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۲۸ خرداد ۱۴۰۰ میلیون ها ایرانی پای صندوق  رأی آمدند 
تا یک قاضی عادل، یک مجتهد حوزه، یک دانش آموخته 
دانشگاه و یک سیاستمدار برجسته را برای نوسازی نظام 
اجرایی کشور برگزینند و آرایی که به صندوق های رأی 
ریخته شده نشان می دهد، رقبای او همان طور که گفته بود؛ 

فساد، ناکارآمدی ، بی عدالتی و تبعیض هستند.
سّر این که آمریکا و سه کشور شرور اروپایی تحریم انتخابات را 
با تحریم های اقتصادی سنجاق کردند و عده ای از پیاده نظام 
خود را برای مقابله با رأی و جمهوریت نظام بسیج کردند این 
بود که می دیدند یک اراده ملی برای انتخاب یک فرد انقالبی 
با کارنامه ای درخشان که دردوسال اخیر در قوه قضائیه 
داشته و بسیاری  از مشکالت اقتصادی را گره گشایی کرده 
به صحنه سیاست ایران خواهد امد و تا کنون درهیچ دوره 
ای سابقه نداشته که دشمن برای تحریم تبلیغ کند ولی تا 
کنون افرادخاصی را حمایت میکرد که اکثریت آرا را بدست 
آورند ولی دراین دوره با تمام قوای تبلیغاتی به میدان آمد تا 
از حضور مردم با توجه به مشکالت اقتصادی و گرانی کاال و

ارز و غیره ممانعت کند اما مردم علی رغم گالیه ها و 
مشکالت به صحنه امدند و حماسه ا ی دیگر خلق کردند 
بصیرت و وقت شناسی مردم، تبعیت از والیت و رهبری و 
تجلی غیرت دینی باعث شد تا در بیست و هشتم خرداد 
ماه شاهد خلق حماسه ای ماندگار در تاریخ نظام جمهوری 
اسالمی شود وملت وظیفه شناس ایران اسالمی با تصمیم 
هوشمندانه تاریخی و حضور پرشور خود در شعب اخذ رأی، 
یکی از زیباترین حماسه ها را آفریدند.و۲۸ خرداد برخالف 

خواسته دشمنان مایه آبرو، عزت و سربلندی ایران شد.
در هیچ دوره ای طی چهار دهه گذشته سابقه نداشته است 
که در خارج کشور وقتی ایرانیان برای انداختن رأی به پای 
صندوق ها می روند مورد ضرب و شتم و اهانت پیاده  نظام 
دشمن قرار گیرند. در این دوره که شاهد وقاحت و بی شرمی 
منافقین و سلطنت طلبان و ضدانقالب در هجوم به شهروندان 
ایرانی خارج کشور بودیم نشان می دهد، آمریکا و سه کشور 
شرور اروپایی به شدت با روی کارآمدن یک دولت جهادی 
و انقالبی مخالفند و ۲۸ خرداد را روز عزای خود می دانند. 
مصیبت خوانی آن ها را هر روز در ارتش رسانه ای استکبار 

جهانی تا پاسی از شب می بینیم و می شنویم.
البته آیت اهلل ابراهیم رئیسی با اجرای عدالت باید امید و اعتماد 
را به مردم برگرداند و فاصله دولت و ملت را به کمترین برساند.

و به شعارها و خواسته های مردم  بهبود وضع معیشت 
زندگی و کاهش و کم کردن فاصله طبقاتی و اجرای عدالت 

و مبارزه با فساد را عملی کند.انشااهلل

امــام رضا)علیــه الســام( فرمــود: بر شــما بــاد بــه میانــه روی در فقـــر و ثــروت, ونیكی 
کــردن چــه کــم و چــه زیــاد, زیــرا خـــداوند متعــال در روز قیامــت یــک نصفه خرمــا را 

چنــان بــزرگ نمایـــد کــه ماننـــد کـــوه احــد باشــد.                                     »بحاراالنــوار, ج ۷۸,ص ۳۴۶«

28 خرداد برخالف 
خواسته دشمنان مایه آبرو، 
عزت و سربلندی ایران شد 

اجازه نخواهم داد  حقوق ملت ضایع شود  / 
دولت خدمتگزاریم نه منت گذار به مردم / باید 

از زندگی مردم گره گشایی کرد

        صفحه۴

نشســت خبــری بــا اصحاب رســانه بــا حضور 
دکتــر ســاالری رئیس دادگســتری و افشــین 
صالحــی دادســتان درمحــل دادگســتری 

بردســیربرگزار شــد 
رئیــس دادگســتری شهرســتان بردســیر در 
ــه  ــه مناســبت هفت ــه ب ــری ک نشســت خب
قــوه قضائیــه برگــزار شــده بــود در پاســخ بــه 
موضــوع خودکشــی اظهــار داشــت : اقــدام به 
خودکشــی و خودکشــی جرم محســوب نمی 
شــود بلکــه یــک آســیب اجتماعــی اســت. 
بنابرایــن در ایــن حــوزه دســت قــوه قضائیــه 

از مداخلــه کوتــاه اســت.
ــه  ــدام ب ــگیری از اق ــاالری پیش ــد س محم
خودکشــی را در حــوزه دســتگاه هــای 
فرهنگی و پیشــگیری از آســیبهای اجتماعی  
دانســت و گفت: ســرریز مشــکالت متعــدد از 
حــوزه هــای مختلــف، باعــث افزایــش پدیده 
خودکشــی مــی شــود. در عیــن حــال کــه 
معتقــد به حمایــت از رســانه هــا در خصوص 
ــردم  ــه م ــانی ب ــالع رس ــار و اط ــار اخب انتش
هســتیم، امــا نشــر هرگونــه خبــر یــا مطلب 
ــده و  ــوب ش ــرم محس ــت ج ــالف واقعی خ
قانــون ملــزم بــه برخــورد بــا آن خواهــد بــود.

ــون آزاد  رئیــس دادگســتری بردســیر  پیرام
ــور  ــذار همانط ــت: قانونگ ــات گف ی مطبوع
کــه رســالت رســانه هــا و آزادی مطبوعــات 
را تعریــف کــرده، حریــم خصوصــی و حقــوق 
فــردی را نیــز تعریف کــرده و مطالــب خالف 
حقیقــت که متضمن عنــوان مجرمانه باشــد 

جــرم محســوب مــی شــود. نمــی تــوان  بــه بهانــه آزادی مطبوعــات، 
فرصتــی را در اختیــار گذاشــت کــه هتــک حرمتــی بــه افــراد جامعــه 
صــورت بگیــرد لــذا مطالبــی کــه حــاوی توهیــن افتــرا و نشــر اکاذیب 
ــا در خــالل  ــده ه ــار پرون ــری اســت. انتشــار اخب ــل پیگی باشــد قاب
ــالل  ــر در خ ــوده و اگ ــوع ب ــم ممن ــدور حک ــل از ص ــیدگی و قب رس
رســیدگی بــه پرونــده یــا قبــل از آن یــا در مرحلــه رســیدگی و قبــل از 
صــدور حکــم نهایی جریان پرونده منتشــر شــود خــالف قانون بــوده و 
جــرم تلقــی مــی شــود. برخالف تصــور عامــه به تخلفــات رســانه های 
غیررســمی رســیدگی می شــود و مطالبــی کــه حــاوی توهیــن افتــرا و 

نشــر اکاذیــب باشــد قابــل پیگیــری اســت.
ــه شــهروندان گفــت: یکــی از  ــن ب وی جهــت اگاهــی بخشــی قوانی
طــرح هایــی کــه بــرای آشــنایی شــهروندان بــا قوانیــن پیــش بینــی 
شــده طــرح )هــر مســجد یــک حقوقــدان( مــی باشــد. ایــن جلســات 
بــه صــورت هفتگــی یا ماهانــه در مســاجد به صورت پرســش و پاســخ 
یــا ســخنرانی بــر مبنــای آگاهی بخشــی بــه شــهروندان انجــام خواهد 
ــه۲ ــه صفح ــد.                                                                 ادام ش

آیت اهلل رئیسی  رئیس جمهور منتخب در حرم رضوی: 

8 توصیه مهم به کسانی که در دوران کرونا دورهمی برگزار می کنند
برگــزاری هیچگونــه دورهمــی در دوران شــیوع کرونــا توصیــه نمی شــود، امــا اگــر مجبــور بــه 

برگــزاری مراســمی شــدید حتمــا ایــن نــکات را اجــرا کنید:
1 - قبــل از آغــاز مراســم اقدامــات بهداشــتی را به اطــالع مدعویــن برســانید و در طول مراســم 

نیــز بــه آنهــا یــادآوری کنید.
2 -قبــل و بعــد از مراســم ســطوح مختلــف ماننــد روی میزهــا و صندلی، دســتگیره هــای درب و 

ــی کنید. ــره را ضدعفون غی
3 - مراســم را در فضــای بــاز برگــزار کنیــد. اگــر ایــن کار ممکــن نبــود در اتــاق یــا ســالنی که 

پنجــره و تهویــه کافــی یــا هــوای آزاد وجــود دارد، ایــن کار را انجــام دهید.
4 -همــه اقــالم مــورد نیــاز مدعویــن را ماننــد دســتمال کاغــذی، ماســک، مــواد ضدعفونــی 

کننــده، دســتکش و غیــره را فراهــم کنیــد.
5- محــل نشســتن مدعویــن بــا فاصلــه حداقــل یــک و نیــم تــا دو متــر  بــا عالمــت گــذاری 

مشــخص کنیــد.
6 - زمــان ورود و خــروج و تعــداد مدعویــن را مشــخص کنیــد تــا در دورهمــی هــا یــا هنــگام 

ورود و خــروج ازدحــام رخ ندهــد.
7- اگــر مجبــور بــه پذیرایــی هســتید از مــواد غذایــی بســته بندی شــده اســتفاده کنیــد یــا 

خودتــان آن هــا را بــه شــکل بهداشــتی بســته بندی کنیــد.
8- بنابــر اعــالم وزارت بهداشــت، شــما میزبــان هســتید و مســئول ســالمتی مدعویــن. بنابرایــن 

بــدون رودربایســتی از ورود افــراد بیمــار و مشــکوک بــه بیمــاری جلوگیــری کنیــد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر بردسیر 

مامسئوالن در هر مقامی که هستیم باید 
پذیرای انتقادات و پیشنهادات رسانه ها باشیم

افشین صالحی دادستان بردسیردرنشست خبری بااصحاب رسانه گفت: 

        صفحه۴
دکرت ساالری رئیس دادگسرتی بردسیر در مراسم منازجمعه  :

حمایت حداکثری قانون در حمایت سرمایه 
گذاری و حفظ بیت المال بکار خواهیم بست
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ــتان  ــردم اس ــت: م ــان گف ــتاندار کرم اس
کرمــان باالتریــن رای را بــه آقای رییســی 
دادنــد کــه معــادل 84 درصــد آراء اســتان 
بــود و مــی تــوان بــا ایــن عملکــرد توجــه 
ــذب و  ــان ج ــه کرم ــزی را ب ــت مرک دول
ــب  ــا و عق ــی ه ــی از نامتوازن ــع برخ رف
ماندگــی هــا کــه در برخــی نقــاط اســتان 

اســت را از ایــن فرصــت مطالبــه کــرد.
دکترعلــی زینــی ونــد در گفــت و گــوی 
ــان  ــتانی کرم ــبکه اس ــری ش ــژه خب وی
اظهــار کــرد: از مــردم اســتان کرمــان کــه 
ــام  ــتان و ن ــن اس ــان ای ــه حــق و در ش ب
پرآوازه شــهید ســلیمانی حماســه بزرگی 
ــد و  ــم زدن ــرداد رق ــات 28 خ را در انتخاب
ــارکت  ــر در مش ــای برت ــتان ه ــزو اس ج

ــد، قدردانــی مــی کنــم. بودن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه انتخابات ســالم و 
بدون حاشــیه ای در اســتان کرمــان برگزار 
شــد، افــزود: بــه دلیــل فضــای همدلی که 
در بیــن مســئوالن اســتان کرمــان وجــود 
داشــت و در کنــار فضــای خــاص اســتان، 
ــود و  مشــارکت مــردم بیــش از کشــور ب
انتخابــات کیفی، امن و شــفاف و در شــان 
جمهــوری اســامی و اســتان برگزار شــد.

ــح کــرد: دو میلیــون و  ــد تصری زینــی ون

197 هــزار و 500 نفــر واجــد شــرایط رای 
دادن در اســتان داشــتیم کــه بیــش از یک 
میلیــون و 314 هزار نفر معــادل 60 درصد 
رای دادنــد و مشــارکت بســیار معنــاداری 

. بود
ــه رییــس  ــا تبریــک ب اســتاندار کرمــان ب
جمهــور منتخــب کشــورمان بیــان کــرد: 
فکــر مــی کنــم بــا انتخــاب اقای رییســی 
بــه لحــاظ اشــراف و هــم افزایــی کــه مــی 
ــوب  ــاهد دوره خ ــود، ش ــاد ش ــد ایج توان
مدیریتــی بــا هــم افزایــی همــه نیروهــای 
ــور  ــه انقــاب در ســاختن و عب ــد ب معتق

کشــور از ایــن شــرایط باشــیم.
وی افــزود: مــردم اســتان کرمــان باالتریــن 
رای را بــه آقــای رییســی دادنــد کــه معادل 
84 درصــد آراء اســتان بــود و مــی تــوان بــا 
ایــن عملکــرد توجــه دولــت مرکــزی را به 
کرمــان جــذب و رفــع برخــی از نامتوازنــی 
هــا و عقــب ماندگــی هــا کــه در برخــی 
ــت  ــن فرص ــت را از ای ــتان اس ــاط اس نق

ــرد. مطالبه ک
ــه اینکــه رعایــت  ــا اشــاره ب ــد ب زینــی ون
ــات  ــتی در انتخاب ــای بهداش ــکل ه پروت
خیلــی خــوب بــود، تصریــح کــرد: در ایــن 
دوره انتخابــات رســانه ها با پوشــش برنامه 

هــای نامزدهــای انتخاباتــی در آگاهــی 
بخشــی مــردم نقــش برجســته و خوبــی 
داشــتند و در فضــای مجــازی نیــز یکــی از 
دوره هایــی بــود که فضا را از دســت رســانه 

هــای معانــد گرفتیــم.
وی ادامــه داد: فضــای مجــازی دســت 
نیروهــای جــوان ایــران از گــروه هــا و 
ســایق مختلــف قــرار دارد کــه نقــش بــه 
ــد و رســانه هــای خارجــی را  ســزایی دارن
خلــع یــد کــرد و در زیــر توپخانه ســنگین 
تبلیغــات منفی شــاهد نُرم بســیار طبیعِی 
ــی  ــم و کس ــات بودی ــارکت در انتخاب مش
نمــی توانــد انتخابــات را زیــر ســئوال ببــرد 

