانــی محمودآبــادی فرزنــد الــه مراد بشــماره شناســنامه 1  صــادره از بردســیر در ششــدانگ یک بــاب مغازه 
مشــتمل بــر زیرزمیــن و طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 144 مترمربــع پــالک 5  فرعــی از 769  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار 
شــهید دســتغیب  بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای علــی عشــقی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به 
ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صادر 

خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/1/16 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/1/30
                                                                                            حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/176 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002862 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی 
خانــم لیــال آبســتان فرزنــد محمدعلــی  بشــماره کدملــی 3170042726  صــادره از بردســیر در ششــدانگ یــک بــاب خانه به 
مســاحت 148/50 مترمربــع پــالک 572 فرعــی از 864  اصلــی واقــع در بردســیر کریــم ابــاد بخــش 20 کرمــان خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای محمدعلــی رنجبــر کریــم آبــادی )خریــداری از خانــم مریــم خســروی مشــیزی( محــرز گردیده اســت 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهــي به مــدت دو مــاه اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/1/16 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/1/30
                                                                                               حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/177 م الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002864 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی 
اداره آموزش و پرورش شهرســتان بردســیر  بشــماره شناســه ملی 14002363455  درششــدانگ یک باب ســاختمان اموزش 
)مدرســه پرویــن اعتصامــی( بــه مســاحت 708/58 مترمربــع پــالک 37 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 1  فرعــی از 270  
اصلــی واقــع در بردســیر  خیابــان امــام کوچــه بانــک ســپه خریــداری از مالــک رســمی آقــای امیــر هوشــنگ ســعید محــرز 
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیت صادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/1/16-تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/1/30

                                                                                             حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/189 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002903 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی 
آقــای محمدجــواد فخرآبــادی فرزند حســین  بشــماره کدملــی 3170056042  صادره از بردســیر در ششــدانگ یــک باب خانه 
بــه مســاحت 646/79 مترمربــع پــالک 1  فرعــی از 3291  اصلــی واقــع در بردســیر روســتای نظــام آبــاد بخــش 20 کرمــان 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســین فخرآبــادی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                             حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/172 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002877 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی 
آقــای محمــود کاوه فرزنــد یحیــی  بشــماره شناســنامه 11  صــادره از بافــت در ششــدانگ یــک بــاب خانــه به مســاحت 796 
مترمربــع  پــالک 272 فرعــی از 889 اصلــی واقــع در بردســیر باغابــر بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
الیــاس کاوه باغابــری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می 
شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت مذکــور وعدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                               حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/192 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002867 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی 
آقــای غالمرضــا مــرادی گــرکان فرزنــد علــی  بشــماره شناســنامه 6  صــادره از بردســیر در یک قطعه زمین محصــور )باغچه 
و پارکینــگ( قســمتی از حیــاط خانــه )جهــت الحــاق بــه پــالک 2 فرعــی از 3433 اصلــی( بــه مســاحت 331/82  مترمربــع 
پــالک 7  فرعــی از 3433  اصلــی واقــع در بردســیر میــدان جانبــاز خیابــان شــهید جهاندیــده بخــش 20 کرمــان خریــداری از 
محــل مالکیــت متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ 
انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور 
وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/1/16-تاریخ انتشــار 

نوبــت دوم: 1400/1/30                                                    حســین تقــی زاده- رئیــس ثبــت اســنادوامالک/173 م الــف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002545 - 99/10/30 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی 
آقــای علــی امیــری مقــدم فرزنــد تهمتــن بشــماره شناســنامه 1567 صــادره از ســیرجان در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 246/46 مترمربــع پــالک 50  فرعــی از 3423  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار 22 بهمــن کوچــه فجــر 7 بخــش 
20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســن کوپــاه اصفهانــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه این اداره تســلیم وپس 
از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی 

اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                         حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/174 م الف
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان

اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

برابــر رای شــماره 139960319011002873 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی 
آقــای جــواد احمدنظــری بیدگشــک فرزند غالمعلی  بشــماره شناســنامه 699  صادره از بردســیر درششــدانگ یــک باب خانه 
بــه مســاحت 263/58 مترمربــع پــالک 13  فرعــی از 3432  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار 22 بهمــن کوچه فجــر 25 بخش 
20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی خانــم رخســاره تفرشــی محــرز گردیده اســت لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                              حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/179 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002876 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی 
آقــای ســید مجتبــی حســینی فرزنــد ســیدعلی  بشــماره شناســنامه 22 صــادره از بردســیر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه به 
مســاحت 205 مترمربــع پــالک 578  فرعــی از 864  اصلــی واقــع در بردســیر کریــم آبــاد کوچــه مهــر بخــش 20 کرمــان 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای مــراد برومنــد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت 

انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                              حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/178 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002866 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی 
آقــای علــی ســاالری بردســیری فرزنــد تیمــور  بشــماره شناســنامه 9  صــادره از رفســنجان درششــدانگ یــک بــاب خانه به 
مســاحت 205/52 مترمربــع پــالک 84  فرعــی از 3576  اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان معلــم بخــش 20 کرمــان خریداری 
از مالــک رســمی خانــم مهــوش بهــادر بردســیری محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت 

انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                            حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/175 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابــر رای شــماره 139960319011002865 - 99/12/4 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی 
خانــم نصــرت خســروی مشــیزی فرزند ســیف الــه به شــماره شناســنامه 18 صــادره از بردســیر در ششــدانگ یک بــاب خانه 
بــه مســاحت 309/3 مترمربــع پــالک 575 فرعــی از 864  اصلــی واقــع در بردســیر کریــم ابــاد بخــش 20 کرمــان خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای ســیف الــه خســروی مشــیزی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

                                                                                             حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/171 م الف

خرازی رئيس شورای راهبردی روابط خارجی ایران: 

      مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اعام کرد:

رشد 68 درصدی ترددهای جاده ای استان کرمان در نوروز 1400 
مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جاده 
ای اســتان کرمــان گفــت: ميــزان تــردد 
وســایل نقليــه در محورهــای مواصاتی 
ــا  ــفند 99 ت ــان از 20 اس ــتان کرم اس
ــن 1400 حــدود  ــان روز 13 فروردی پای
10 ميليــون و 107 هــزار دســتگاه بوده 
ــدت مشــابه ســال  ــه م ــه نســبت ب ک
قبــل 68 درصــد افزایش داشــته اســت.

