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با پایان امتحانات وشروع فصل گرما وتعطیلی 
ونوجوانان  جوانان  برنامگی  وبی   ، مدارس 
و عدم برنامه ریزی مسئولین فرهنگی از 
سویی  و هجمه گسترده فضای مجازی از 
سوی دیگر ، توجه به زمان فراغت را مضاعف 
می نماید یکی از ضروریات امروز جامعه ما 
سواد رسانه ای است که کمتر مورتوجه قرار 
میگیرد لذا اولین موضوعی که باید مورد توجه 
خانواده ها ومسئولین برای برنامه ریزی اوقات 
فراغت جوانان ونوجوانان باشد اینکه آموزش 
سوادرسانه ای را دراولویت قرار دهند هم 
سواد رسانه ای مکتوب ومجازی مورد توجه 
قرار گیرد بعداز این مقدمه کوتاه  به موضوع 
اصلی عنوان اوقات فراغت دانش آموزان می 

پردازیم .
ازیکسو  اوقات فراغت پدیده ای است که 
مناسب ترین بستر برای رشد وشکوفایی 
استعدادهای گوناگون وابعاد مختلف وجود 
نوجوانان و جوانان به شمار می آید و ازسویی 
دیگر می تواند زمینه سازبسیاری ازمشکالت 
اجتماعی وبزه کارهای فردی و اجتماعی باشد. 
بنابراین بایدبا آگاهی ودانش با آن روبه روشویم 
وبرنامه ای سنجیده ومنظم برای رویارویی با 
آن داشته باشیم از اوقات فراغت بایستی به 
عنوان یک فرصت یاد کرد،اگرجامعه برنامه 
ریزی و تدبیر الزم برای بهره برداری از این 
فرصت را نداشته باشد، قطعا این فرصت به 
یک  تهدید می انجامد. درو اقع مناسب ترین 
فرصت برای توسعه مهارتهای شناختی و 

شکوفایی استعدادهاست.

اوقات فراغت دانش آموزان 

صفحه دومادامه صفحه سوم

 شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه خریــد 80 عــدد 
غلتــک خــط تولیــد مــورد نیــاز کارخانــه نــورد بردســیر شــرکت مجتمــع 
جهــان فــوالد ســیرجان   از طریــق مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای اقــدام نماید؛ 
لــذا از تأمیــن کننــدگان معتبــر کــه دارای توانایــی مناســب و ســوابق و تجارب مــورد قبول 
مــی باشــند، دعــوت بــه عمــل مــی آیــد، حداکثــر تــا تاریــخ   1401/05/08  ســاعت 
14:00 نســبت بــه ارســال پــاکات اقــدام نماینــد. بدیهــی اســت بعــد از تاریــخ فــوق بــه هیچ 

درخواســتی ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

مدارک الزم جهت ارسال :
ــی تامیــن  ــه چــک لیســت ارزیاب ــوط ب ــدارک مرب ــه اعــام آمادگــی، م نام
کننــدگان، پیــش نویــس قــرارداد خریــد بــه همــراه ضمانــت نامــه بانکــی به 
مبلــغ 2.000.000.000 ریــال ) دانلــود مــدارک از ســایت مجتمــع جهــان فــوالد 

) sjsco.ir .ســیرجان قســمت خریــد و فــروش- مناقصــات
آدرس تحویــل پــاکات )الــف – ب – ج(:   ســیرجان،  بلــوار نمــاز بعــد از چهــار 
راه پیــام نــور،  روبــه روي ســالن اداره ارشــاد )غدیــر( ، دبیرخانــه کمیســیون 
ــتی 7816964741 ،   ــد پس ــیرجان ، ک ــوالد س ــان ف ــع جه ــات مجتم معام

ــاس034-42251193 ــماره تم ش

* نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل
 steel.abbaszade@gmail.com  ارسال فرمایید *

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. *
 * هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. *

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( خرید 80 عدد غلتک 
خط تولید  مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان  

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

سرمقاله

کشتارگاه نگار بردسیر نیازمند تجهیز است

اهتمام دستگاه های اجرایی
  شهرستان بردسیر به بحث ایمن سازی

وفایی سرپرست فرمانداری بردسیر خواستار شد ؛

صفحه  پنجم

 برادر ارجمند جناب آقای رضا پرتونیا
سرپرست محترم آموزش و پرورش شهرستان بردسیر

انتصــاب بــه جــا و شایســته جنابعالــی رابــه عنــوان سرپرســت آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیرکه بیانگر 
تعهــد ،کارآمــدی ،لیاقــت و شایســتگی هــای بــر جســته جنــاب عالــی در صحنه هــای خدمــت صادقانه بــه نظام

 و وطن اسامی است تبریک عرض نموده ؛ موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم. 