و بــه جمهــوری اســامی طعنــه بزنــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــان در ادام ــتاندار کرم اس
مذاکــرات ویــن اظهــار کــرد: بــه نظــر بنده 
امریکایــی ها صبر کردند ببیننــد انتخابات 
مــا چه مــی شــود و اگــر انتخابــات ضعیف 
مــی بــود، تحت تاثیــر قــرار مــی گرفتیم و 
اولیــن اثــر مشــارکت در انتخابــات، افزایش 
ــن  ــه بی ــا در عرص ــی م ــه زن ــدرت چان ق
المللــی اســت و از موضــع قــدرت ســر میز 

مذاکــره می نشــینیم.
وی افــزود: انتخابــات در دنیــا، ســاز و کاری 
بــرای بــه پایــان دادن بــه منازعــات داخلی 

رای 84 درصدی مردم استان کرمان به رئیس جمهور منتخب

ــی در  ــر کرمان ــی اکب ــاج عل ــلمین ح ــام والمس ــت االس حج
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفته ضمــن دعوت نمــاز گــزاران 
بــه تقــوای الهــی پیرامــون فرصتها بیــان داشــت: امــام علی علیه 
الســام درفــرازی از  خطبــه 64 می فرماید : تقوا را پیشــه کنید و 
بــا تقــوا به پیشــوای مرگ برویــد برای مــرگ آماده شــوید نتیجه 
ایــن  خطبــه  فرصت ســازی اســت و مــردم از فرصت ها اســتفاده 
کنــد و عمــر محدود اســت از بعضــی توفیقات  یــک فرصت های 
اســتثنایی بــه دســت مــی آیــد و بایــد فرصت شناســی کــرد لذا 
نــگاه عمرمــان چــه نگاهــی بایــد باشــد بعضــی فرصــت هــا را از 
دســت مــی دهنــد بعضــی فرصــت طلــب هســتند و در راه گناه 
و معصیــت اســتفاده مــی کننــد امــا یــک عــده فرصــت یــاب 
هســتند اگــر فرصــت خوبــی بدســت آوردن از آن خوب اســتفاده 
مــی کننــد در ماجــرای کربــا حر فرصت رســیدن به بهشــت و 
جهنــم را بدســت آورد و از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد و عاقبــت 

ــه خیر شــد. ب
خطیــب جمعــه بردســیر افــزود: حضــرت آقــا  در پیام تشــکر از 
ملــت بــزرگ در خلــق حماســه بــزرگ توصیه هایــی مخصوصا 
بــه مســئولین در بحــث فرصت یابــی و فرصــت ســازی فرمودند 
: فرصــت خدمتگــزاری بــه مــردم و ملت و کشــور را قــدر بدانید و 
انگیــزه خدایــی را همواره مدنظر قــرار دهید. لــذا از ارکان موفقیت 
مدیران ما فرصت شناســی و فرصت ســازی و اســتفاده درســت از 
فرصت ها اســت و اســتفاده درســت از فرصتها مســیر سرنوشــت 
مــردم و یــک ملــت را تغییــر مــی دهــد و اگــر قــدر ایــن فرصت 
هــا را بدانیــم زندگــی مــا متحــول مــی شــود و از شــاخص هــای 
مدیــران موفــق فرصــت محــوری و تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصت 
اســت و هنــر این اســت کــه تهدیدهــا را تبدیــل به فرصــت کرد 
و مدیریــت بحــران حــاج قاســم در درون دشــمن الگوســت  و از 
تهدیدهــا نترســید و تهدیــدات  را تبدیــل بــه فرصت کــرد و جزو 

مدیــران موفــق بود.
امــام جمعــه بردســیر پیرامــون هفته قــوه قضائیه گفــت:  هفتم 
تیــر مــاه حادثه تروریســتی شــهید بهشــتی و 72 نفــر از یارانش 
اســت .و هفتــه قــوه قضائیــه فرصتی اســت که خدمات دســتگاه 
قضــا بــه مــردم بیــان شــود  و هفتــه قــوه قضاییــه   را بــه ریاســت 
دســتگاه قضایــی بردســیر و دادســتان وســایر کارکنــان تبریــک 

گفــت و ازخدمــات انــان تقدیــر نمود 
حجــت االســام کرمانــی در مــورد انتخابــات 1400بیان داشــت :  
49درصــد مــردم با بصیــرت ایران اســامی  در انتخابات شــرکت 
ــد  ــه رئیــس جمهــور منتخــب رای دادن ــد و 62 درصــد ب کردن
یعنــی بــه حجــت االســام والمســلمین رئیســی  و علــت عــدم 
اســتقبال کــم در انتخابــات عبارتنــد از :  1 -انتخابــات زیر جنگ 
روانــی 8 ســاله 2-مشــکات معیشــتی 3- کرونــا   4 -مدیریــت 
ــران از مــردم  ــه گرفتــن بخشــی از مدی ــت  5- فاصل ضعیف  دول
باعث شــد مشــارکت پاییــن بیاید   6- ســیاه نمایــی های بعضی 
هــا از داخــل کشــور -7 مدیریــت ضعیف انتخابــات در بعضــی از 
اســتان ها و شهرســتانها مانند تاخیر در شــروع رای گیــری وعدم 
راه انــدازی دســتگاه هویــت شناســی و کمبــود تعرفــه ایــن همه 

عوامــل دســت بــه دســت هــم داد تــا مشــارکت پاییــن بیاید.
خطیــب جمعــه بردســیر    از مــردم بردســیر به خاطر مشــارکت 
بیــش از  70 درصــدی تشــکر کرد   و همچنین از شــورای نگهبان 
و نهــاد هــای امنیتــی ،بســیج ، ســپاه ، روحانیــون و مدافعــان 
ســامت وهمچنیــن  از رهبــر معظــم انقــاب اســامی حضرت 
آیــت اهلل امــام خامنــه ای بــه خاطــر ســخنرانی 26 خــرداد کــه 
تاثیــر بســزایی در حضــور مــردم در حماســه 28 خــرداد داشــت 

تشــکر ویــژه نمود 

از شاخص های مدیران موفق فرصت 
محوری و تبدیل تهدیدها به فرصت است

اســت و در کشــور اســامی این معنادارتر اســت 
و در ایــن دو روز شــاهد پایانــی بــر برخی گایه 
منــدی هــای داخلــی کشــور هســتیم و بــا هم 
افزایــی و اســتفاده از تــوان کارشناســی کشــور 
مــی توانیــم دوره خوبــی بــه لحــاظ هــم افزایی 

و هــم گرایــی بیشــتر در نظــام رقــم بزنیم.
زینــی ونــد بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم وظیفــه 
خــود را خیلــی خــوب انجــام دادنــد، تصریــح 
کــرد: بــا قاطعیــت مــی تــوان گفــت هجمــه 
بــه انتخابــات را در هیــچ دوره ای ماننــد امســال 
ســراغ نداریــم و پیــش بینی می شــد انتخابات 
آرامــی نباشــد امــا دیدیــم کامــا آرام و بــدون 
تهدیــد، انتخابــات در کشــور برگزار شــد؛ به جز 
ــات کوچــک در شــوراها کــه طبیعــی  اختاف

اســت

ــه در بردســیر 12 ســری کمــک  ــش اهــدای جهیزی در پوی
جهیزیــه بــه ارزش 240 میلیــون تومــان به دختــران نیازمند 

جهیزیــه اهــدا شــد.
بــه گــزارش شــبکه اطــاع رســانی راه دانا؛ ســیمین ســاالری 
مســئول موسســه خیریــه آبشــار عاطفــه هــا در گفتگــو بــا 
راه آرمــان گفــت: بــه همــت خیریــه آبشــار عاطفــه هــا و در 
ــاد ســردار شــهید  ــه ی ــه ب ــش اهــدای جهیزی راســتای پوی
حــاج قاســم ســلیمانی، تعــداد 12 ســری کمــک جهیزیــه 
بــه ارزش240 میلیــون تومــان بــه دختــران نیازمنــد جهیزیه 

تحــت پوشــش ایــن خیریــه اهــدا شــد.
وی افــزود: ایــن جهیزیــه شــامل یخچــال، گاز، بخــاری، پنکه، 
ســرویس خــواب، ســرویس آشــپزخانه و ظــرف، قالــی، پتــو و 
ســایر اقــام ضــروری بــرای آغــاز زندگی مشــترک اســت که 
جمعــا بــا ارزشــی بالــغ بــر 20 میلیــون تومــان تهیــه شــده 

اســت.
حجــت االســام علــی اکبرکرمانــی امــام جمعه بردســیر نیز 
در حاشــیه ایــن پویــش بــه خبرنــگار مــا گفــت: تســهیل امر 
ازدواج یکــی از مســائل ضــروری جامعــه اســت و کــم کــردن 
ــان از  ــع ازدواج جوان ــر طــرف کــردن موان ــار مشــکات و ب ب
ســنت های حســنه ای اســت کــه هرکــس در حدتــوان خود 

بایــد در ایــن امــر مشــارکت کنــد.
وی همچنیــن از همه خیرین و موسســه خیریه آبشــارعاطفه 
ــر  ــر خی ــن ام ــردم خواســت در ای ــرد و از م ــی ک ــا قدردان ه

کمــک کار ایــن مجموعــه هــا باشــند.

اجرای پویش اهدا جهیزیه در بردسیر 

حجت االسام والمسلمین کرمانی امام جمعه  بردسیر:

ــه اول ... درنشســت خبــری مســئولین  ــه صفح    ادام
قضایی با اصحاب رســانه   دادســتان بردســیراظهار داشــت :  ما 
مســئوالن در هــر مقامی که هســتیم بایــد پذیرای انتقــادات و 

پیشــنهادات رســانه ها باشــیم.
ــگیری از  ــه پیش ــن جلس ــزود: چهارمی ــی اف ــین صالح افش
وقــوع جــرم شهرســتان بــا موضــوع پیشــگیری از خودکشــی 

ــود . ــکیل می ش ــنبه( تش فردا)دوش
ــتان  ــی در شهرس ــاد اجرای ــرای دو نه ــون ب ــزود: تاکن وی اف
بردســیر پرونــده قضایــی مربــوط بــه تــرک فعــل در موضــوع 

خودکشــی تشــکیل شــده اســت.
دادســتان بردســیر  گفــت: شهرســتان بردســیر یکــی از نا امن 
تریــن نقــاط بــرای ترانزیــت مــواد مخــدر اســت. بــا حضــور 
ــکاوری کــه در شهرســتان بردســیر تشــکیل شــده  یــگان ت
مســیرهای کوهســتانی را پوشــش داده و بردســیر را بــه یکــی 
از نــا امــن تریــن مســیرها بــرای جابجایی مــواد مخــدر تبدیل 

کــرده اســت .
صالحــی  افــزود: بــا کمــک شــهرداری و اورژانــس اجتماعــی 
پاتــوق هــای معتــادان متجاهــر در بردســیر، دشــتکار و نــگار 
تخریــب شــد و افــراد معتــاد بــه مرکز اســتان منتقل شــدند.و 
چهــار طــرح پاکســازی طــی یــک مــاه داشــتیم و 17 خانــه 
ــتان  ــفانه در شهرس ــم. متاس ــپ کردی ــی را پلم خرده فروش
بردســیر کمــپ تــرک اعتیاد بــه معنــای واقعــی وجود نــدارد. 
دســتگاههای متولــی بایــد پیگیــر راه انــدازی کمــپ تــرک 

اعتیــاد هــم بــرای بانــوان و هــم آقایــان باشــند.

بازداشت شکارچیان میش 
کوهی مادر در بردسیر

ســه شــکارچی کــه دو هفتــه پیــش ناجوانمردانــه یــک میش 
کوهــی مــادر رادر بردســیر شــکار کــرده بود: بازداشــت شــدند.

بــه گــزارش خبــر گــزاری صداوســیما مرکــز کرمــان صالحــی 
دادســتان بردســیرگفت :16خردادامســال همزمــان با ســومین 
روز از هفتــه محیــط زیســت ســه شــکارچی اقــدام بــه شــکار 
ــا  ــه ب ــد ک ــرده بودن ــادر ک ــی م ــش وحش ــه می ناجوانمردان
پیگیــری مراحــل قانونــی پرونــده  امــروز 30خــرداد متخلفان 

شــکار بازداشــت  شــدند
رئیــس  محیــط زیســت بردســیر هــم  در ایــن بــاره گفــت: 
شــکارچیان مجهــز بــه یک قبضــه اســلحه گلوله زنــی کالیبر 
270بــا دوربیــن اســلحه و دســتگاه فاصلــه یاب و یــک دوربین 
چشــمی بودنــد و متاســفانه کشــتن یــک مــادر بــا یــک بــره 
کوچــک بــه نوعــی نســل کشــی حیوانات اســت؛ زیــرا بــره در 

صــورت رهــا شــدن قطعــا تلــف مــی شــود.
عــارف کیــا  ازمــردم بــه ویــژه شــکارچیان  خواســت در اوضــاع 
خشکســالی  در کنــار محیــط زیســت بــه حفظ ایــن حیوانات 
 کمــک  و بعــد از احیــاء جمعیــت گلــه هــا از طریــق قانونــی و 
پروانــه  شــکار اقــدام کنند و  شــکار ناجوانمردانه حیوانــات ماده 

باعــث کاهــش نســل گلــه هــا می شــود

خطبه های مناز جمعه 

فرمانــدار بردســیر گفــت: اهالــی ایــن 
ــدی  ــارکت 71.5 درص ــا مش ــتان ب شهرس
در عرصه سرنوشــت ســاز انتخابــات 1400، 
بــرگ زریــن دیگــری بــر صفحــات تاریــخ 
ــد کــه بیانگــر عشــق و  ــن شــهر افزودن ای
عاقــه مــردم بردســیر بــه نظــام مقــدس 

ــت. ــامی اس ــوری اس جمه
سیدحســن میرصادقــی  در گفــت و گــو با 
خبرنــگار ایرنــا افــزود: انتخابات در بردســیر 
ــی  ــل اجرای ــر عوام ــزار نف ــت 2 ه ــه هم ب

مشارکت مردم بردسیر در انتخابات 
۷۱/۵ درصد است

آخرین رنگ بندی کرونایی در 
کرمان۵ شهر قرمز و ۱۱ شهر نارنجی

اســتاندار کرمــان گفــت: در حــال حاضــر اســتان کرمــان از نظــر رنگ بنــدی کرونــا دارای 5 
شهرســتان قرمــز و 11 شهرســتان نارنجی اســت.

اســتاندار کرمــان بــا تاکیــد بــر کنتــرل جــدی نیــروی انتظامــی در ورودی هــای اســتان از 
ــی و  ــروی انتظام ــا از نی ــت: تقاضــای م ــزگان گف ســمت سیســتان و بلوچســتان و هرم
فرمانــداران شهرســتان های اســتان اســت کــه حتی یــک خــودرو از هرمزگان و یا سیســتان 
و بلوچســتان وارد مناطــق ییاقــی مــا نشــود و حتما کمیته انتظامی نظارت داشــته باشــد. 