ســيدعلی حــاج ســيدعليخانی روز 15 
فروردیــن مــاه اعــام کــرد: ميــزان تردد 
وســایل نقليــه در محورهــای مواصاتی 
ــا  ــفند 99 ت ــان از 20 اس ــتان کرم اس
پایــان روز 13 فروردیــن 1400  حــدود 
10 ميليــون و 107 هزار  دســتگاه  بوده 
ــدت مشــابه ســال  ــه م ــه نســبت ب ک
قبــل 68 درصــد افزایش داشــته اســت.

وی افــزود: طــی ایــن مــدت محورهــای 

شــهربابک  رفســنجان،  شــهربابک- 
-ســيرجان  و جوپار-کرمــان بــه ترتيــب بــا 
960، 365 و 250 درصــد افزایــش دارای 
بيشــترین ميــزان افزایــش تــردد را بــه خود 

ــد. ــاص داده ان اختص
وی بــا اشــاره تــردد وســایل نقليــه در 
ــای  ــتان ه ــی شهرس ــای مواصات محوره
اســتان کرمــان گفــت: شهرســتان کرمــان 
ــتان  ــه اول، شهرس ــد در رتب ــا 42 درص ب
ســيرجان بــا 14 درصــد رتبــه دوم و 
شهرســتان هــای شــهربابک و انـــار با هفت 

ــد. ــرار دارن ــوم ق ــه س ــد در رتب درص
مدیــرکل راهــداری و حمــل ونقل جــاده ای 
اســتان کرمــان بيــان کــرد: در ایــام نــوروز 
1400 بــه طــور متوســط روزانــه بيــش از 
99 هــزار تــردد وســيله نقليــه در مبــادی 
ورودی و خروجــی اســتان توســط دســتگاه 

هــای تــردد شــمار جــاده ای ثبــت شــد.
  وی بــا اشــاره بــه بيشــترین ميــزان تــردد 
ــادی ورودی و  ــه در مب ــایل نقلي ــه وس روزان
خروجــی اســتان، یــاد آور شــد: 20 اســفند 
99  حــدود  99 هــزار و 550 تــردد و در 
ــردد  ــزار ت ــدود 97 ه ــن ح ــتم فروردی هش
وســيله نقليــه ســبک و ســنگين بــه ثبــت 

رســيده اســت.
ســيدعليخانی تصریــح کــرد: تعــداد تــردد 
ثبــت شــده در محورهــای مواصاتی اســتان 
در روزهــای 12 و 13 فروردیــن، حــدود 794 
هــزار وســيله نقليــه اعــام شــد که نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 2/39 درصــد 

افزایــش داشــته اســت.
ــان -  ــای ماه ــزود: محوره ــه اف وی در ادام
کرمان)هفــت بــاغ علــوی(، محــور باغيــن - 
کرمــان و محــور بردســير - ســيرجان دارای 

بيشــترین ميــزان تــردد در روزهــای 12 و 13 
فروردیــن مــاه جــاری بــوده انــد.

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان کرمــان تصریــح کــرد: در ایــن  ایــام،  
محــور مهریــز - انــار بــا بيــش از 30 درصــد 
ــا حــدود 18  ــه ب ــان - کوهپای ــش، کرم افزای
ــا 16  ــان ب ــار - کرم ــور جوپ ــد و مح درص
درصــد افزایــش، بيشــترین افزایــش تــردد را 

ــه خــود اختصــاص داده اســت ب
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شــهید حمدالــه ســاالرپوردر ســال هزار رو ســیصد و چهل و پنــج در روســتایی از توابع 
بیدخــوان، بعنــوان فرزنــد ســوم آقــا رحمــت الــه بــه دنیــا آمــد. بــه خاطــر مشــکالت 
زندگــی روســتایی موفــق نشــد بیشــتر از چنــد کالس بــه مدرســه رود؛ از ایــن رو از 
ســنین نوجوانــی بــه کار و تــالش پرداخــت. 63/۱۱/22 بــود کــه حمدالــه ۱۷ ســاله به 
همــراه مرجــان مهربــان خــود بــه خانــه بخــت رفتند. هنــوز چنــد صباحــی از زندگی 
مشترکشــان نگذشــته بــود کــه بــرای خدمــت ســربازی احضــار شــد. حمدالــه کــه با 
کار روی تراکتــور در پــی کســب روزی حــالل خانــواده روزگار مــی گذرانــد، کار را رهــا 
کــرد و بــا دســتی خالــی زن و بچــه چنــد ماهــه را بــه خــدا ســپرد و راهی جبهه شــد. 
پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در پــادگان ۰۵ کرمــان، بــه منطقــه کردســتان اعــزام 
شــد و مشــغول بــه خدمت ســربازی گردیــد. ســرانجام در تاریــخ 6۷/۴/28 پــس از ماه 
هــا مقابلــه بــا دشــمن، در حالــی کــه چنــد روز بــه تولــد پســر دومش مانــده بــود، در 
منطقــه دهلــران شــربت شــهادت نوشــید و پس از تشــییع، پیکــر مطهــرش در گلزار 

شــهدای شــهر بردســیر بــه خاک ســپرده شــد.
فامیــل بودیــم. گاهــی کــه می آمــد خونه مــا، ازم می خواســت تــا بهش نمــاز خوندن 
یــاد بــدم. مثــل خواهــر و بــرادر بودیــم. اصال سرشــو بــاال نمی گرفــت. چون کســی رو 