تعطیلی تاالرها در شهرهای قرمز و نارنجی/بازارهای شلوغ تعطیل شوند
 زینی ونــد به عنــوان رئیــس ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــای اســتان اعــام کــرد: 
هرگونــه کوتاهــی فرمانداری هــا و نیــروی انتظامــی در کنترل نکــردن خودروهــای ورودی به 

اســتان را به عنــوان تخلــف محســوب می کنیــم.
ــم و از  ــا نداری ــا کرون ــه ب ــردم و مقابل ــان م ــر از ج ــرد: االن مســأله ای مهمت ــد ک وی تاکی
ــد. ــام کنن ــت اع ــا را در اســرع وق ــا گزارش ه ــم ت ــم می خواهی ــی ه دســتگاه های نظارت
ــارج از  ــز خ ــهرهای قرم ــمی در ش ــع و مراس ــه تجم ــت: هرگون ــان داش ــد بی  زینی ون
چارچوب هــای اباغــی وزارت بهداشــت ممنــوع اســت و نمازهــای جمعــه نیــز بایــد طبــق 

ــر باشــد. ــا 100 نف ــداد 70 ت ــت تع ــا رعای ــاز و ب ــا در فضــای ب پروتکل ه
اســتاندار کرمــان ابــراز داشــت: تاالرها در شــهرهای قرمز و نارنجی بســته شــوند و فرمانداران 

نیــز مراســم در خانه هــا را بــه دســتگاه قضائی معرفــی کنند.
اســتاندار کرمــان بــه دانشــگاه  های علــوم پزشــکی نســبت به تکمیــل تجهیزات تاکیــد کرد 
و ابــراز داشــت: تــا اطــاع ثانــوی هیــچ جریمــه ای از تــردد بیــن شــهری و شــبانه بخشــیده 
نمی شــود و فرمانــداران نیــز موظــف هســتند همــه بازارهــای شــلوغ را تعطیــل کننــد و 
بــرای ســایر صنــوف هــم در کمیتــه اقتصــادی ســتاد مقابلــه بــا کرونــای اســتان بــا ســقف 

ــزی شــود. ــا برنامه ری ــت فعالیت ه محدودی
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر اســتان کرمــان بــا 5 شهرســتان بــم، رودبــار جنــوب، 
قلعه گنــج، کرمــان و منوجــان در وضعیــت پرخطــر قرمــز، 11 شهرســتان ارزوئیــه، بافــت، 
بردســیر، جیرفــت، رفســنجان، زرنــد، ســیرجان، شــهربابک، عنبرآبــاد، فاریاب و کهنــوج در 
وضعیــت هشــدار نارنجــی و هفــت شهرســتان انــار، رابــر، راور، ریــگان، فهــرج، کوهبنــان و 

نرماشــیر در وضعیــت هشــدار زرد مواجــه اســت. 

مدیــر پــروژه تولیــد واکســن »کــوو ایــران برکــت« با بیــان اینکــه در فــاز دوم خون 
افــرادی کــه بــه آن هــا واکســن تزریــق شــده بــود، به میــزان 93.5درصــد قــدرت 
ــا را دارد، از درخواســت 12 کشــور بــرای خریــد ایــن  خنثی کــردن ویــروس کرون

واکســن کرونــا خبــر داد.
بــه گــزارش گــروه دیگر رســانه های خبرگــزاری فــارس، مدیر پــروژه تولید واکســن 
»کــوو ایــران برکــت« دربــاره ایــن واکســن اظهــار داشــت: نتایــج فــاز یــک ایــن 
واکســن نشــان داد ایمــن اســت و نتایــج فــاز دوم در ســنین 18 تا 75 ســال نشــان 
داد کــه ســرم خــون افــرادی کــه بــه آن هــا واکســن تزریــق شــده بــود، به میــزان 
93.5 درصــد قــدرت خنثــی کــردن ویــروس کرونــا را دارد و بنابرایــن ایمنی زایــی 
ایــن واکســن نیــز در ســطح بســیار خوبی اســت و میزان اثربخشــی واکســن برکت 

پــس از پایــان فــاز ســوم مشــخص می شــود.
حســن جلیلــی گفــت: واکســن »کــوو ایــران برکــت« را روی واریانــت انگلیســی 
تســت کردیــم کــه نشــان داد ایــن واکســن روی ویــروس جهش یافتــه انگلیســی 

نیــز مؤثــر اســت.

ــه  ــرمازدگی ب ــارت س ــه خس ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
محصــوالت کشــاورزی گفــت: اســتمهال وام هــا و کمک هــای 
ــه تناســب  ــده و ب ــام ش ــرآورد خســارت ها انج ــوض و ب باع
بودجــه دولــت امیدواریــم بتوانیم بخــش کوچکی از خســارت 

شــدید وارده بــه کشــاورزان را جبــران کنیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا؛ اســتاندار کرمــان در ســفر بــه 
بردســیر از جاده هــای حادثه خیــز ایــن شهرســتان بازدیــد و 
اضطــرار در اصــاح ایــن مســیرها بــا توجه بــه ســوانح و تلفات 

بــاالی جــاده ای را مــورد تاکیــد قــرار داد.
ــات  ــدازه کــه بتوانیــم از امکان ــوان کــرد: هــر ان ــد عن زینی ون
ــز  ــه خی ــاط حادث ــن نق ــی از ای ــاح بخش ــرای اص ــتان ب اس

ــم. ــتفاده می کنی اس
اســتاندار کرمــان همچنیــن از کارخانــه گاب زهــرا و باغ هــای 

گل محمــدی بخــش اللــه زار دیــدن کرد.
ــد گل از  ــی خری ــت و تضمین ــد ثاب ــه درآم ــاره ب ــا اش وی ب
باغ هــای گل محمــدی ایــن بخــش بــه مــزارع خــرد و لــزوم 
ایجــاد ارزش افــزوده بــرای آنهــا اشــاره داشــت و گفت: امســال 
ســرمازدگی بــه شــدت بــه مــزارع و باغ هــای شــمال و جنــوب 
اســتان آســیب وارد کــرد، ســاز و کار و بیمــه نمی توانــد جبران 
خســارات کامل وارده به کشــاورزان را داشــته باشــد و از ســویی 

مــردم انگیــزه ای بــرای بیمــه کــردن مــزارع ندارنــد.
دکتــر زینی ونــد از پیش بینــی راه هــای مختلــف بــرای کمــک 
بــه کشــاورزان خســارت دیــده نام بــرد و بیــان کرد: اســتمهال 
ــام  ــارت ها انج ــرآورد خس ــوض و ب ــای باع ــا و کمک ه وام ه
شــده و بــه تناســب بودجــه دولــت امیدواریــم بتوانیــم بخــش 
ــه کشــاورزان را جبــران  کوچکــی از خســارت شــدید وارده ب

. کنیم
ــدی در  ــاغ  گل محم ــار ب ــزار هکت ــت، 3 ه ــر اس ــایان ذک ش
شهرســتان بردســیر زیــر کشــت اســت و کارخانــه گاب زهرا 
بــه عنــوان برنــد جهانی، صــادرات محصــوالت اســانس، گاب 
و دیگــر عرقیجــات گیاهــان دارویــی را بــه کشــورهای اروپایی 

ــد. ــام می ده انج

درادامــه مبحــث قالــب بنــدی بــه اینجا رســیدیم کــه بارهــا وفشــارهای وارد بــر قالب هــا عمدتًا 
ناشــی از وزن بتــن تــازه مــی باشــد .لــذا قبــل ازطــرح هرنــوع قالــب ابتــدا بایســتی طبیعــت و 
بزرگــی نیــرو وفشــارهای کــه قالــب را تحت تاثیــر قرار میدهندشــناخته شــوند وســپس ظرفیت 
مصالــح مــورد اســتفاده درقالــب بنــدی درقیــاس بــا ایــن نیروها واثار خمشــی ،برشــی وفشــاری 
آنهــا مــورد بررســی قــرار گیرند.قالــب برحســب اینکــه تحــت اثــر بارهــای قائــم یــا جانبــی قرار 
گیرنــد بــه دو دســته تقســیم می شــوند بنابرایــن دونــوع بارگــذاری قائــم وجانبــی توضیــح داده 
می شــود .الف(بارهــای قائــم عبارتنــد از وزن قالــب واجــزا آن ،وزن بتــن تــازه وآرماتورهــا بارهای 
ــح  ــده ووســایل حمــل و نقــل وریختــن وعمــل آوردن بتــن وزن مصال ــا ســربار زن ــی ی اجرای
ولوازمــی کــه احتمــاال تــا قبــل گرفتــن کامــل بتــن الزم باشــد روی ان قــرار داده شــوند،نظیر 
ســاختمانهای مرتفــع کــه احتمــال قــرار دادن برخی وســایل ولــوازم کار بــر روی بتن تــازه ریخته 
شــده بفاصلــه یــک روز وجــود دارد.  وزن قالــب وملحقــات بــه دلیل کوچکــی در مقام مقایســه با 
ســایر بارهــا قابــل صرفنظــر کــردن می باشــد .درمحاســبه وزن بتــن تــازه کافی اســت ضخامت 
بتنــی کــه روی قالــب قــرار میگیرنــد دروزن مخصــوص آن ضــرب شــود.وزن مخصــوص بتــن 
برحســب اینکــه آرماتــور داشــته باشــد یــا نــه و مقــدار ارماتــور ان چقــدر باشــد خــوب ویبــره 
شــده باشــد یــا نــه از 2300تا2600کیلوگــرم بــر متــر مکعــب متغیــر خواهــد بــود .در کارهــای 
معمولــی وزن مخصــوص بتــن برابــر 2400کیلوگــرم بــر مترمکعــب منظــور می شــود کــه البته 
ایــن رقــم چنانچــه آرماتورگــذاری زیــاد باشــد قابــل افزایــش خواهــد بود.ب(بارهــای اجرایــی 
شــامل بارهــای منفــرد و متمرکــز ناشــی از وزن افــراد ویــا چــرخ هــای وســایل حمل بتــن روی 
قالبهــا میباشــد ،بــرای منظــور نمــودن ایــن اثــرات مطابــق آئیــن نامــه حداقــل 250کیلوگــرم بر 
مترمکعــب بــار زنــده در مــورد بتــن ریــزی هــای بــا وســایل دســتی 375گیلوگرم بــر مترمکعب 
بــرای بتــن ریــزی هــای بــا وســایل موتــوری ومکانیزه نظیــر دمپــر وغیره کــه روی قالــب رفت 
وامــد کننــد منظــور شــود..ج( فشــارهای جانبــی یا افقــی ناشــی از بتن تــازه . اثــرات بار ناشــی از 
بتــن تــازه بــر روی قالــب دیوارهــا بــا ســتونها بــا اثــرات بــار وزن بتــن تــازه بــر روی قالــب های 
افقــی نظیــر کــف تیرهــا ویادالهــا تفــاوت مــی کند.درواقــع بتــن تــازه ماننــد یــک مایــع عمــل 
میکنــد کــه درهرنقطــه از ارتفــاع متناســب بــا ارتفــاع آن نقطــه بــه قالــب فشــاری عمــود بــر 
ســطح آن وارد مــی آورد ،یعنــی فشــار هیدرواســتاتیک .مــی تــوان ایــن فشــار جانبــی روی قالب 
را نظیــر فشــار مایعــی بــا وزن مخصــوص بتــن وارتفــاع ســریز برابــر ارتفاع بتن دانســت بشــرط 
آنکــه ایــن بتــن در مــدت زمانــی کوتاهتــر اززمــان گیــرش اولیــه بتــن ریختــه شــود در بتــن 
ریــزی هایــی بــا ســرعت کمتــر ،بتــن در قســمتهای زیریــن قالــب شــروع بــه گیــرش نمــود ،و 
فشــار جانبــی بــر قالــب نســبت بــه حالــی کــه بتــن کامــا بــه حالــت مایع فــرض شــودکاهش 
مــی یابــد . درایــن حالــت فشــار موثــر بــر قالــب هــای قائــم بــه صــورت یــک فشــار هیــدرو 

اســتاتیک تصحیــح شــده میباشــدکه تحــت ناثیــر عوامــل زیــر بایســتی در نظــر گرفته شــود.
نتیجــه : وزن مخصــوص ،دانــه بنــدی بتــن ، ســرعت. بتــن ریــزی، درجــه حــرارت مخلــوط بتن 
ریختــه شــده ، الزم اســت قبــل از پرداختــن بــه مقــدار یــا قــدر مطلق فشــار هــای جانبــی روی 
قالــب هــا بیشــتر در موردتاثیــر عوامــل ذکــر شــده در بــاال در فشــار جانبــی بتــن مطالعــه گــردد 
البتــه بایــد متذکــر گردیــد کــه تحــت تاثیــر نیروهــا فشــارهای  الــف ، ب، ج، مهــار بنــدی قالب 
هــا در نقــاط خــاص خیلــی مهــم می باشــد چنانچــه در ایــن ارتباط بیشــتر اطاعــات میخواهید 

میتوانیــد از طریــق تمــاس از ایــن جانب مشــاوره بگیرید.مهنــدس نظامــی 9139395507

اعــم از نظــارت، بازرســی، اعضــای صنــدوق بــا حضــور حداکثری مــردم و بــدون هیچگونه 
مشــکل خاصــی برگــزار شــد.

وی منتخبیــن شــورای شــهر بردســیر را محمــد ایمانــی بــا چهــار هــزار و 926 رای، رضــا 
پرتونیــا بــا چهــار هــزار و 259 رای، محمــد نخعــی بــا چهــار هــزار و 132 رای

رضــا خســروی مشــیزی ســه هــزار و 42 رای و امیــن زارع عســکری بــا 2 هــزار و 563 رای 
بــه عنــوان اعضــای اصلــی معرفــی کرد.

فرمانــدار بردســیر تصریــح کــرد: علــی زاهــدی بــا 2 هــزار و 501 رای، رضــا برومنــد 2 هزار 
و 345 رای و مجتبــی گرکانــی بــا هــزار و 768 رای بــه عنــوان اعضــای علی البدل شــورای 

اســامی شــهر بردســیر انتخاب شدند.
وی همچنیــن اعضــای اصلــی و علــی البدل شــورای اســامی شــهر دشــتکار را بــه ترتیب 
بیشــترین آرای کســب شــده مهدی خســروی طاهرآبــادی، رضــا کریمی دشــتکار،محمد 
رضایــی پــور مشــیزی، اکبــر کانتری پــور، مجیــد حیدرآبادی پــور و علی البــدل را حبیب 

اهلل حیدرآبــادی پــور، الهــه رضایــی پــور مشــیزی و حســن زارع عســکری اعــام کرد.
میرصادقــی گفــت: اعضای شــورای اســامی شــهر نگار نیــز محمدرضــا کریــم زاده نگاری، 
منصــور کریــم زاده، مجتبــی امامی، غامحســین شــمس الدین نــگاری، اکبر ویــژه رضائی 

انتخاب شــدند.
وی اعضــای علــی البــدل را احســان قاســم پــور، محمدعلــی مومنــی، مهدی حســین پور 
و اعضــای شــورای اســامی شــهر اللــه زار را میثم شــکیبا، حســین فــاح اللــه زاری،عباس 
خنامانــی، امیــن فــاح اللــه زاری، داریــوش فاح اللــه زاری اعضــای علی البــدل را مرتضی 

نجــف پــور اللــه زاری، احمــد شــادروان، محمــود فــاح اللــه زاری اعــام کرد.
فرمانــدار بردســیر افــزود: نجمــه شــمس الدیــن ســعید، جهانگیــر شــمس الدین ســعید، 
زهــرا ســعید، ســمیه ســعید، ملیحــه معاذاللهــی را اعضــای شــورای اســامی شــهر گلــزار 
بــه ترتیــب بیشــترین آرا معرفــی و تصریــح کــرد: اعضــای علــی البدل ایــن شــورا نیز علی 

شــمس الدیــن ســعید، رقیــه ســعید و مســعود شــمس الدین ســعید هســتند.
بازدید استاندار از کارخانه گالب 

زهرا و باغ های گل محمدی بردسیر

استاندار کرمان اعالم کرد:

مسئول موسسه خیریه آبشار عاطفه ها: 

میرصادقی فرماندار بردسیر :

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد:

ایمنی زایی ۹۳.۵درصدی »کووایران برکت« در 
فاز دوم/ ۱۲ کشور در صف خرید واکسن ایرانی

افشین صالحی دادستان بردسیردرنشست خبری  گفت: 

مامسئوالن در هر مقامی که 
هستیم باید پذیرای انتقادات 
و پیشنهادات رسانه ها باشیم

صنعت ساختمان سازی 

اطالعیه
ــن  ــد رشایط)متولدی ــران واج ــن خواه ــیر از بی ــران بردس ــه خواه ــوزه علمی  ح
paziresh.whc.:ــایت ــه س ــام ب ــت ن ــت ثب ــرد: جه ــه می پذی ــد(  طلب ــه بع ۵۹ ب
ــا دردســت داشــن مــدارک خــود بــه حــوزه علمیــه فاطمیــه )س( واقــع  ــا ب ir ی
در خیابــان امــام کوچــه گلســتان ۸ )بــرق( فرعی۹مراجعــه مناییدجهــت اطالعــات 

بیشــر بــا شــاره۳۳۵۲۵۰۳۰در ســاعات اداری متــاس حاصــل مناییــد
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حکومت  جهانی عدالت

سیمای مهدویت در قرآن
سوره بقره، آیه ۱۴۸

﴿فاستبقوا الخیرات این ما تکونوا یأت بکم الله جمیعا﴾.
پس به خوبی ها ونیکی ها پیشی گیرید هر کجا باشید خداوند 
همه شما را خواهد آورد.در روایات فراوانی که از ائمه معصومین 
)علیهم السالم( رسیده جمله ی )اینما تکونوا یأت بکم اهلل جمیعا( 
به اصحاب ویاران مهدی موعود )علیه السالم( تفسیر شده است.
عن ابی عبد اهلل )علیه السالم( فی قوله: »فاستبقوا الخیرات. اینما 
تکونوا یأت بکم اهلل جمعیا«.قال: نزلت فی القائم )علیه السالم( 

واصحابه، یجتمعون علی غیر میعاد.
امام صادق )علیه السالم( درباره ی این آیه از قرآن کریم فرمود: 
درباره ی قائم )علیه السالم( واصحاب او نازل شده، بدون قرار 

ووعده قبلی جمع خواهند شد.
امام باقر )علیه السالم( پیرامون این آیه می فرماید: خیرات. والیت 
است وفرموده خداوند: هر جا باشید خداوند همه شما را خواهد 
آورد: منظور اصحاب حضرت قائم )علیه السالم( که سیصد وده 
وچند مرد می باشند.)سیصد وسیزده نفر( می باشد. بخدا سوگند 
منظور از امت معدوده آنها هستند.به خدا سوگند در یک ساعت 
همگی جمع خواهند شد هم چون پاره های ابر پاییزی که بر اثر 

باد جمع ومتراکم می گردد.
سوره بقره، آیه ۱۵۵

﴿ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. ونقص من االموال 
واالنفس والثمرات وبرش الصابرین﴾.

والبته شما را به چیزی از ترس وگرسنگی وکمبودی از اموال 
وجانها وثمرات می آزماییم ومژده ده صبر پیشگان را.

قال الصادق )علیه السالم(: ال بد ان یکون قدام قیام القائم سنة 
تجوع فیها الناس ویصیبهم خوف شدید من القتل ونقص من 
االموال واالنفس والثمرات. وان ذلک فی کتاب اهلل لبین. ثم تال 

هذه اآلیة.ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع... 
امام صادق )علیه السالم( فرمود: به ناچار بیش از قیام قائم. سالی 
خواهد بود که مردم در آن گرسنگی کشند وترس شدیدی از 
جهت کشتار به آنان رسد.ودر اموال وجانها ومیوه ها کمبودی 
حاصل گردد. والبته این مطلب در قرآن به روشنی آمده وسپس 

همین آیه را تالوت فرمود.

آیه  ۱6۱ سوره آل عمران :
و هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد و هر کس خیانت ورزد روز 
قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید آنگاه به هر کس )پاداش( 

آنچه کسب کرده به تمامی داده می شود و بر آنان ستم نرود.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

هنگامی که بعضی از تیراندازان احد می خواستند سنگر حساس 
خود را برای جمع آوری غنیمت تخلیه کنند، امیر آنان دستور داد از 
جای خود حرکت نکنید، رسول خدا )ص( شما را از غنیمت محروم 
نخواهد کرد. ولی آن دنیا پرستان برای پنهان ساختن چهره واقعی 
خود، گفتن: »ما می ترسیم پیغمبر در تقسیم غنائم ما را از نظر دور 
دارد. لذا باید برای خود کاری کنیم« این را گفتند و سنگرها را تخلیه 
کرده و به جمع آوری غنائم پرداختند و آن حوادث دردناک پیش 
آمد. این آیه به عذر تراشی های بی اساس بعضی از جنگجویان احد 

پاسخ می گوید.
2- چرا خیانت با نبوت سازگار نیست؟

خیانت با نبوت سازگار نیست. اگر پیامبری خائن باشد دیگر نمی 
توان در ادای رسالت الهی و تبلیغ احکام به او اطمینان کرد. ناگفته 
پیداست که آیه هرگونه خیانت را، اعم از خیانت در تقسیم غنائم و 
یا حفظ امانت مردم و یا در گرفتن وحی و رسانیدن آن به بندگان 

خدا، از پیامبران نفی می کند.
عجیب است از کسی که پیامبر را امین وحی خدا می داند، چگونه 
احتمال می دهد که مثال پیامبر )ص(، خدای نکرده در غنایم جنگی 

حکم ناروایی دهد و او را از حق خود محروم سازد.
3- منظور از واژه  »غل« چیست؟

واژه  »غل« از  »غلل« به معنی خیانت گرفته شده و  »غلل« در 
اصل به معنی نفوذ تدریجی و مخفیانه آب در ریشه درختان است. از 
آنجا که خیانت به صورت مخفیانه و تدریجی صورت می گیرد به آن  
»غلول« می گویند و اگر به حرارت درونی ناشی از تشنگی  »غلیل« 

می گویند نیز به همین جهت است.
4- منظور از عبارت  »مدرک جنایت را بر دوش خویش حمل می 

کنند« چیست؟
هر کس خیانت کند، روز رستاخیز آنچه را در آن خیانت کرده به 
عنوان مدرک جنایت بر دوش خویش حمل می کند و یا همراه 
خود به صحنه محشر می آورد. به این ترتیب، در برابر همگان رسوا 

می شود.
همان طور که ظاهر آیه فوق گواهی می دهد، عین چیزهایی که در 
آن خیانت شده به عنوان سند جنایت بر دوش خیانت کنندگان و 

یا به همراه آنها خواهند بود.
5 - بدترین مجازات الهی برای خائنین چیست؟

بردن مال مردم  »در این دنیا« و دوباره آوردن آن در  »قیامت« 
نوعی مجازات است چه سخت است که در قیامت در برابر انبیأ، 
شهدا و همه مردم انسان را همراه با مالی که خیانت کرده بیاورند.  

»یات بما غل«غش، تقلب، غصب و خیانت از موارد غل است.

آیه ۱62 سوره آل عمران :
آیا کسی که خشنودی خدا را پیروی می کند چون کسی است که 
به خشمی از خدا دچار گردیده و جایگاهش جهنم است و چه بد 

بازگشتگاهی است.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

هنگامی که پیامبر )ص( فرمان حرکت به سوی  »احد« را صادر 
کرد، جمعی از منافقان به بهانه اینکه یقین به وقوع جنگ ندارند، 
از حضور در میدان خودداری کردند و بعضی از مسلمانان ضعیف 
االیمان نیز به آنها ملحق شدند. آیه فوق، سرنوشت آنها را تشریح 
می کند و می فرماید : »آیا کسانی که فرمان خدا را اطاعت کردند 
و از خشنودی او پیروی نمودند، همانند کسانی هستند که به سوی 
خشم خدا باز گشتند و جایگاه آنها جهنم و بازگشت و پایان کار آنها، 

زشت و ناراحت کننده است.
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حجــت االســالم عــرب پــور گفــت: گــروه 
ــد  ــی توانن ــردم م ــا و م ــکل ه ــا، تش ه
رییــس جمهــوری منتخــب را در انتخاب 
وزرا مشــورت بدهنــد امــا مــا ترجیــح می 
دهیــم ســهم خواهــی نشــود زیــرا ایــن 
ــا در  ــد ام ــی کن ــت نم ــه دول ــی ب کمک
انتخــاب وزرا اگــر با صاحبنظران مشــورت 

شــود، موفــق تــر اســت.
خبرگــزاری  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــالم  ــت االس ــان؛ حج ــتان از کرم شبس
ــر(  ــور، پنجشــنبه)۳ تی مهــدی عــرب پ
در نشســت خبــری بــا اشــاره به حماســه 
ملــت ایــران در ۲۸ خــرداد گفــت: خداوند 
بــه ملــت توفیــق داد در ادامــه مقاومــت 
هــا و صبــوری هــای خــود بــاز در صحنــه 

حاضــر شــدند.
رئیــس شــورای ائتــالف و شــورای وحدت 
نیروهــای انقالبــی اســتان کرمــان افــزود: 
ــی خواســت  ــم اینکــه دشــمن م علیرغ
ایــن انتخابــات ســرد و بــی رونــق برگــزار 
ــت  ــا در کمــال ســالمت و امنی شــود ام
بــه خوبــی برگــزار شــد و حضــور قریــب 
ــه هجمــه  ــا توجــه ب ــه 4۹ درصــدی ب ب
دشــمن بــرای عــدم حضــور آمــار خوبــی 

اســت.

 وی ادامــه داد: مــا خداونــد را از ایــن حیث 
ــکر  ــم تش ــردم ه ــتیم و از م ــاکر هس ش
مــی کنیــم کــه موقعیــت های حســاس 
را درک مــی کننــد و بــه نــدای رهبــری 
لبیــک گفتــه و از خــون شــهدا حمایــت 

مــی کننــد.
ــن  ــور ضم ــرب پ ــالم ع ــت االس  حج
ــات،  ــدرکاران انتخاب ــی از دســت ان قدردان
مســئولین ســتادهای مردمی و ...با تشــکر 
ویــژه از رســانه هــا کــه در شــور و حضــور 
مــردم نقش موثری داشــتند؛ اظهــار کرد: 
ــات  ــن انتخاب ــتان در ای ــای اس ــانه ه رس
خــوب درخشــیدند و مردم بــرای تحول و 
تغییــر در آنچــه باعــث دلخوری آنهــا بود، 
رای باالیــی بــه آیــت اهلل رییســی دادنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــارکت مــردم 
ــن  ــر از میانگی ــات باالت ــتان در انتخاب اس
کشــوری اســت و از نــرخ مشــارکت باالی 
۶۰ درصــدی مــردم اســتان؛  ۸4 درصــد 
ــد؛  ــی رای دادن ــت اهلل رئیس ــه آی ــان ب آن
افــزود: ایــن نشــان از وفــاداری مــردم بــه 
انقــالب و لیاقــت و منــش مــردم و عمــل 

بــه وصیــت شــهید ســلیمانی اســت.
رئیــس شــورای ائتــالف و شــورای وحدت 
نیروهــای انقالبــی اســتان کرمــان تصریح 

ــد در خــط شــهدا  کــرد: مــردم نشــان دادن
حرکــت کردنــد و بــه میــزان حضــور، انتظار 
دارنــد رییــس جمهــوری منتخــب و مدیران 
او، اســتان را بــا توجــه ویــژه ببیننــد و بــرای 

مشــکالت اســتان چــاره اندیشــی شــود.
ــن اســت اقتصــاد،   وی ادامــه داد: انتظــار ای
معیشــت و اشــتغال مــردم در برنامــه هــای 
ــرد  ــرار بگی ــب ق ــت منتخ ــت دار دول اولوی
گرچــه مشــکالت در حــدی اســت کــه نمی 
شــود قــول رفــع زودهنــگام مشــکالت را داد 
ــا کار  ــوان در موقــع مناســب و ب امــا مــی ت

ــرد. جهــادی کار را پیــش ب
حجــت االســالم عــرب پــور بــا بیــان اینکــه 
ــی  ــود را حام ــالب خ ــه انق ــای جبه نیروه
ــد و  ــری مــی دانن و پشــتیبان نظــام و رهب
در انتخابــات بــه همیــن شــکل بــه میــدان 
ــه  ــز اینک ــی ج ــرد: توقع ــار ک ــد؛ اظه آمدن
منتخــب مــردم و دولــت او هــّم و غــم خــود 
را بــرای ملــت بگذارنــد؛ نیســت و نیروهــای 
انقــالب برای پیشــبرد اهــداف انقــالب بدون 
ــهم  ــتند و س ــکاری هس ــاده هم ــع آم توق
خواهــی نخواهنــد داشــت و ســعی مــی کند 
ــوری  ــس جمه ــردم و ریی ــل م ــه وص حلق

باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه رییــس جمهــوری 

پرسش درست
پادشــاهی مــی خواســت نخســت وزیــرش را انتخــاب كنــد. چهار 
اندیشــمند بــزرگ كشــور فراخوانــده شــدند.آنان را در اتاقــی قــرار 
ــه روی شــما  ــاق ب ــان گفــت كــه: »در ات ــه آن ــد و پادشــاه ب دادن
بســته خواهــد شــد و قفــل اتــاق، قفلی معمولــی نیســت و با یك 
جــدول ریاضــی بــاز خواهــد شــد، تا زمانــی كــه آن جــدول را حل 
نكنیــد نخواهیــد توانســت قفــل را بــاز كنیــد. اگر بتوانید پرســش 
را درســت حــل كنیــد مــی توانیــد در را باز كنیــد و بیــرون بیایید«.