نداشــت بهــش یــاد بــده از مــن درخواســت مــی کرد.
   هجــده ســالش کامــل نشــده بــود کــه بــرا خدمــت ســربازی احضــار شــد. موقــع 
رفتــن ســفارش مــی کــرد: مواظــب حمیــد باش، شــاید یــه روزی بیــاد که حمیــد بره 

خدمــت ولــی مــن اون روز نباشــم.     راوی: خانــم مرجــان جهاندیده)همســر شــهید(
منــو دختــر دایــی صــدا مــی زد. همیشــه مــی گفــت: دختــر دایــی مهریــه ُت مــی 
بخشــی؟ اگــه نــه، دو تــا از گوســفندا رو بفروشــم تــا زیــر این دیْن نباشــم. مــی گفتم: 

مــن هیــچ مشــکلی باهــات نــدارم، حاللت باشــه.
                                                           راوی: خانم مرجان جهاندیده)همسر شهید(

خــواب دیــدم یکــی بــرا رفتــن بــه مراســم عروســی اومــده خونــه مــا دنبــال کفــش. 
صبــح خوابمــو بهــش تعریــف کردم. چیزی نگذشــت کــه یکــی در زد. یکی از آشــناها 
بــرا رفتــن بــه عروســی اومــده بــود دنبــال کفــش. بهــش گفــت: دختــر دایــی مــن 
هــر خوابــی کــه ببینــه، تعبیــر میشــه. کفــش دامادیشــو داد. هــر کســی چیــزی می 
خواســت، کارشــو راه مــی انداخــت و مــی بخشــید، حتــی اگــه چیــزی بــود کــه مــن 
دوســت داشــتم؛ مــی گفــت: معلــوم نیســت تــا یــک دقیقــه بعد زنــده باشــیم یــا نه! 

تــا مــی تونــی محبــت کــن، اون دنیــا دســتت رو میگیــره...
                                                              راوی: خانم مرجان جهاندیده)همسر شهید(
غــذا خوردنــش بــا مــا فــرق داشــت. چندبــار بــا چشــم هــای خــودم دیــدم کــه از 

بعضــی غذاهــا نمــی خــوره. از غــذای شــبه نــاک پرهیــز مــی کــرد ...
                                                                  راوی: آقای احمد ساالرپور)برادر شهید(

مــی گفــت: با وضو باشــیم بهتره! ممکنــه از خونه میــرم بیــرون، دیگه برنگــردم، الاقل 
طهارتــی داشــته باشــیم. / اگــه تو جمع کســی شــوخی نابجا می کــرد، تذکر مــی داد: 

لعنــت خــدا به شــیطون، یه وقــت شــیطون از راه بــه درت نکنه!
بخاطــر بــی ســوادی نمــی تونســت قــرآن بخونــه، امــا نمازشــو اول وقــت مــی خونــد 
و بهــم ســفارش مــی کــرد: دختــر دایــی! اگــه بــرا نمــاز صبــح خــواب افتــادم، بیــدارم 
کــن./ وقتــی حمیــد رو بــاردار بــودم، اگــه کســی چیــزی مــی آورد، نمــی گذاشــت 
بخــورم. بخاطــر تأثیــرش رو بچــه.        راوی: خانــم مرجان جهاندیده)همســر شــهید(
 وقتــی دوســتام مــی آمــدن خونــه، مــی رفــت خونــه بابــاش. بچه هــا بهم مــی گفتن: 
چقــدر همســرت بــا حجــب و حیاســت. مــی گفتــم: خــدا اینــو بــرا خــودش خلــق 

کــرده، خــدا آخــر و عاقبتــش رو بخیــر کنه.  
بــرا بدرقــه بــرادر همســرم رفتــم تــو کوچــه. چــادرم افتــاده بــود الی گردنــم. بــا دیدن 

ایــن صحنــه خیلــی ناراحــت شــد و گفــت: اول بایــد حجابتــو رعایت می کــردی!
                                                           راوی: خانم مرجان جهاندیده)همسر شهید(

وقتــی پــدر و مــادرم مهمــون مــا بــودن، ســر از پــا نمــی شــناخت. حتــی اگــه چیزی 
بــرای پذیرایــی نداشــتیم، قــرض مــی کــرد. مــی گفــت: بــه قــدری خوشــحالم کــه 
انــگار پــدر و مــادر خــودم اومــدن. گاهــی هــم تــو کار کشــاورزی کمــک حالشــون بود 
و ســفارش مــی کــرد: جــوش نزنید کســی نیســت کــه کمــک باشــه... مــادرم هم می 

گفــت: بــرام دســت کمــی از خیراله نــداره.       
بــا اینکــه بــه  خیرالــه عالقــه منــد بــود امــا بــرا صحبــت کــردن باهــاش خجالــت 
مــی کشــید. مــی گفــت: چطــور شــده خیرالــه پنــج کالس درس خونــده ولــی اینقد 
باســواده! چــرا مــا نیســتیم؟! میشــه یــه روز بشــه ما ثلــث جهاندیده بشــیم؟ مــن باید 

بــه راه خیرالــه بــرم...
ــد و در راه  ــاورش نمــی شــد و مــی گفــت: کاش مــی مون ــرادرم ب موقــع شــهادت ب
انقــالب، ریشــه ظلــم رو مــی کنــد.راوی: خانــم مرجــان جهاندیده)همســر شــهید(
بــرا رفتــن بــه خدمــت، پــول نداشــت، از طــرف دیگــه هم نگــران قرضــی بــود که می 
ترســید ادا نشــه. بــه ناچــار قالــی جهــازم رو بــه قیمــت دو هــزار تومــن فروختیــم. بــا 
هــزار تومــن قرضشــو پرداخــت کــرد. دویســت تومــن هــم بــرا خــرج خونــه گذاشــت 
کنــار. ازش خواســتم بقیــه رو بــرا هزینــه ســفر بــا خــودش ببــره، امــا قبول نمیکــرد و 

مــی گفــت: مــن احتیاجــی نــدارم، اینجا شــما  بیشــتر بــه پــول نیازتون میشــه. 
                                                           راوی: خانم مرجان جهاندیده)همسر شهید(