پادشــاه بیــرون رفــت و در را بســت. ســه تــن از آن چهــار مــرد 
بالفاصلــه شــروع بــه كار كردنــد. اعدادی روی قفل نوشــته شــده 
بــود، آنــان اعــداد را نوشــتند و بــا آن اعــداد، شــروع بــه كار كردنــد.

نفــر چهــارم فقــط در گوشــه ای نشســته بــود. آن ســه نفــر فكــر 
كردنــد كــه او دیوانــه اســت. او بــا چشــمان بســته در گوشــه ای 
نشســته بــود و كاری نمــی كــرد. پــس از مدتــی او برخاســت، بــه 
طــرف در رفــت، در را هــل داد،بــاز شــد و بیــرون رفــت! و آن ســه 
تــن پیوســته مشــغول كار بودنــد. آنــان حتــی ندیدنــد كــه چــه 

اتفاقــی افتــاد! كــه نفــر چهــارم از اتــاق بیــرون رفتــه.
وقتــی پادشــاه بــا ایــن شــخص بــه اتــاق بازگشــت، گفــت: »كار 
را بــس كنیــد. آزمــون پایــان یافته.مــن نخســت وزیــرم را انتخاب 
كردم«.آنــان نتوانســتند بــاور كنند و پرســیدند: »چه اتفاقــی افتاد؟ 
او كاری نمــی كــرد، او فقــط در گوشــه ای نشســته بــود. او چگونه 
توانســت مســئله را حل كند؟«مرد گفت: »مســئله ای در كار نبود. 
مــن فقــط نشســتم و نخســتین ســؤال و نكتــه ی اساســی ایــن 
بــود كــه آیــا قفــل بســته شــده بــود یــا نــه؟ لحظــه ای كــه ایــن 
احســاس را كــردم فقــط در ســكوت مراقبه كــردم. كامال ســاكت 

شــدم و بــه خــودم گفتــم كــه از كجــا شــروع كنــم؟
نخســتین چیــزی كه هــر انســان هوشــمندی خواهد پرســید این 
اســت كــه آیــا واقعــأ مســأله ای وجــود دارد، چگونــه می تــوان آن 
را حــل كــرد؟ اگــر ســعی كنــی آن را حــل كنــی تــا بــی نهایــت 
بــه قهقــرا خواهــی رفــت و هرگــز از آن بیــرون نخواهــی رفــت. 
پــس مــن فقــط رفتــم كــه ببینــم آیــا در، واقعــأ قفل اســت یــا نه 

و دیــدم قفــل بــاز اســت«.
پادشــاه گفــت: »آری، كلــك در همیــن بــود. در قفــل نبــود. قفــل 
بــاز بــود. مــن منتظــر بــودم كــه یكــی از شــما پرســش واقعــی را 
بپرســد و شــما شــروع بــه حــل آن كردیــد؛ در همیــن جا نكتــه را 
از دســت دادیــد. اگــر تمــام عمرتــان هــم روی آن كار مــی كردید 

نمــی توانســتید آن را حــل كنید.
ایــن مــرد، مــی داند كــه چگونــه در یك موقعیت هوشــیار باشــد. 

پرســش درســت را او مطــرح كرد«.
نكته!ایــن دقیقــا مشــابه وضعیــت بشــریت اســت، چــون ایــن در 
هرگــز بســته نبوده اســت! خدا همیشــه منتظر شماســت. انســان 
مهــم تریــن ســوال را از یــاد بــرده اســت... و ســوال ایــن هســت: 

»مــن كــه هســتم...؟«

داستان   جالب وآموزنده

اقتصاد، معیشت و اشتغال در صدر اولویت ها/ برای موفقیت دولت جدید کسی نباید دنبال سهم خواهی باشد

منتخــب اعــالم کــرد دولــت مــن بــر اســاس 
شایســته ســاالری اســت؛ خاطرنشــان کــرد: 
ایــن یــک ســخن بســیار مهمــی اســت کــه 
هــر کــس در ســتادهای مردمــی و انتخابــات 
ــر  ــع باشــد و اگ ــد متوق ــرده نبای شــرکت ک
ــت موفــق شــود اولیــن قــدم  بخواهیــم دول
ایــن اســت کســی ســهم خواهــی نداشــته 
باشــد و وزرا بــر اســاس ارزیابــی هــا انتخــاب 
شــوند و مدیــران خــود را خودشــان انتخاب و 
بــا مدیــران الیق کار کنند و پاســخگو باشــند 
زیــرا اگــر مدیــری بــر وزیــر تحمیــل شــود، او 
بــه راحتــی مــی توانــد بگویــد او انتخــاب من 

نبــوده اســت .

ــخاوتمند  ــردی  س ــع  ف ــش  قطائ ــان  در بخش ــا عثم ام
ــزرگان   ــیاری  از ب ــن  بس ــود. بنابرای ــامحه  ب ــل  مس و اه
صحابــه، زمین هایــی  را کــه  گاه  بــه  مســاحت  یــک  

ــید. ــود، بخش ــتا ب روس
 عثمان بــن  عفــان  بــه  عبــدا بــن  مســعود )رض( 
ــه   ــه  عمــار بــن  یاســر اســتنیا و ب زمین هــای  نهریــن، ب

ــید.  ــأ را بخش ــاب  صنع خب
عثمــان  همچنیــن  قریــة  هرمــزان  را بــه  ســعد بــن  مالک  

ــأ نمود. اعط
ــی  ــول  خدا)صل ــه  رس ــه  ن ــد ک ــل  می کن ــن  آدم  نق اب
ــی  را  ــر زمین ــه  عم ــر و ن ــه  ابوبک ــه( و ن ــه وآل اهلل علی
ــید و آن   ــن  را بخش ــه  زمی ــردی  ک ــیدند و اول  ف نبخش
را فروخــت، عثمــان  بــود. چنــد نقــل  ابــن آدم  بــا ســایر 
نقل هــای  تاریخــی  دربــارة  اقطاعــات  پیامبــر) صلــی اهلل 
علیــه وآلــه(، ابوبکــر و عمــر ســازگاری  نــدارد؛ ولــی  ایــن  
ــان   ــی، عثم ــای  عموم ــندة  زمین ه ــن  فروش ــه  اولی را ک
بــود، تأییــد می کنــد. مســعودی  دربــارة  ثــروت  شــخص  

ــد: ــان  می نویس عثم
ــزد  ــی  عثمــان  در ن ــن  عقبــه  گفــت  کــه  دارای ــدا ب »عب
خزانــه دارش  در روزی  کــه  کشــته  شــد، 15۰ هــزار 
ــن  او  ــود و ارزش  زمی ــم  ب ــون  دره ــک  میلی ــار و ی دین
در وادی القــری  و حنیــن  و غیــر آن  بــه  1۰۰ هــزار 
دینــار می رســید و اســبان  و شــتران  بســیاری  بــر جــای  

ــت.« گذاش
ــود کــه  مــردم  در زمــان  عثمــان  از  بنابرایــن  طبیعــی  ب
ــاروا و  ــد. تبعیضــات  ن ــر او شــکایت  برن فزونــی  خــراج  ب
سیاســت های  غلــط  عثمــان، موجــب  شــد تــا تعلیمــات  
ــول   ــه  تح ــه( ک ــه وآل ــه علی ــی ال ــالمیِ  پیامبر)صل اس
مهمــی  در مناســبات  اجتماعــی  و اقتصــادی  ایجــاد 

ــود. ــگ  ش ــود، کم رن نم
ــه ای  نتیجــة  دوری   ــه الســالم( در خطب ــام  علی)علی  ام
ــه( را،  ــه وآل ــی اهلل علی ــنت  محمدی)صل ــه  از س جامع
چنیــن  بیــان  می فرماید:»شــما در زمانــی  زندگــی  
ــته   ــی  از آن  رخــت  بربســته  و پیوس ــه  نیک ــد ک می کنی
دورتــر مــی رود و بــدی  بــدان  روی  نهــاده  اســت  و 
ــد. شــیطان  طمــع  در هالکــت   ــر می آی پیوســته  پیش ت
مــردم  بســته  و اکنــون  زمانــی  اســت  کــه  اســباب  کارش  
ــا راه   ــه  همه ج ــش  ب ــر و فریب ــده  و مک ــا ش ــک  مهی نی
یافتــه  اســت. شــکارش  در چنــگال  او اســت. بــه  هرکجــا 
کــه  خواهــی  چشــم  بگــردان  و مــردم  را بنگــر؛ آیــا جــز 
درویشــی  کــه  از درویشــی اش  رنــج  می بــرد یــا توانگــری  
کــه  نعمــت  خــدا را کفــران  می کنــد یــا بخیلــی  کــه  در 
ادای  حــق  خــدا بخــل  مــی ورزد تــا بــر ثروتــش  بیفزایــد 
ــا  ــنیدن  اندرزه ــرای  ش ــش  ب ــه  گوش ــردی  ک ــا متم ی
گــران  شــده  اســت، چیــز دیگــری  خواهــی  دیــد؟ 
اخیــار و صالحــان  کجاینــد؟ آزادگان  و بخشــندگان  چــه  
ــه  در داد و ســتد پارســایی   ــان  ک ــد آن شــده اند؟ کجاین
می کردنــد و راه  و روش  پاکیــزه  داشــتند. آیــا نــه  چنیــن  
اســت  کــه  همگــی  از ایــن  جهــان  پســت  بــه  جــای  آنهــا 
مانده ایــد؟ در میــان  گروهــی  فرومایــگان  کــه  لب هــا از 
به هــم  خــوردن  و بــردن  نامشــان  و نکوهــش  اعمالشــان  
ــه   ــا و اناالی ــت: ان ــد گف ــال  بای ــن  ح ــگ  دارد. در ای نن

راجعــون.« مــن و مــن برمــی گردیــم

امام علی )علیه السالم(،
 دولت و سیاست های اقتصادی

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهــی  موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی 
و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011000273 - 1400/2/21 هیات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك بردســیر  تصرفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای محمــد 
نــژاد كهنوجــی فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه 3 صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه به مســاحت 
291/26 متــر مربــع پــالک 2 فرعــی از 788 اصلــی  واقــع در بردســیر بلوار شــهید كالنتــری پور بخش 
20 كرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای رضــا غفــاری احــد از ورثــه رخســاره بیگم تفرشــی محرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود  
در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند 

مالكیــت صــادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/3/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/7
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهــی  موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعیین تكلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمان هــای فاقد 
ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011000276 - 1400/2/21 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبــت ملك بردســیر  تصرفــات مالكانه بال 
معــارض متقاضــی آقای مســلم مســتعلی زاده جوشــوری فرزند اكبر بشــماره شناســنامه 1352 صــادره از بردســیر در یك باب 
خانــه بــه مســاحت 384/93 متــر مربــع پــالک 52 فرعــی از 3368 اصلــی  واقــع در بردســیر خیابــان امامــزاده كوچــه امامت 
13 بخــش 20 كرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای حســن كوپــاه اصفهــان احــد از ورثه حســین كوپاه اصفهــان محرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود  در صورتــی كــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیت صــادر خواهد شــد. 
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آگهی مزایده خودرو 
 بــه موجــب پرونــده اجرایــی كالســه 0000061  اجــرای احــكام دادگســتری بردســیر 
در نظــر دارد یكدســتگاه خــودرو ســواری پرایــد جــی تــی ایكــس آی مــدل 1385 بــه 
شــماره انتظامــی 65_ 379 م 11 )توقیــف در پاركینــگ بهمــن بردســیر(  كه براســاس 
نظریــه كارشــناس رســمی دادگســتری ســیصد میلیــون ریــال )معــادل 30/000/000 
ــنبه  ــه ش ــخ س ــده در تاری ــق مزای ــده اســت از طری ــت گردی ــرآورد قیم ــان( را ب توم
1400/04/29  ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی كــه طالــب شــركت 
در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد خــودرو و ارائــه پیشــنهاد تــا 
قبــل از مورخــه یــاد شــده به اجــرای احــكام مدنــی مراجعــه و قیمت پیشــنهادی خود 
را بــه انضمــام فیــش بانكــی دائر بــه واریــز ده درصد مبلغ كارشناســی را یــك روز قبل 
از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــكام ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و كلیــه هزینه هــای 
مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی كــه برنــده 
ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقدام 
ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهد شــد بــه درخواســت هایی كــه در 

روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد 
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آگهی مزایده خودرو 
بــه موجــب پرونــده اجرایــی كالســه 0000004  اجــرای احــكام دادگســتری بردســیر 
در نظــر دارد یكدســتگاه خــودرو ســواری پــژو آر دی 1600 با مشــخصات: پــالک 115 
م 14 ایــران 65 مــدل 1385 بــه رنــگ ســرمه ای كــه براســاس نظریــه كارشــناس 
ــرآورد  ــال(  ب ــال )360/000/000 ری ــون ری رســمی دادگســتری سیصدوشــصت میلی
قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ  یكشــنبه 1400/04/20  ســاعت 
12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی كــه طالــب شــركت در مزایــده و خریــد می 
باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد خــودرو و ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مورخه یاد شــده 
بــه اجــرای احــكام مدنــی مراجعــه و قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش 
بانكــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ كارشناســی را یــك روز قبــل از تاریــخ مزایــده 
بــه اجــرای احــكام ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و كلیــه هزینه هــای مربوط بــه نقل و 
انتقــال برعهــده برنــده مزایــده می باشــد و در صورتی كــه برنــده ظــرف ده روز از تاریخ 
انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ ســپرده به 
نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد بــه درخواســت هایــی كــه در روز مزایــده ارائــه شــوند 

ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد 
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رئیس شورای ائتالف و شورای وحدت نیروهای انقالبی استان کرمان:

آگهی  مزایده ملک )کشاورزی(
بــه موجــب پرونــده اجرایــی كالســه 9900279  اجــرای احكام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد مزرعه فیــروز آباد 
بــا پــالكات ثبتــی صفــر فرعــی از 5712 اصلــی و صفــر فرعــی از 7552 اصلــی بخــش 20 كرمان با مشــخصات 
UTM ,y =3311435   x=450288)محــل قنــات( در فاصلــه 6 كیلومتــری شــمال غربــی شهرســتان جنــب جــاده 
آســفالته بردســیر. ســیرجان در دهســتان كوه پنــج واقع گردیــده 2/ كل مســتثنیات اراضی كشــاورزی مزرعه طبق 
اســناد رســمی قطعــی تــك بــرگ بــا مالكیــت خانــم فاطمــه الســادات شــجاع 16 هكتــار می باشــد منبــع آبادی 
یــك رشــته قنــات بطــول تقریبــی 400 متــر بــا متوســط آبدهــی ســالیانه 16 لیتــر در ثانیه می باشــد كــه اراضی 
زراعــی و باغــی مزرعــه را مشــروب مــی نمایــد. تعداد چهار واحد اســتخر ســیمانی پــرورش ماهــی به ابعــاد 4*25 
متــر جمعــا بــا حجــم آبگیــری 750 متــر مكعــب و یــك واحــد ســاختمانی )دو باب اتــاق( بــا مصالح آجر و ســقف 
گنبــدی قابــل ســكونت بــه مســاحت اعیانــی 50 متــر مربــع و تعــداد بــاالی 20 اصله درختــان غیر مثمــر و كهن 
ســال مشــهور بــه پــداء كــه ارزش چوبــی مطلوبــی دارنــد و یك خط فشــار قــوی انتقــال بــرق 20 كیلو وات )ســه 
فــاز( بطــول تقریبــی 400 متــر بــا متعلقــات مربوطــه )تابلــو و ترانس( و یــك امتیاز بــرق روســتایی و دو امتیــاز آب 
شــرب روســتایی بــه شــماره اشــتراک 13015104 و 13015103 كــه بــا طــول خــط انتقــال تقریبــی یك كیلومتر 
بــا هزینــه شــخصی روی مزرعــه اجــرا گردیــده اســت. كــه براســاس نظریه كارشــناس رســمی دادگســتری مبلغ 
10/656/000/000 تومــان معــادل)ده میلیــاردو ششــصد و پنجــاه و شــش میلیون تومــان (  برآورد قیمــت گردیده 
اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ  یكشــنبه 1400/04/27  ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی كــه 
طالــب شــركت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی توانند جهــت بازدیــد ملــك و ارائه پیشــنهاد تا قبــل از مورخه 
یــاد شــده بــه اجــرای احــكام مدنــی مراجعــه و قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیــش بانكــی دائر بــه واریز 
ده درصــد مبلــغ كارشناســی را یــك روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احكام ارائــه نمایند، هزینــه آگهی و كلیه 
هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتی كــه برنــده ظــرف ده روز از 
تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبط 

خواهــد شــد بــه درخواســت هایــی كــه در روز مزایــده ارائه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد. 
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تشکیل پرونده "اختالس، ارتشاء و پولشویی" برای ۶۲  مدیر  ارشد و معاونان اداره کل استان کرمان
رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان از 
تشــکیل پرونده بــرای ۶۲ نفــر از مدیران 
ارشــد، معاونیــن اداره کل و کارشناســان 
ادارات اســتان بــه اتهام اختالس، ارتشــاء 

و پولشــویی خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان، 
یــداهلل موحــد در جمــع خبرنــگاران بــا 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای هفتم 
تیــر، شــهید دکتــر بهشــتی و شــهید 
جبهــه مقاومــت حاج قاســم ســلیمانی 
اظهــار داشــت: تقــارن ایــام والدت امــام 
ــا هفتــه قــوه قضائیــه جــای  رضــا)ع( ب

افتخــار دارد. 
ــه در ســال گذشــته  ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــط اداره کل بازرس ــم توس 14۰ مته
اســتان در ارتبــاط بــا مفاســد اقتصــادی 
بــه محاکــم قضایی معرفی شــده اســت 

گفــت: مقابلــه با مفاســد اقتصــادی و رفع 
موانــع تولیــد جــزو اولویت هــای دســتگاه 
قضایــی بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتی و 

حمایــت از تولیــد اســت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان با 
بیــان اینکــه مبــارزه بــا فســاد در درون و 
خــارج از قــوه قضائیــه بــا یــک نــگاه انجام 
ــی  ــچ تفاوت ــرد: هی ــح ک ــود تصری می ش
در برخــورد بــا مفســدین وجــود نــدارد و 
ــا مفاســد اقتصــادی و اداری از  برخــورد ب
اولویت هــای دســتگاه قضایــی در کشــور 

و اســتان کرمــان اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته 
ــده مفاســد اقتصــادی در  ــره پرون ۲۸ فق
دادگســتری اســتان کرمان تشــکیل شده 
ــران ارشــد،  عنــوان کــرد: ۶۲ نفــر از مدی
معاونیــن اداره کل و کارشناســان ادارات 

تحــت تعقیــب قــرار گرفتنــد.
موحــد بــا بیــان اینکــه اتهــام آنهــا اختالس، 
ارتشــاء، پولشــویی و نظیــر آنها اســت افــزود: 
ــتگاه  ــه دس ــته ب ــان وابس ــر از کارکن 14 نف
قضایــی از جملــه در پزشــکی قانونــی 
ســیرجان و ثبــت اســناد ماهــان بــرای آنهــا 
پرونــده تخلف تشــکیل و از دســتگاه قضایی 

منفــک شــدند.
وی بــا ارائــه گزارشــی از عملکرد دادگســتری 
اســتان کرمــان در ســال ۹۹ اظهــار داشــت: 
ــره  ــزار و 45۲ فق ــته 54۶ ه ــال گذش در س
پرونــده در مراجــع دادگســتری اســتان 
کرمــان رســیدگی و مختومــه شــده اســت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه 1۸۸ هــزار پرونده نیز در شــعب 
شــوراهای حــل اختالف اســتان رســیدگی و 
مختومــه شــده اســت گفــت: در نهادهــای 

ــده  ــزار پرون ــز 47 ه ــی نی ــبه قضای ش
رســیدگی و مختومــه شــده و در مجموع 
7۳4 هــزار و 45۲ فقــره پرونــده در مراجع 
قضایــی، شــبه قضایــی و شــوراهای حــل 
ــان  ــتان کرم ــتری اس ــالف دادگس اخت

رســیدگی و مختومــه شــده اســت.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چــون ششــدانگ یكبــاب خانــه پــالک 21 فرعــی 5663 اصلــی واقــع در  بخــش 
20 كرمــان مــورد تقاضــای قربانعلــی قاســمی نــژاد فرزند حســین طبــق رای شــماره 
139960319011002549 مــورخ 1399/11/1   قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در مالكیت نامبــرده قرار گرفتــه و آگهی 
موضــوع مــاده 3 قانــون  و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون مذكور منتشــر و مــورد واخواهی 
ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 
قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره 1400/11018/1646/و 
مــورخ 1400/4/5 مالــك بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد 
تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون مذكــور و مــاده 13 آئیــن نامــه آن منتشــر و عملیــات 
ــروع و  ــل ش ــنبه 1400/4/29 در مح ــه ش ــح روز  س ــاعت 9 صب ــدی آن از س تحدی
بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــك )مالكیــن( و صاحبــان امــالک مجــاور رقبــه مزبور 
اخطــار می گــردد در موعــد مقــرر در ایــن اعــالن در محــل وقــوع ملــك حاضــر و در 
صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــك یــا نماینــده 
قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجام و 
اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئین نامه 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته شــده و 
معتــرض بایــد ظــرف مــدت یكمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجع 
ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پس از گذشــت مهلــت یك ماهه و عدم تســلیم 

دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد..
تاریخ انتشار : دوشنبه 1400/4/7
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بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                       

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید مهــدی هجینــی نــژاد  نــام پــدر: مرتضــی متولــد: 46/۲/10 تاریــخ شــهادت: 
65/10/۲۲ محــل شــهادت: شــلمچه ومــزار: گلــزار شــهدای بردســیر

شــهید مهــدی هجینــی نــژاد در خانــواده ای مذهبــی و معتقــد بدنیــا آمــد. تــا مقطع 
دوم راهنمائــی درس خوانــد ولــی بعــد از آن تحصیــل را رهــا کــرده و بــه کار مشــغول 

شــد. مدتــی در قنــادی و بعــد هــم بــه کار بنائــی پرداختنــد.
دلســوز و کمــک کار خانــواده بودنــد و یکــی از بازوهــای اقتصادی اهل خانه بشــمار می 
آمدند.هنــگام جنــگ تحمیلــی، بــه همــراه چند نفــر از بناهــای دیگر بــرای بازســازی 
بســتان بــه آن جــا رفتــه و مدتــی در آنجــا ماندند.قبــل از اینکــه موعــد ســربازیش فرا 
برســد دوبــاره عــازم جبهــه شــد و ســرانجام در ســال 65 در منطقــه شــلمچه، مــزد 

زحمــات خــود را بــا مــدال زیبــای شــهادت دریافــت کــرد.
فــرازی از وصیتنامــه شــهید مهــدی هجینــی نــژاد:» پیامــم بــه امــت شــهید پــرور 
بردســیر ایــن اســت کــه امــام را تنهــا نگذاریــد؛ خصوصــا اکنــون کــه اســام در خطر 
اســت نگذاریــد خــون شــهیدان پایمــال شــود کــه خیانــت به خون شــهیدان اســت «
احســاس مســئولیت: پــدر و مادرمــان روســتا بودنــد و مــا بچــه هــا بخاطــر 

مدرســه، بردســیر زندگــی مــی کردیــم. برادرهــا ســر کار مــی رفتنــد. 
مهــدی چیــزی بــه اســم اوقــات فراغــت نداشــت؛ حتــی روزهــای جمعه. گاهی شــب 
هــا کــه تــازه از ســر کار خســته مــی رســید خونــه، تــازه آمــاده میشــد بــره کمــک 
بابــا ســرِ زمیــن. بــا اینکــه فرزنــد ســوم خانــواده بــود، امــا از همــه ما بیشــتر احســاس 

مســئولیت مــی کــرد. همیشــه دســت پـُـر مــی آمــد خونه.
صبــح کــه از خــواب بلنــد مــی شــدیم، ســفره صبحانه پهن بــود. ظهــر که از مدرســه 
برمــی گشــتیم، ناهارمــون حاضــر و ســفره پهــن و آمــاده بــود... حتــی گاهــی پیــش 
مــی آمــد خــودش دســت و صورتمــون رو مــی شســت. به نظافت و مســائل درســمی 
مــا توجــه داشــت. موقــع راهــی کردنمــون بــه مدرســه، مــی آمــد دم در ببینــه کفش 
هامونــو درســت پوشــیدیم یــا نــه؛ بعــد هــم دوتــا گــره مــی زد زیر روســری هامــون و 

مــی گفــت: تــا ظهــر کــه برمــی گردیــن ایــن گــره هــا باز نشــه.
از درآمــد خــودش بــرای همــه مــا حداقــل یــک تکــه جهــاز آمــاده کــرد؛ حتــی بــرای 

مــن کــه اون موقــع کاس چهــارم بــودم، یخچــال خرید.
                                                        راوی: خانم لیلی هجینی نژاد)خواهر شهید(

محبــت بــه مادر:مــادر ســر درد داشــت. مهــدی موهــای مــادر رو طــوری شــونه 
مــی زد کــه اذیــت نشــه. یکبــار موقــع شــانه زدن موهــای مــادر، بهــش گفــت: چــه 
قشــنگ شــدی مــادر! مــادر هــم  گفــت: دیگــه ایــن حــرف هــا از مــن گذشــته... ولی 

مهــدی بــه زیبایــی جــواب داد: تــو خوشــکل تریــن آدم دنیــا هســتی..
                                                          .راوی: خانم زهرا هجینی نژاد)خواهر شهید(

ســوختن غــذا:از مدرســه آمــده بودیــم و گرســنه مــون بــود. مهــدی هــم هنــوز  
خونــه نرســیده بــود. ناچــار برا خودمــون نیمرو درســت کردیــم. ولی ســوخت و دودش 
خونــه رو گرفتــه بــود. بــرادر بزرگــم بــا دیــدن ایــن صحنــه شــروع کــرد مــا رو دعــوا 
کــردن ./ مهــدی ســر رســید و میانجــی گــری کــرد و از بــرادرم خواســت مــا رو دعــوا 
نکنــه. بعــد هــم مــا رو بــا خــودش بــرد تا طــرز درســت کــردن تخــم مــرغ رو یادمون 

بــده ...راوی: خانــم لیلــی هجینــی نژاد)خواهر شــهید(
احتــرام به دیگــران: هیچ وقــت اخمشــو ندیــدم. خیلی احتــرام پــدر و مــادرم 

رو نگــه مــی داشــت؛ هیــچ وقــت هــم ندیدم پــدر و مــادرم بــا مهــدی دعوا کننــد ...
گاهــی هــم کــه بــا بــرادرم در گیر میشــدند، بــا اینکه قــوی و هیکلمنــد بــود و زورش 

بــه بــرادرم مــی رســید ولــی دســت روی بــرادرم بلنــد نمی کــرد ...
                                                           راوی: خانم لیلی هجینی نژاد)خواهر شهید(

گریــه زن هــای اهوازی:قبــل از خدمــت ســربازی، مهــدی همــراه بــا چند نفر 
دیگــر از بناهــای محلــه، بــرای بازســازی بســتان راهی جبهه می شــوند.

خــودش تعریــف مــی کــرد: وقــت ناهــار بــود. بعــد از انجــام کارهــا خواســتیم غــذا 
بخوریــم کــه هواپیمــای عراقــی حملــه مــی کنــد و تمــام ســاخته هــا قبلــی و جدید 
رو خــراب میکنــه .../ طــوری کــه حتــی براشــون ســاک و وســایلی باقــی نمــی مونــه و 
مجبــور میشــن با همــون لباس هــای کارگــری و دمپایی به ســمت بردســیر برگردند.
وقتــی زن هــای اهــوازی،  بچــه هــا و رزمنــده هــا رو بــا ایــن وضعیــت مــی بیننــد، به 
گریــه مــی افتنــد .../ وقتــی رســیدند و مــادرم مهــدی رو تــو ایــن حالــت دیــد، گفــت: 
دیگــه نمیــذارم بــری ... /بابــام هم به شــکرانه ســامتی مهــدی و برگشــتنش از جبهه 

بــراش گوســفند قربونــی کــرد ...راوی: خانــم رخســاره هجینــی نــژاد )خواهر شــهید(
تشــک نرم:بخاطــر ســختی هایــی کــه تــو جبهــه کشــیده بــود، مــادرم بیشــتر 
هواشــو داشــت. بــراش غــذای مقــوی درســت میکــرد و.../منــم یــه تشــک نــرم بــراش 
انداختــم و ازش خواســتم رو ایــن تشــک اســتراحت کنــه. اما مهدی گفــت: من جبهه 
ایــن وضعیــت رو نــدارم. حــاال کــه خودمــو با شــرایط اونجا ســازگار کــردم نمــی خوام 
بــه عقــب برگــردم .../بخاطــر اینکــه مــادر ناراحــت نشــه، کمــی از اون غــذا خــورد ولی 

رو تشــک نــرم نخوابیــد ...راوی: خانــم رخســاره هجینی نــژاد )خواهر شــهید(
وقتــی رفتــه بــود جبهــه بــرا خدمــت، هــر روز ســر کوچــه به انتظــارش می نشســتم 
تــا برگــرده، امــا شــب مــی شــد و خبــری از مهــدی نمــی شــد. دوبــاره صبــح فــردا به 

انتظــار مهــدی راهــی کوچــه می شــدم...
                                                       راوی: خانم زهرا هجینی نژاد)خواهر شهید(

عکــس: بــا هــم رفتیــم، عکــس برداشــت. قبضــش رو داد دســت مــن و گفــت: این 
ســفر آخــر مــن بــه جبهه ســت؛ مــن دیگــه زنده برنمــی گــردم و رفــت ...همیــن طور 

شــد؛ خــودش هــم این عکســو ندیــد؛ شــد عکــس روی قبر شــهید ...
راوی: آقای محمود هجینی نژاد)پسرعمو، دوست و همرزم شهید(

خداحافظی:خیلــی بــه هــم عاقــه داشــتیم. ســر ســفره کنــار هــم می نشســتیم 
غــذا مــی خوردیــم. اگــه حرفــی داشــت،  بــه مــن مــی گفــت و ...