چــون همیشــه دســتمون خالــی بــود، توقــع ســوغاتی ازش نداشــتم؛ حتــی پیــش 
مــی آمــد هزینــه رفتــن نداشــت و گاهــی فقــط بــه انــدازه کرایــه رفــت و برگشــت بــا 
خــودش پــول مــی بــرد. /مــی داد بقیــه بــراش وصیتنامه بنویســن. چند تــا وصیتنامه 
نوشــته بــود. هــر چــی اصــرار کــردم بــده  بخونــم، نشــونم نمــی داد، مــی گفــت: مــن 

دلتــو نمــی شــکنم، اگــه بخونــی دیگــه امیــد زندگــی نــداری، بهتــره نخونی.
                                                           راوی: خانم مرجان جهاندیده)همسر شهید(

ســری آخــر کــه مــی رفــت جبهــه، حمیــد بهــش گفــت: عمــو برگــرد و بــرام تفنگ 
بخــر. بــا شــنیدن ایــن حــرف، گفــت: دختــر دایــی! ایــن بچــه مــی دونــه مــن دیگــه 

برنمــی گــردم، مهــر منــو از دلــش بــرده بیــرون، بــه مــن میگــه عمــو.
بهــم دلــداری مــی داد: تــو خــودت دانــا هســتی، کار زن و مــردی بــه عهــدت بــوده، 
خــدا بهــم همســری عنایــت کــرده کــه مــی تونــه زندگــی رو بچرخونــه و بچه هــا رو 
بــزرگ کنــه. بچــه هــا رو طــوری بــزرگ کــن کــه راه درســتی بــرن تــا تنــم تــو قبــر 
نلــرزه، باعــث افتخــارم باشــن...               راوی: خانــم مرجان جهاندیده)همســر شــهید(
ســعید رو هفــت مــاه حاملــه بــودم کــه بابــاش رفــت جبهــه. بعــد شــهادت همســرم، 
خــواب دیــدم بــرام یه روســری با جعبــه شــیرینی آورده. گفت: این روســری قشــنگه؟ 
گفتــم: خیلــی. ســفارش کــرد: ایــن روســری رو بپــوش. بــا اینکــه حــال مســاعدی 
نداشــتم، بــا جعبــه شــیرینی رفتم ســر مــزارش. همــون روز بعد نمــاز مغرب و عشــاء 

ســعید بــه دنیــا اومد. 
وقتــی پرســتار ســراغ پــدر بچــه رو گرفتــه بــود، بهــش گفتــن: بابــاش شــهید شــده...                                                                                                                                           

                                                  راوی: خانــم مرجــان جهاندیده)همســر شــهید(

شهید  معظم  حمداله ساالرپور 

ــو، همیــن چنــد هفتــه  *باســالم وتبریــک ســال ن
ــا  ــه ب ــد ک پیــش برخــی در داخــل تصــور می کردن
ــود و  ــل می ش ــل و فص ــکالت ح ــدن مش ــدن بای آم
آمریــکا بــه راحتــی بــه برجــام بازمی گــردد؛   اما هرچه 
زمــان می گــذرد ایــن امیــدواری در بیــن گروهــی از 
نخبــگان سیاســی کمرنگ تــر می شــود.و مشــخص 
ــی  ــری وزورگوی ــه سیاســت ســلطه پذی میشــود ک
انهــا یکیســت یکــی علنــی اعــالم دشــمنی میکنــد 
و دیگــری بــا شــعار هــای دروغیــن و زیرکانــه عمــل 
میکنــد این ماهســتیم هنــوز بعد از ۴۰ســال دوســت 
ودشــمن را تشــخیص نمــی دهیــم وفریــب حرفهای 
ظاهــری و بدون عمــل انها را میخوریــم وفریب کار ی 

بعضــی گروههــای سیاســی را بــاور میکنیــم
۷۱---- 9۱33                                                      

*عقــل ســلیم حکــم می کنــد ملــت 8۰ میلیونــی 
ایــران کــه هفدهمیــن اقتصــاد جهــان را دارد نبایــد 
مشــکالتی مثــل توزیــع مــرغ و تخم مــرغ و ... داشــته 
باشــد.حاال چرا مشــکل دارد برمیگرددبه دستگاههای 
ــه  ــره زدن هم ــاوت و گ ــی تف ــران ب ــی ومدی نظارت

ــه برجــام          938۰---8۱ ــی را ب مســائل داخل
*باســالم از شــهردار محتــرم جهت زیباســازی شــهر 
تشــکر میکنــم انصافــا ا زبــدو انقــالب تــا امــروز ایــن 
ــیر  ــهرداری بردس ــی ش ــای عمران ــت ه ــه فعالی هم
ــی  ــان اصل ــض خیاب ــر تعری ــی بایدبفک ــت ول نداش
شــهرخیابان امــام باشــند وهمــه هــم وغــم خــودرا 
ــن  ــا ای ــئله بگذارندت ــن مس ــال ۱۴۰۰ روی ای درس
ــر  ــگ درنظ ــم پارکین ــض و ه ــی تعری ــان اصل خیاب

گرفتــه شــود                           9362----99
ــه مراســمات  *باســالم مســئوالن فقــط زورشــان ب
ــعبان از  ــه ش ــبت نیم ــه مناس ــید و ب ــی رس مذهب
برگــزاری بســیاری از جشــنها ممانعــت کردنــد ولــی  
افــراد متعهــد بــه قانــون عمــل کردنــد وپذیرفتندامــا 
جلــوی مســافرتها به مناطق و شــهرهای گردشــگری 
را نگرفتنــد و انبوهــی از مــردم در مکانهــا ی مختلــف 
حضــور یافتنــد و بنــا به گفته پلیــس ترافیــک وتردد 
ــد ــد رش ــال 6۷ درص ــه پارس ــبت ب ــا نس خودروه
 داشت                                                     9۱29----36