امــا هیــچ وقــت موقــع رفتن نمــی ذاشــت صورتشــو ببوســم؛ ولی دفعــه آخــر باالخره 
موفــق شــدم و صورتشــو بوســیدم. متوجــه شــدم اشــک تــو چشــماش حلقــه زده... با 

هــر ســختی کــه بــود خداحافظــی کردیم و مهــدی رفــت ...
مــن اون موقــع فهمیــدم مهدی ســفر آخرشــه. همــون روز برا خــودم یادداشــت کردم 

1۹ آذر، دیــدار آخــر ...راوی: خانــم رخســاره هجینــی نژاد )خواهر شــهید(
تعییــن قبــر:از جبهــه آمــده بــود. گفــت مــی خــواد بــا دوســتش بــره ســر مــزار 
شــهید امــان ا... غامحســین پور.تــو گلــزار شــهدا جای قبر خودشــو نشــون دوســتش 
میــده./از ایــن جریــان میگــذره تــا اینکــه مهــدی بــه شــهادت رســید و همــراه چهــار 
شــهید دیگــه بــرا دفــن بــه گلــزار شــهدا آوردنشــون.قبر ســوم که برای شــهید ســوم، 
آمــاده شــده بــود، ناگهــان فــرو میریزه و شــهید مهدی هجینــی نژاد بــدون هماهنگی 

قبلــی درســت جایــی دفــن میشــه کــه خــودش از قبل مشــخص کــرده بــود ...
راوی: خانم رخساره هجینی نژاد )خواهر شهید(

بــل أحیــاءٌ عند ربهــم یرزقــون: 6مــاه از شــهادت مهــدی می گذشــت. یه شــب 
پــدرم ســر زمیــن خوابــش میبــره. خــواب میبینــه مهــدی بهــش میگــه: بابــا مــن به 

زمیــن ایــن قســمت آب دادم و راه آب رو بســتم؛ شــما بقیــه زمیــن رو آب بــده ...
وقتــی پــدر از خــواب بیــدار میشــه، میــره که بــه بقیه زمیــن آب بــده یادش میــاد که 
خــواب بــوده و مهــدی هــم 6 ماهــه کــه شــهید شــده./وقتی پــدر میــره ســراغ زمینی 

کــه مهــدی توخــواب گفتــه بهــش آب داده، متوجه میشــه واقعــا زمین خیــس آِب ...
اون ســال محصــول گنــدم اون زمیــن بســیار زیاد و پربرکت میشــه؛ چیزی حــدود 50 

تــن .../پــدر، اون ســال بــرای حفــظ محصول، ســر زمینش گوســفند قربونی کــرد...
                                                    راوی: خانم رخساره هجینی نژاد )خواهر شهید(

شهید  معظم    مهدی هجینی    

ــک  ــران ی ــت جمهوری ای ــات ریاس ــه انتخاب *نتیج
ــی و  ــت های داخل ــه سیاس ــزرگ در هم ــروزی ب پی
خارجــی بــرای ایــن کشــور رقــم زد وغربیهــا بدنبــال 
تحریــم وکاهــش مشــارکت بودنــد ولــی ایــن کاهش 
مشــارکت چشــمگیر درانتخابــات فرانســه ایجادشــد                                                                                                                                          
18----۹1۲8                                                     

*ســام شــورای جدیــد بفکــر تعریــض خیابانهــا ی 
ــدازه کافــی  ــه ان ــام وســلورد باشــد وفکــر کنــم ب ام
درایــن چندســال اخیر بلــوار وخیابــان احداث شــده و 
ازخیابانهــای بدون پیاده رو را بکاهیــد   ۹133----71

ــا تشــکر از زحمــات شــبانه روزی کادر بهداشــت  *ب
ــزوم  ــه ل ــه ب ــا توج ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــان در مب ودرم
قرنطینــه مــوارد مثبــت لطفــا دفــع زبالــه و فاضــاب 
خانوارهــا بخصــوص مــوارد مثبت یــا ناقل هــم دقیق 
کنتــرل بشــه چــون در شــهرهای دیگــر مــواردی از 
قرمــز شــدن یــه شــهر بخاطــر رهــا بــودن فاضــاب 
تعــدادی در آبهــای کشــاورزی و صیفی جــات گزارش 
شــده                                          ۹۹0۹----10

*ســهل انــگاری وســطحی نگری بــه انتشــار ویروس 
ــش و  ــه افزای ــان روب ــده آمارمبتای ــث ش ــا باع کرون
بعضــی از شهرســتانهای اســتان بــه وضعیــت قرمــز 
برســند وبردســیر هــم از ایــن مــورد اســتثنا نیســت 
ضــرورت دارد مدافعــان ســامت ونهادهــا ی وابســته 
ــتورات  ــت دس ــا رعای ــد ت ــتری بکنن ــاش بیش ت
بهاشــتی بــا ضریــب بــاالی ۹0 درصــد رعایــت شــود 
امــا متاســفانه دیــده میشــود بعضــی از همشــهریان 
ــد                                                                                                                                              ــی کنن ــودداری م ــم خ ــک زدن ه ــی از ماس حت
76----۹380                                                 

*باســام یــک ماهی تقریبــا اکثــر و مســئوالن مردم 
ــی،  ــال از گران ــی خی ــدند وب ــات ش ــرگرم انتخاب س
گوشــت 145هزارتومــان وخربــزه 1۲000تومــان 
و ســردرختی مثــل گیــاس وغیــره حــدود 60 
هزارتومــان شــده الکچــری ، مــا طبقه ضعیــف چکار 
کنیــم یعنــی بچــه هــای مــا دل ندارند نمــی خواهند 
ایــن گونــه میــوه هــا را بخورنــد اقایــی کــه مســئول 
نظــارت برقیمتهــا هســتید ایــا از وضــع بــازار خبــر 
دارید؟                                             ۹۹03----60

ــش  ــز ش ــامی ج ــران اس ــره ای ــام باالخ ــا س *ب
ــا  ــم ب ــد انه ــان ش ــن در جه ــد واکس ــور تولی کش
ــبت  ــه نس ــش از ۹3درصدک ــت بی ــب مصونی ضری
بــه انــواع مشــابه خارجــی از مصونیــت باالیــی 
برخــوردار اســت ایــن افتخــار را بایــد پــاس بداریــم 
وبــه توانمنــدی جوانــان دانشــمندانمان ببالیــم                                                                                                                                           
70----۹۲۲3                                               

رئیــس جمهــور منتخــب مــردم بیــان کــرد: 
خداونــد متعــال یــک کرامــت ذاتــی داده بــه 
انســان ها و او گل سرســبد عالــم خلقت اســت 
و انســان بــودن ســبب کرامــت ذات کبریایــی 
شــده اســت. انســان بر ســایر موجودات برتری 
ــه همــه  ــی اســت و ب ــن کرامــت ذات دارد و ای
انســانها داده شــده اســت امــا قســم دیگــری از 
کرامــت اکتســابی اســت و بایــد انســان برایش 
ــناخت  ــو ش ــم در پرت ــد و آن ه ــاش کن ت
ــاق  ــی اتف ــه اله ــت بالغ ــه حج ــت ب و معرف
ــه کار و  ــاز ب ــابی نی ــت اکتس ــد. کرام می افت

اندیشــه و فکــر و اخــاق کریمــه دارد.
رئیــس جمهور منتخــب تصریح کــرد: معنای 
ــه متفــاوت می شــود.  ــن گون ــز ای خدمــت نی
ــن  ــره زمی ــه در ک ــانی ک ــه کس ــروز هم ام
هســتند مدعــی خدمت هســتند امــا خدمت 
چنــد رقــم اســت؛ یکــی خدمــت مادی گرایانه 
ــگاه منفعت گــرا از خدمــت  و ماتریالیســتی. ن
ارائــه می دهــد و در مقابــل بــه منافــع 
ــای  ــر ج ــد ه ــروز می گوین ــند. ام می اندیش
دنیــا باشــیم محورمــان منفعت گرایــی اســت.

ــوع  ــزود: خدمــت دوم از ن ــت اهلل رئیســی اف آی
انســان دوســتی اســت و بــا نــگاه اومانیســتی 
ــوخت  ــم س ــد دل ــرد؛ می گوی ــورت می گی ص
ــوع  ــد نیســت ن ــه ب ــن ک ــردم. ای و کمــک ک
دوســتی وجــود داشــته باشــد امــا مــا ســخن 
از خدمــت ســوم داریــم کــه هیــچ کــدام از این 
دو نــوع خدمــت نیســت و آن خدمتــی اســت 
بــرای خــدا و بــه دیگران توجــه کــردن در پرتو 

خدادوســتی.
وی خاطرنشــان کــرد: در ســیره حضــرت 
امیرالمومنیــن ایــن جنــس خدمــت را حتــی 
ــرت  ــتیم. حض ــاهد هس ــز ش ــارا نی ــه نص ب
فرمودنــد نبایــد ایــن نصــارا را رها کــرد. مگر در 
حکومــت علــی)ع( توجــه نکــردن بــه دیگران 
جایگاهــی دارد؟ ایشــان بــه مالــک فرمودنــد یا 
مردم مســلمان هســتند و یا انســان هســتند و 

بایــد بــه آنهــا توجــه شــود و به حقــوق و خواســت 
مــردم توجــه شــود.

رئیــس جمهــور منتخــب مــردم تاکیــد کــرد: در 
ــت خدمتگــزار مــردم اســت  نظــام اســامی، دول
ــامی  ــت اس ــردم. در دول ــه م ــذار ب ــه منت گ و ن
تمــام کارگــزاران بایــد خــود را خدمتگــزار بدانند و 
باالتریــن ســخنی کــه در مدیریــت می گوینــد از 
مشــتری مداری بحــث می کننــد. مــا ســخن مان 
ایــن نیســت بلکــه ســخن مــا ســخن علــی ابــن 
ــتن  ــت داش ــت و آن دوس ــا)ع( اس ــی الرض موس
ــردم  ــه م ــد ب ــران بای ــروز مدی ــت. ام ــردم اس م
محبــت داشــته باشــند و آنهــا را دوســت داشــته 
باشــند. ایــن عشــق مرتبــه نــازل محبت اهلل اســت.
آیت اهلل رئیســی خاطرنشــان کرد: در سیره حضرت 
امیرالمومنیــن ایــن جنــس خدمــت را حتــی بــه 
نصــارا نیز شــاهد هســتیم. حضــرت فرمودند نباید 
ایــن نصــارا را رهــا کرد. مگــر در حکومــت علی)ع( 
توجــه نکــردن به دیگــران جایگاهــی دارد؟ ایشــان 
بــه مالــک فرمودنــد یــا مردم مســلمان هســتند و 
یــا انســان هســتند و بایــد بــه آنهــا توجــه شــود و 

بــه حقــوق و خواســت مــردم توجــه شــود.
وی تاکیــد کــرد: در نظــام اســامی، دولــت 
ــه  ــذار ب ــه منت گ ــت و ن ــردم اس ــزار م خدمتگ
مــردم. در دولــت اســامی تمــام کارگــزاران بایــد 
خــود را خدمتگــزار بداننــد و باالتریــن ســخنی که 
در مدیریــت می گوینــد از مشــتری مداری بحــث 
ــه  ــت بلک ــن نیس ــخن مان ای ــا س ــد. م می کنن
ســخن مــا ســخن علــی ابــن موســی الرضــا)ع( 
اســت و آن دوســت داشــتن مــردم اســت. امــروز 
مدیــران بایــد بــه مــردم محبــت داشــته باشــند و 
آنهــا را دوســت داشــته باشــند. ایــن عشــق مرتبه 

ــازل محبــت اهلل اســت. ن
رئیــس جمهــور منتخــب تصریــح کــرد: شــهید 
مطهــری فرمودنــد راه خــدا از میــان خلــق 
می گــذرد و بایــد از زندگــی مــردم گــره گشــایی 
کــرد خادمــان ایــن آســتان نورانــی خادم هســتند 
و بایــد در پرتــو خدمــت به ایــن آســتان نورانی کار 

بــرای مــردم و زائــر و مجــاور صــورت گیــرد. در دولــت هــم ایــن را 
همــه عزیــزان بداننــد؛ همــه کســانی کــه در جــای جــای دولــت 
مشــغول بــه کار هســتند از وزرا گرفتــه تــا مدیــران میانــی؛ قبــول 
داشــتن بنــده شــرط کار بــا بنــده نیســت اما حفــظ کرامــت مردم 

شــرط کار کــردن در ایــن دولــت اســت.
آیت اهلل رئیســی خاطرنشــان کرد: در ســیره حضرت امیرالمومنین 
ــه نصــارا نیــز شــاهد هســتیم.  ایــن جنــس خدمــت را حتــی ب
حضــرت فرمودنــد نبایــد ایــن نصــارا را رها کــرد. مگــر در حکومت 
علی)علیــه لســام( توجــه نکــردن بــه دیگــران جایگاهــی دارد؟ 
ایشــان بــه مالــک فرمودنــد یا مردم مســلمان هســتند و یا انســان 
هســتند و بایــد بــه آنها توجــه شــود و به حقــوق و خواســت مردم 

توجــه شــود.
وی تاکیــد کــرد: در نظــام اســامی، دولــت خدمتگزار مردم اســت 
و نــه منت گــذار بــه مــردم. در دولــت اســامی تمــام کارگــزاران 
بایــد خــود را خدمتگــزار بدانند و باالترین ســخنی کــه در مدیریت 
می گوینــد از مشــتری مــداری بحــث می کننــد. مــا ســخن مان 
ایــن نیســت بلکــه ســخن ما ســخن علــی ابــن موســی الرضــا)ع( 
اســت و آن دوســت داشــتن مــردم اســت. امــروز مدیــران بایــد بــه 
مــردم محبــت داشــته باشــند و آنها را دوســت داشــته باشــند. این 

عشــق مرتبــه نــازل محبت اهلل اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: بایــد صمیمانــه تشــکر کنــم از عزیزانی که 
در شــرایط کرونایــی رای دادنــد و از همــه کســانی کــه در انتخابات 