ــق  ــه تواف ــی ب ــگار آمریکای ــش خبرن *باســالم واکن
2۵ ســاله بیــن ایــران و چیــن خیلــی جالــب اســت 
ــکاری 2۵  ــند هم ــورد س ــی در م ــگار آمریکای :خبرن
ســاله ایــران و چیــن می گویــد ایــن توافق میخــی در 
تابــوت هژمونــی  آمریــکا در غرب آســیا اســت. آیت اهلل 
خامنــه ای راســت گفتــه بــود کــه دوره پســا آمریــکا 

ــت.                     9۱3۱----89 ــده اس ــروع ش ش
*ســالم صفهــای جلــوی داروخانه هــا و مراکــز خرید 
وفــروش و صفهــای مــرغ و روغــن باعــث گســترش 
ویــروس کروناســت چــرا مســئولین امــر درمکانهایی 
کــه تجمعاتــی صــورت میگیــرد حضــور ندارنــد که با 
تذکــر انهــا را بــه رعایت فاصلــه گــذاری هدایت کنند                                                                                                                                             
26----9۱3۴                                                    

ــاز در  ــر روب ــی تئات ــداث  آمف ــل اح ــالم از مح *س
جنــب بهشــت زهــرا بازدیــد کــردم خیلی جالــب بود 
وایــکاش درایــن ایــام تعطیالت فیلمها و نمایشــهایی 
ــای  ــت پروتکله ــا رعای ــه ب ــد البت ــرا وبرگزارمیش اج
بهداشــتی ممنــون از شــهردار وشــورای شهربردســیر                                                                                                                                        
۴۰----9۱69                                                

*ســالم ضلــع غربــی خیابــان بوســتان شــورا بســیار 
ــه مرمــت دارد از  ــه هــا ی ناجــوری دارد ونیــاز ب چال
شــهردارمحترم درخواســت دارم ضمن بازدید دســتور 
ترمیــم بدهنــد ممنــون                         9۱96----۰۰

*ســالم باالخــره عید۱۴۰۰بــا همه مشــکالت کمبود 
مــرغ و  روغــن وگرانــی و ... بســر امــد انشــااهلل مــردم 
باحضــور گســترده وبا احســاس وظیفــه درانتخابات و 
انتخــاب اصلــح بــا مالکهــا ی رهبرمعظــم انقــالب در 
پایــان ســال و عیــد ۱۴۰۱ ایــن مشــکالت و مشــابه 
انها را نداشــته باشــیم                         9226----۰۱

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در اولیــن روز 
ــی  ــده تلویزیون ــخنرانی زن ــو در س ــال ن از س
خطــاب بــه ملــت شــریف ایــران، بــا تبییــن 
ــرای  ــردم ب ــتگاهها و م ــی دس ــف اساس وظای
تحقــق شــعار ســال و حمایــت تولیــد و رفــع 
موانــع آن، سیاســت اعالمــی در قضیــه برجــام 
یعنــی لغــو تحریم هــا و راســتی آزمایی آن 
قبــل از بازگشــت ایــران بــه تعهــدات برجامــی 
را تخطی ناپذیــر خواندنــد و در ادامــه، انتخابات 
ریاســت جمهــوری در خــرداد ۱۴۰۰ را در ابعاد 
داخلــی و خارجــی بســیار مهم برشــمردند و با 
اشــاره بــه نقشــه و تــالش گســترده دشــمنان 
بــرای ناامیــد کــردن مــردم از حضــور در 
انتخابــات تأکیــد کردند: ریاســت جمهــوری با 
اختیارات بســیار وســیع، مهمترین و مؤثرترین 
مدیریــت کشــور اســت و مــردم بــرای ناامیــد 
کــردن دشــمن و نوســازی دســتگاه  اجرایــی، 
در انتخــاب رئیس جمهــور خصوصیاتــی مانند 
ــت،  ــدرت مدیری ــت، ق ــودن، کفای ــی ب مردم
ــودن،  ــاد ب ــد فس ــی، ض ــان، عدالت خواه ایم
عملکــرد انقالبــی و جهــادی، اعتقــاد بــه 
توانمندی هــای داخلــی، امیــدواری بــه آینده و 
اعتقــاد بــه جوانــان را مــورد توجــه قــرار دهند.

رهبــر انقــالب در آغــاز سخنانشــان بــا اشــاره 
ــی،  ــگاه عرف ــد از ن ــرن جدی ــه ق ــه ورود ب ب
مقایســه ای کوتــاه میــان اوضــاع ایران در ســال 
۱3۰۰ و ۱۴۰۰ کردنــد و گفتنــد: ســال ۱3۰۰ 
ســال کودتای انگلیســی به دســت رضاخــان و 
اســتقرار حکمرانــی وابســته و دیکتاتــوری بود 
امــا ســال ۱۴۰۰ ســال انتخابــات اســت یعنــی 
حکمرانــی متکــی بــر اســتقالل و آرای مــردم 
و مبتنــی بــر اتــکاء و اعتمــاد بــه نفــس ملــی.

ــه محقــق نشــدن کامــل  ــا اشــاره ب ایشــان ب
شــعار ســال گذشــته یعنــی جهــش تولیــد 
افزودنــد: البتــه در بخش هــای مهمــی از تولید 
ــه در برخــی  پیشــرفت هایی حاصــل شــد ک
ــز اطــالق  ــه آن جهــش نی ــوان ب ــوارد می ت م
کــرد کــه همیــن رونــد باید بــا قوت بیشــتری 

ادامــه یابــد.
ــت  ــالش مل ــه ای ت ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــت را  ــه فرص ــم ب ــل تحری ــرای تبدی ــران ب ای
ــا  ــد و ب ــین برانگیز خواندن ــج تحس دارای نتای
اشــاره بــه مــواردی از جملــه تأمیــن وســایل 
بهداشــتی مقابلــه بــا کرونــا در داخــل، افزایش 

تــوان علمی و افزایــش حیرت انگیز قــدرت دفاعی 
کشــور گفتنــد: ایــن واقعیــات نشــان می دهــد که 

ــرد. ــل ک ــه فرصــت تبدی ــم را ب ــوان تحری می ت
رهبــر انقــالب در همیــن زمینه به مســئوالن حال 
و آینــده کشــور تأکیــد کردنــد: اقتصــاد ایــران را به 
تحریــم گــره نزنید و فــرض را بــر ایــن بگذارید که 

تحریم هــا باقــی خواهــد ماند.
ایشــان افزودنــد: در ایــن چنــد ســال مکــرر گفتــه 
شــد کــه اگــر تحریــم برداشــته یــا اگــر ســرمایه 
گــذاری خارجــی شــود، چنیــن و چنــان خواهــد 
ــاد  ــا« اقتص ــر، اگره ــن »اگ ــه ای ــد، در حالی ک ش
کشــور را معطل و ســردرگم می کنــد و بالتکلیفی 

ضــرر بزرگــی بــرای اقتصــاد اســت.
رهبــر انقــالب در بخش دیگــری از سخنانشــان به 
موضوع بســیار مهــم انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد و ب ــوراها پرداختن ــات ش و انتخاب
»اهمیــت بــاالی انتخابــات از بُعــد داخلــی و از بُعد 
بیــن المللــی« گفتنــد: انتخابــات از لحــاظ داخلی 
ــرای بخــش  ــازه ب یــک نوســازی و یــک نََفــس ت
اجرایــی اســت زیــرا افــراد تــازه نََفــس و پُرانگیــزه 
وارد کار مــی شــوند و ایــن موضــوع بســیار مبارک 

اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای حضــور و مشــارکت 
مــردم در انتخابــات را از لحــاظ بیــن المللــی 
ــد:  ــتند و افزودن ــی دانس ــدار مل ــان دهنده اقت نش
آنچــه بیــش از تــوان دفاعــی و قــدرت دیپلماســی 
ــردم و  ــودِ م ــدار کشــور اســت، خ ــاز اقت زمینه س
هوشــیاری و پُرانگیــزه و ســرپا بــودن آنهــا اســت 
و مظهــر ایــن حضــور و اقتــدار از همــه مهمتــر در 

ــات اســت. انتخاب
ایشــان اصــِل مشــارکت مــردم و همچنیــن میزان 
ــی  ــل اصل ــات را از عوام ــردم در انتخاب ــور م حض
تاثیرگــذار در اقتــدار ملــی برشــمردند و گفتنــد: 
همــه حتــی کســانی کــه ممکن اســت رهبــری را 
نیــز قبول نداشــته باشــند، ایــران قــوی را به عنوان 
راه مقابلــه بــا دشــمنی ها قبــول دارنــد کــه یکــی 
از راههــای مهــم قــوی شــدن ایــران، مشــارکت در 

ــت. انتخابات اس
رهبــر انقالب اســالمی تأکید کردند: دســتگاههای 
جاسوســی برخــی کشــورها و از همه بدتــر آمریکا 
و رژیــم صهیونیســتی تــالش دارنــد تــا انتخابــات 
ــا  ــل ی ــن دلی ــه همی ــد و ب ــق کنن ــی رون را ب
برگزارکننــدگان را بــه مهندســی انتخابــات، و یــا 
شــورای نگهبــان را متهــم می کننــد و یــا تــالش 

دارنــد بــا القــای بی اثــر بــودن رأی مــردم در بهبــود اوضــاع، مــردم 
را دلســرد کننــد.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه اســتفاده حداکثــری از 
فضــای مجــازی بــرای دلســرد کــردن مــردم و همچنیــن از رونــق 
انداختــن انتخابــات، از نحــوه مدیریــت فضــای مجــازی در کشــور 
انتقــاد کردنــد و گفتنــد: همــه کشــورهای دنیــا، برفضــای مجازی 
ــه رهــا  ــا، برخــی ب ــا در کشــور م اِعمــال مدیریــت می کننــد ام
بــودن فضــای مجــازی افتخــار می کننــد درحالی کــه ایــن شــیوه 

بــه هیچ وجــه افتخــار نــدارد.
ــای  ــد از فض ــردم بای ــد: م ــد کردن ــالمی تأکی ــالب اس ــر انق رهب
مجــازی کــه وســیله آزادی اســت، اســتفاده کننــد امــا این فضــا را 

نبایــد در اختیــار دشــمن قــرار داد.
ایشــان خاطــر نشــان کردنــد: دشــمن تــالش دارد بــا شــیوه های 
روانــی مشــارکت مــردم در انتخابــات را کاهش دهد کــه امیدواریم 

مــردم بــا پاســخ رد، دشــمنان را ناامیــد کنند.
ــد  ــاره کردن ــه آن اش ــالمی ب ــالب اس ــر انق ــه رهب ــه دوم ک نکت
»اهمیــت جایــگاه ریاســت جمهــوری« بــود کــه گفتنــد: جایــگاه 
ریاســت جمهــوری، مهمتریــن و مؤثرترین مدیریت کشــور اســت 
و طــرح برخــی مســائل همچــون اینکــه رئیس جمهــور اختیاراتی 
نــدارد یــا تدارکاتچــی اســت، خــالف واقــع و از روی بی مســئولیتی 

ــا غــرض ورزی اســت. ــا بی اطالعــی ی ی
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه ریاســت جمهــوری پُرمشــغله ترین و 
پُرمســئولیت ترین مدیریــت کشــور اســت، افزودنــد: تقریبــاً همــه 
مراکــز مدیریتــی و اکثــر امکانــات حکومتــی در اختیــار رییــس 
ــی و  ــل قضای ــی مث ــا در بخش های ــت و مدیریت ه ــور اس جمه

نظامــی در قبــال ریاســت جمهــوری، ناچیــز اســت.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: همه ما باید به هنگام رأی دادن متوجه 
مسئولیت بزرگ و سنگینی باشیم که بر عهده رییس جمهور است.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خطــاب بــه افــرادی که مــی خواهند 
داوطلــب انتخابــات شــوند، گفتنــد: انتظــار داریم ســنگینی کار را 
متوجــه شــوید و بدانیــد چه مســئولیت ســنگینی را مــی خواهید 
بــر دوش بگیریــد. اگــر دیدیــد کــه مــی توانیــد ایــن مســئولیت را 

بعهــده بگیریــد، آن گاه وارد کارزار انتخاباتی شــوید.