ــرکت کردند ش

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

اجازه نخواهم داد  حقوق ملت ضایع شود  / دولت خدمتگزاریم نه 
منت گذار به مردم / باید از زندگی مردم گره گشایی کرد

قرآن پر از ثنای تو یا ثامن الحجج
ایامن بود والی تو یا ثامن الحجج

دین را به جز والی تو اصل و اصول نیست
تهلیل بی والی تو هرگز قبول نیست
گردون هامره دور زند در طریق تو

خورشید خشت گوشه صحن عتیق تو
با آن همه کرامت و لطف دقیق تو
خود را شمرده اند گدایان رفیق تو

دستی که دست لطف خدا می شود تویی
شاهی که خود رفیق گدا می شود تویی

یکسان بود به وقت عطای تو خاص و عام
فرقی منی کند به درت شاه یا غالم
سلطان ندیده ام ز گدا گیرد احرتام
پیش از سالم زائر خود را کند سالم

پیوسته دست بر رس زوار می کشی
تو کیستی که ناز گنه کار می کشی

پاییز بوستان دل ما بهار توست
در شهر طوسی و همه عامل دیار توست

گل بوسه امام زمان بر مزار توست
شیعه به هر کجا که رود در کنار توست
چشم و چراغ و محفلم اینجاست یا رضا

هر جا سفر کنم دمل اینجاست یا رضا
رشمنده ام از این که بپرسند کیستم

از ذره کمرتم نتوان گفت چیستم
در پرتو کرامت خورشید زیستم

روزی که نیستم به کنار تو نیستم
با یک دم تو صبحدم عید می شوم

در آفتاب صحن تو، توحید می شوم
گل از نسیم صبح بهشت تو بو گرفت

خورشید پیش روی تو از رشم رو گرفت
ماه از فروغ خشت طالیت وضو گرفت

بی آبرو ز خاک درت آبرو گرفت

اشعار آیینی میالد حضرت 
امام رضا علیه السالم )2(

شــهید ســلیامنی: - جمهــوری اســالمی، 
امــروز رسبلندتریــن دوره خــود را 
ــد مهــم نیســت  ــد. بدانی طــی می کن
ــام  ــه ش ــی ب ــه نگاه ــمن چ ــه دش ک
دارد. دشــمن بــه پیامــر شــام چــه 
نگاهــی داشــت و ]دشــمنان[ چگونــه 
بــا پیامــر خــدا و اوالدش عمــل کردند، 
چــه اتهاماتــی بــه او زدنــد، چگونــه بــا 
فرزنــدان مطهر او عمل کردند؟ مذمت 
دشــمنان و شــامتت آنها و فشــار آنها، 

شــام را دچــار تفرقــه نکنــد.
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آیت اهلل رئیسی  رئیس جمهور منتخب در حرم رضوی: 

دکرت ساالری رئیس دادگسرتی بردسیر در مراسم منازجمعه  :

حمایت حداکثری قانون در حمایت سرمایه گذاری و حفظ بیت المال بکار خواهیم بست
دکتــر ســاالری رئیــس دادگســتری بردســیر بــا 
حضــوردر مراســم نمــاز جمعــه طــی ســخنانی 
ــرام  ــان داشــت : عــرض و ســام و ادب و احت بی
دارم محضــر حضــار و نمازگزاران محتــرم و عرض 
ــرا رســیدن  ــه مناســبت ف تبریــک و تهنیــت ب
هفتــه قــوه قضائیه خدمت همــکاران محتــرم در 
دادگستری شهرســتان و شــوراهای حل اختاف 
و ســازمان های تابعــه اعــم از ســازمان زندان هــا 
و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی و اداره ثبــت اســناد 
و امــاک و پزشــکی قانونــی کــه امســال اولیــن 
روز ایــن هفتــه مصــادف بــا ســالروز والدت امــام 
رئــوف حضــرت علــی ابــن  موســی الرضــا علیــه 
الســام شــده کــه ایــن تقــارن را بــه فــال نیــک 
مــی گیریــم و گرامــی مــی داریــم یــاد و خاطــره 
شــهدای مظلــوم هفتــم تیــر خصوصــا شــهید 

مظلــوم آیــت اهلل دکتــر بهشــتی.
ــام جمعــه  ــی از ام ــدوا کمــال تشــکر و قدردان ب
ــاب حجــت االســام و  ــوب جن ــرم و محب محت
المســلمین حــاج آقــای کرمانــی و ســتاد اقامــه 

نمــاز جمعــه شهرســتان را دارم.
حــال کــه ثمــره خــون بیــش از 170 شــهید این 
شهرســتان طلوع آفتــاب تابناک چهــل و دومین 
ســال انقاب شکوهمند اســامی ماست و نعمت 
والیــت بــه لطــف الهــی مســتدام، دهــه چهــارم 
خدمت دســتگاه قضا بــه مردم نجیب بردســیر را 
دهــه بالندگــی در عین پختگــی می دانــم و حال 
کــه در ابتــدای ایــن دهــه زمینــه خدمت بــه این 
مــردم نجیــب در دســتگاه قضایــی بــرای حقیــر 
ــه گام دوم انقــاب  ــده اســت بیانی فراهــم گردی
اســامی اباغــی حضــرت امــام خامنــه ای عزیــز 
را کــه ســندی جامــع و راهبردیســت نه بخشــی 
از برنامــه خــود کــه تمــام برنامــه خــود بــه همراه 
ســند تحــول قضائــی در ایــن حــوزه مســئولیتم 
معرفــی میکنــم و تمام تــاش خــود و همکارانم 
را در راســتای نیــل بــه اهــداف ایــن اســناد بــکار 
خواهیــم بســت و از ظرفیت تمــام ارکان حکومت 
ــی  ــی و انتظام ــی و نظام ــتگاه های اجرای در دس
ــات و اقشــار  ــه و جماع ــه جمع ــی و ائم و امنیت

مختلــف مــردم بهــره خواهم جســت.
بنــده دســتگاه قضــا را نیــز مخاطــب مســتقیم 
سیاســت هــای ۲4 گانــه اقتصــاد مقاومتــی بــه 
خصــوص در موضــوع حمایــت از ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی داخلــی و خارجــی مــی دانم و 
بنا بــه حمایــت حداکثــری در چهارچــوب قانون 
ــا اســتفاده از همــه ظرفیــت هــای دســتگاه  و ب
قضایــی شهرســتان در قالــب کمیســیون هــای 
حمایت از ســرمایه گــذاری موضــوع اباغیه های 

ریاســت محتــرم قــوه قضائیــه را دارم.
ــوع  ــگیری از وق ــورای پیش ــت ش ــا تقوی مضاف
جــرم و شــورای حفــظ بیــت المــال شهرســتان 
و افزایــش آگاهــی حقوقــی مــردم شهرســتان بــا 
مشــارکت دانشــگاهیان و حقــوق دانــان و قضات 
هــر قالــب طــرح هــر مســجد یــک حقوقــدان 
ــه دادگســتری و  و تســهیل دسترســی مــردم ب
ان شــاء اهلل کاهــش زمــان رســیدگی بــا اصــاح 
فرایندهــا و بهبــود روش ها و توســعه فناوری های 
نویــن از جملــه افزایــش ضریــب نفــوذ ســامانه 
ثنــا و اســتعام پیامکی و تغییــر روش هــای ورود 
پرونــده بــه دادگســتری و ثبــت متمرکــز پرونده 

هــا از بــدو ورود و کاهــش موجــودی شــعب و اســتفاده 
از ظرفیــت هــای نخبــگان علمــی شهرســتان در جهــت 
همفکــری و هــم افزایــی و تهیــه طرحهــای مــورد نیــاز 
بــرای توســعه قضائــی شهرســتان و اســتفاده از ظرفیــت 
هــای بومــی و معتمدیــن و بــزرگان محلی برای ســازش 
و اصــاح ذات البیــن اصحــاب دعــاوی در راســتای طــرح 
ــدد  ــه درص ــت ک ــی اس ــه های ــی برنام ــن قرآن مصلحی

تحقــق آن خواهیــم بــود.
در خصــوص آمــار و عملکــرد دادگســتری شهرســتان در 
ســال قبــل کــه جــا دارد تشــکر ویــژه ای داشــته باشــم 
از ریاســت محتــرم ســابق دادگســتری حاج آقــا رمضانی 
عزیــز و جنــاب آقای صالحی دادســتان محتــرم و انقابی 
شهرســتان و دادیــاران، بازپرس، دادرس و روســای محترم 
محاکــم و همــکاران محتــرم اداری کــه جهــاد مخلصانه 
ای در نیــل بــه اهــداف قــوه قضائیــه و توســعه عدالــت 
قضایــی داشــتند و ثمــره ایــن مجاهدت هــا ورود 175۹7 
فقــره پرونــده در ســال قبــل بــه مجموعــه شــوراي حــل 
اختــاف و دادگســتری و اتخــاذ تصمیــم و صــدور رای 
نســبت بــه 18۲10 فقره پرونــده با عملکرد مثبــت 613 
پرونــده بــوده اســت و از حیــث عملکــردی جایــگاه 
ــوع  ــگیری از وق ــوع پیش ــتان و در موض دوم اس
جــرم نیــز جایــگاه ســوم اســتان را دادگســتری 

بردســیر کســب نموده اســت.
***تشــکیل بیــش از 15 جلســه پیشــگیری از وقــوع 

جــرم و 8 جلســه شــورای حفــظ بیــت المــال.
***دادگســتری شهرســتان بــا پیگیــری انجــام شــده 
جهــت گســترش خدمــات و دسترســی آســان تر مــردم 
نجیــب شهرســتان بــه عدالــت بــا پیگیــری انجام شــده 
موفــق بــه تشــکیل دو شــعبه جدیــد دادگاه کیفــری و 
حقوقــی گردیــد کــه باعــث تســریع در روند رســیدگی و 
دقــت در آن با هوشــمند ســازی دادرســی شــده اســت و 
هــم اکنــون با 11 نفــر کادر قضائــی و 34 نفــر کادر اداری 

بــا قــوت در حــال خدمــت رســانی هســتیم.
***همچنیــن تســویه بیــش از 800 مــورد مطالبــات 
کارگــران کارخانــه قنــد با مبلغــی بیــش از ۲40 میلیارد 
ریــال متعاقــب برگــزاری 140 مــورد مزایده بــرای فروش 
ــتانکاران  ــب بس ــوی طل ــت تکاف ــه جه ــی کارخان اراض
کارخانــه و حمایــت از بخــش خصوصــی همپــای ســایر 
ــذاری  ــت واگ ــن شهرســتان جه اعضــای شــورای تامی
کارخانــه قنــد به بخــش خصوصــی جهت فعــال نمودن 
مجــدد و اشــتغال زایــی مســتقیم و غیرمســتقیم بــرای 

مــردم شهرســتان.
ــده  ــورد پرون ــش از 40 م ــه بی ــیدگی ب ***ورود و رس
هــای مفاســد اداری و اقتصادی شهرســتان و بیــش از 40 
مــورد از بــاب احقــاق حقــوق عامــه که بــه یــاری خداوند 

بــه نتیجــه رســیده ایم.
***در مبــارزه بــا زمیــن خــواری بیــش از ۲7۲ هکتــار 
از اراضــی بــه بیــت المــال عــودت شــده اســت. برگــزاری 
ــات شــوراهای اســامی و ریاســت جمهــوری در  انتخاب
کمــال امنیــت و ســامت بــا همــکاری ســایر نهادهــای 

متولی. 
***مبــارزه بــا ســوداگران مــرگ و فعالیــن در امر حمل 

و فــروش مــواد مخــدر و مشــروبات الکلی.
***پیگیــری و احیــای حقــوق عامه بررســی و پیگیری 
ــه منجــر  ــان ک ــرک فعل هــای صاحــب منصب ــد ت رون
بــه تضییــع حقــوق عامــه یــا بیــت المــال شــده اســت. 
***جلوگیــری از تعطیلــی پــروژه هــای حســاس 
شهرســتان از جملــه راه آهــن و معــادن و عــزم جــدی بر 

حمایــت تــا انجــام کامــل آن. 

ــارج از  ــی خ ــات مردم ــورد ماق ــزار م ــش از ه ***بی
ــتری.  ــط دادگس محی

***پاکســازی اماکــن مخروبه و جرم زا و دســتور تخریب 
آنها در ســه مرحلــه متوالی

***حمایــت قاطــع از مدافعیــن ســامت، حمایــت 
از تولیــد کننــدگان و تشــکیل جلســات مربوطــه در 
شهرســتان و مرکــز اســتان جهــت تســهیل تولیــد، 
ــیر و  ــریف بردس ــردم ش ــر از م ــه حقی ــه ک ــا آنچ ام
ــی  ــداف عال ــه اه ــل ب ــت نی ــرم جه مســئولین محت

ــا دارم: ــی تمن دســتگاه قضای
1- ثبــت نــام در ســامانه ثنــا و ســجام جهــت 
ــدن  ــد ش ــه روزآم ــیدگی و ب ــد رس ــهیل فراین تس

رســیدگی و اطــاع رســانی رونــد رســیدگی.
۲-تقاضــای انجــام مراحــل ثبــت امــاک غیرمنقــول 
در اداره ثبــت اســناد بــرای تعییــن حــدودات امــاک 

و جلوگیــری از اختافــات ملکــی
ــا ایجــاد  ــری از احســاس ب ــازار و جلوگی 3- رصــد ب
کمبــود مــردم نســبت بــه وجــود کاالهــای اساســی 
ــا توســط مســئولین  ــواده ه ــره خان ــی روزم و مصرف

ذیربــط
ــای  ــتعداد ه ــایی اس ــا شناس ــد ب ــر تولی ــه ب 4- تکی
بومــی شهرســتان و جــذب ســرمایه گــذار با تســهیل 
رونــد اخــذ ســرمایه از نهادهــای متولــی با تســهیات 
ارزان قیمــت بــرای مانــع زدایــی و حمایــت از تولیــد.
5- بازگردانــدن صنایــع و کارگاه هــای تولیــدی 
تعطیــل یــا متوّقــف بــه چرخــه و فراینــد تولیــد بــا 
شناســایی کمبودهــا و تشــریک مســاعی در رفــع آن.
ــی خــود  ــان جــا دارد کمــال تشــکر و قدردان در پای
ــه  ــام جمع ــه ام ــی از جمل ــه ســروران گرام را از کلی
معــزز و محتــرم و دادســتان عزیــز و اعضــای محتــرم 
شــورای تامیــن شهرســتان و مــردم نجیــب و فهیــم 
ــکاران  ــه ایشــان هم ــر هم ــدم ب ــر مق بردســیر وخی
ــتان  ــتری شهرس ــود در دادگس ــدوم خ ــور و خ صب
کــه بــا تشــریک مســاعی خــود موجبــات بالندگــی و 
افزایــش ضریــب خدمــت رســانی بــه مــردم شــریف 

شهرســتان را فراهــم نمــوده انــد بنمایــم