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

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 و  چاپ : طاها

با تأکید بر اصل مشارکت در انتخابات، ویژگی های رئیس جمهور مطلوب را تبیین 
کردند؛مشارکت باال و انتخاب رئیس جمهور قوی، ضدفساد، جهادی و امیدواربرای ایران قوی

رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین روز از سال نو در سخنرانی زنده تلویزیونی: 

اشعارانتظار
 سر مصباح هدا منتظر توست بیا

خون پاک شهدا منتظر توست بیا
سر مصباح هدا منتظر توست بیا
وارث خون خدا و پسر خون خدا

به خدا خون خدا منتظر توست بیا
صبح هم منتظر صبح ظهور تو بود

روز ما و شب ما منتظر توست بیا
بر سر گنبد زرین حسین بن علی

پرچم کرب و بال منتظر تواست بیا
علم و مشک و لب خشک جگر سوختگان

دست افتاده جدا منتظر توست بیا
فرق بشکسته ی زینب،سر خونین حسین

که جدا شد ز قفا منتظر توست بیا
بر سر نی سر جدت به عقب بر گشته

طفل افتاده ز پا منتظر توست بیا
آفتابی که چهل جا به سر نی تابید

در دل طشت طال منتظر توست بیا
آن یتیمی که سر پاک پدر را بوسید

ناله زد )یا ابتا(منتظر توست بیا
بر ظهور تو دعا بر لب )میثم(تا کی؟

تو دعا کن که دعا منتظر توست

سالیانه 550 نفر به بردسیر 
مهاجرت می کنند

ــرخ  رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان گفــت: ن
مشــارکت اقتصــادی در بردســیر باالتــر از متوســط اســتان کرمــان اســت و 
یکــی از شــاخص هــای مثبــت بــازار کار ایــن اســت کــه ســالیانه ۵۵۰ نفر 

بــه بردســیر مهاجــرت مــی کننــد.
ــع تولیــد  جعفــر رودری در جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی و رفــع موان
ویــژه شهرســتان هــای ســیرجان و بردســیر در کرمــان اظهــار کــرد: نــرخ 
رشــد جمعیت در شهرســتان بردســیر نســبت به متوســط اســتان باالتر و 
بیانگــر ایــن اســت ظرفیــت هــای اقتصــادی ایجاد شــده توانســته شــرایط 

مهاجرپذیــری در ایــن شهرســتان را فراهــم کنــد.
وی افــزود: نــرخ مشــارکت اقتصــادی در بردســیر باالتر از متوســط اســتان 
کرمــان اســت و یکــی از شــاخص هــای مثبــت بــازار کار ایــن اســت کــه 

ســالیانه ۵۵۰ نفــر بــه بردســیر مهاجــرت مــی کننــد.
ــا  ــه ب ــن شهرســتان، غلب ــح کــرد: در ســاختار اقتصــادی ای رودری تصری
بخــش کشــاورزی اســت و بیــش از۴۰ درصــد اقتصــاد شهرســتان مربــوط 
بــه ایــن بخــش اســت، 26 درصــد صنعــت و معــدن و حــدود 3۴ درصــد 

اقتصــاد شهرســتان مربــوط بــه بخــش خدمــات اســت.
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان گفــت: در چنــد 
ســال گذشــته بیشــترین ایجــاد شــغل در بردســیر در بخــش صنعــت و 
معــدن معــادل 6۰ درصــد اتفــاق افتــاده و بعــد در بخــش خدمــات بــوده 

اســت.
وی افــزود: متوســط ورود بــازار کار ســالیانه در بردســیر ۴۵۰ نفــر اســت 
و در ســال گذشــته پیــش بینــی نزدیــک بــه 9۰۰ نفــر ایجــاد شــغل در 

شهرســتان را داشــتیم.
رودری تصریــح کــرد: پــروژه هــای مصــوب اقتصــاد مقاومتــی در بردســیر 
ــزار و 8۷۵  ــذاری و ۱8 ه ــان ســرمایه گ ــارد توم ــا 22۰ میلی ــورد ب 2۴ م

فرصــت شــغلی بــوده اســت.
بــه گزارش ایســنا، شــهباز حســن پــور نماینــده مردم بردســیر و ســیرجان 
در مجلــس نیــز در ایــن جلســه اظهــار کــرد: 3۰ درصــد از ایجــاد اشــتغال 
اســتان را در ســال گذشــته در ســیرجان و بردســیر داشــتیم و در سیرجان 

۱۰ هــزار و ۴92 نفــر در ســال 99 مشــغول بــه کار شــده انــد.
وی بــا اشــاره بــه بررســی مشــکالت چنــد واحــد تولیــدی در ایــن جلســه 
افــزود: اقتصــاد بردســیر کشــاورزی اســت و در حــال حاضــر 2۵ مترمکعب 

آب بــرای تجهیــز کارگاه فروآلیــاژ بردســیر نیــاز داریم.

خاطرات شهیدحاج قاسم سلیامنی
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

انتخابات و انتخاب درست!
ادامــه ســرمقاله ... البتــه بدیهــی اســت کــه افــراد جامعــه بــرای انتخــاب درســت، 
نمی تواننــد فقــط بــه ویژگــی هــای ظاهــری و ملمــوس کاندیداهــا اکتفــاء کننــد، زیــرا قطعــا 
ظواهــر رفتــاری و شــخصیتی نمــی تواننــد بــه تنهایــی بیانگــر نیــات و ســایر ویژگــی هــا و 
توانمنــدی هــای داوطلبیــن باشــد، بنابراین بایــد در چارچوب شــاخص هــای اخالقــی، اعتقادی 
و تخصصــی کاندیداهــا، بهتریــن را برگزیننــد لــذا توصیه میشــود از انتخــاب افراد سیاســی کار و 

سیاســت بــاز، اجتنــاب شــود 
متاســفانه با گذشــت عمر انقالب شــاهد آن هســتیم که با اســتقبال برخی از عوام، شــعارگرایی 
و دادن وعــده هــای واهــی و توخالــی بــه یــک روش متــداول در نــزد برخــی از کاندیداهــا تبدیل 
شــده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه در بســیاری از مــوارد، عقــل و منطــق بــه مــا حکــم می 
کنــد کــه ایــن وعــده هــا به لحــاظ فنــی، قانونــی و موقعیت مدیریتی و ســایر شــرایط، ناشــدنی 
یــا حداقــل خــارج از اختیــارات فــرد داوطلــب مــی باشــد. به همیــن دلیل شــعارهای نامعقــول و 
غیــر منطقــی به خصــوص در مــواردی که شــعار دهنده در جایگاه مســئولیتی قبلــی از عملکرد 

مناســبی برخــوردار نبــوده، نبایــد مالک تصمیــم گیری مــردم قــرار گیرد، 
متاســفانه گاهــی نیــز در انتخابــات مجلــس یــا شــوراهای اســالمی دیــده شــده کــه برخــی از 
کاندیداهــا بــرای خــروج رقبــای خــود از میــدان و رســیدن بــه جایــگاه مــورد نظــر، بــا الگــو از 
روشــهای مذمــوم غربــی، ناجوانمردانــه دســت بــه تخریــب ســایر کاندیداهــا زده و با بیــان نقاط 
ضعــف و یــا حتــی وارد کــردن اتهامــات واهــی و غیــر مســتند، در ایــن جهت تالش مــی کنند. 
اگرچــه ایــن رویکــرد بــه نــدرت اتفــاق افتــاده، امــا بکار بــردن ایــن روش ناپســند و شــیطانی از 
ســوی هرکســی کــه باشــد، مــی توانــد بــه عنــوان یــک شــاخصه مهــم بــرای خــروج وی از 

لیســت انتخــاب رأی دهنــدگان، مــورد توجــه قــرار گیــرد.
      در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه؛ بیانــات مقــام معظــم رهبــری را ســرلوحه 
تصمیــم گیــری درانتخــاب فــرد اصلــح قــرار دهیــم و بــا مراجعــه بــه اشــخاص مورداعتمــاد و 
مشــورت کــردن بــا انهــا بــا تــوکل برخــدا انتخــاب را درســت انجــام دهیــم و امیــد اســت، بــا 
حضــور فعــال و انتخــاب درســت در انتخابــات آینــده، همانند گذشــته، این رویــداد بــزرگ نیز به 

یــک حماســه افتخــار آمیــز و بــه یادماندنــی در تاریــخ کشــور تبدیــل گــردد.

  بــه گــزارش خبرنــگار  حــوزه دفاعــی امنیتی گــروه سیاســی باشــگاه خبرنگاران جــوان، 
شــهید حســین پــور جعفــری رئیــس دفتر و همراه همیشــگی ســردار ســپهبد پاســدار 
حــاج  قاســم ســلیمانی می گفــت: روزی در منطقــه ای در ســوریه حاجــی خواســت بــا 
دوربیــن دیــد بزنــه، خیلــی محــل خطرناکــی بــود. مــن بلوکــی را که ســوراخی داشــت 
بلنــد کــردم کــه بــذارم بــاالی دیــوار کــه دوربیــن اســتتار بشــه. همین که گذاشــتمش 
بــاال، تــک  تیرانــداز بلــوک رو طــوری زد کــه تکــه تکــه شــد ریخــت روی ســر و صــورت 

. ما
حاجــی کمــی فاصلــه گرفــت. خواســت دوبــاره بــا دوربیــن دیــد بزنــه کــه ایــن بــار، 
گلولــه ای نشســت کنــار گوشــش روی دیــوار، خالصــه شناســایی بــه خیر گذشــت. بعد 
از شناســایی داخــل خانــه ای شــدیم بــرای تجدیــد وضــو، احســاس کــردم اوضــاع اصــال 
مناســب نیســت؛ بــه اصــرار زیــاد حاجــی رو ســوار ماشــین کردیــم و راه افتادیــم. هنــوز 
زیــاد دور نشــده بودیــم کــه همــون خونــه در جــا منفجر شــد و حــدود هفده تن شــهید 
شــدند. بعــداز ایــن اتفــاق حاجــی بــه مــن گفــت: حســین امــروز چنــد بــار نزدیــک بود 

شــهید بشــیم، اما حیــف...

رشد سالمندی در کرمان نگران کننده است
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه رشــد فزاینــده و نگــران 
کننــده ســالمندی طــی ســال های اخیــر در ایــن اســتان گفــت: هــم اکنــون 
نــرخ رشــد ســالمندی در کرمــان 8.۵ درصــد اســت کــه همچنــان فزاینــده 
اســت و پیــش بینــی می شــود تــا ســال ۱۴2۰ ایــن رشــد بــه بیــش از 2۱ 

درصــد برســد.
بــه گــزارش ایرنــا، عبــاس صــادق زاده در شــورای ســالمندان اســتان کرمــان 
کــه از طریــق ویبینــار برگــزار شــد ضمــن قدردانــی از همراهــی و اقدامــات 
ارزشــمند دســتگاه های مرتبــط بــا مقولــه ســالمندان و بــا اشــاره بــه اهمیت 
توجــه بــه ســند جامــع ســالمندی افــزود: ســند جامــع ســالمندان اســتان 
کرمــان بــا اهتمــام به مســائل متعدد جامعــه ســالمندی تدوین و پــس ایجاد 
شــرایط ویــژه بــا شــیوع ویــروس کرونــا مــورد بازنگــری مجــدد قــرار گرفت و 
بــا رفــع محدودیت هــای شناســایی شــده در آن تبدیــل بــه ســندی جامــع 

علمــی و مــدون شــده اســت. 