مدیر مسئول هفته نامه ی سپهر بردسیر

مرکزبهداشــت شهرســتان بردســیر جهــت تامیــن نیــروی ســرایدار- خدمتــکار )نظافتچــی( مرکــز خدمــات جامــع ســالمت 
شــهری روســتائی اللــه زار ،بــه یکنفــر نیــروی مــرد باشــرایط ذیــل نیــاز دارد:

1.حداکثر سن 30 سال تمام
2.متاهل بودن 

3.دارابــودن مــدرک تحصیلــی دیپلــم در شــاخه هــای نظــری یــا فنــی و حرفــه ای ) بــه مــدارک تحصیلــی 
باالتــر و یــا پاییــن تــر از دیپلــم ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد(

4.بومی بودن شهرالله زار یاروستای جانی آباد
5.دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه

6.در صورت دارا بودن ایثارگری مدارک دال بر ایثارگری ارائه گردد

متقاضیان میتوانند از مورخ ۱4۰۱/4/9لغایت مورخ ۱4۰۱/۰4/2۱ مدارک خود را در ساعات اداری )۷ لغایت ۱۳:۳۰(
بــه واحد کارگزینی واقع در شــهر بردســیر خیابان شــهید غالمحســین پور تحویــل نمایند.شــماره تمــاس ۰۳4۳۳۵2۰۷۳۸-9 

داخلی ۱2۰
روابط عمومی مرکز بهداشت  بردسیر

اطالعیه 

اطالعیه 
مرکزبهداشــت شهرســتان بردســیر جهــت تامیــن نیــروی ســرایدار- خدمتــکار )نظافتچــی( مرکــز خدمــات جامــع ســالمت 

شــهری روســتائی نــگار ،بــه یکنفــر نیــروی مــرد باشــرایط ذیــل نیــاز دارد:
1.حداکثر سن 30 سال تمام

2.متاهل بودن 
3.دارابــودن مــدرک تحصیلــی دیپلــم در شــاخه هــای نظــری یــا فنــی و حرفــه ای ) بــه مــدارک تحصیلــی 

باالتــر و یــا پاییــن تــر از دیپلــم ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد(
4.بومی بودن شهرنگار

5.دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه
6.در صورت دارا بودن ایثارگری مدارک دال بر ایثارگری ارائه گردد

متقاضیان میتوانند از مورخ ۱4۰۱/4/9لغایت مورخ ۱4۰۱/۰4/2۱ مدارک خود را در ساعات اداری )۷ لغایت ۱۳:۳۰(
بــه واحد کارگزینی واقع در شــهر بردســیر خیابان شــهید غالمحســین پور تحویــل نمایند.شــماره تمــاس ۰۳4۳۳۵2۰۷۳۸-9 

روابط عمومی مرکز بهداشت بردسیرداخلی ۱2۰

حمــزه وفایــی سرپرســت فرمانــداری 
بردســیر گفــت : ســازمان هــا و دســتگاه 
ــازی  ــن س ــث ایم ــی در بح ــای اجرای ه
ادارات و مجموعــه هایــی کــه تحــت 
مدیریــت شــان اســت، بایــد اهتمــام الزم 

ــند. ــته باش را داش
کمیســیون پیشــگیری از ســرقت بــه 
سرپرســت  وفایــی  حمــزه  ریاســت 
ــور  ــتان و باحض ــن شهرس ــداری ای فرمان
ــداری  ــات فرمان ــالن اجتماع ــا درس اعض

ــد. ــکیل ش تش
حمــزه وفایــی سرپرســت فرمانــداری 
شهرســتان بردســیر در ایــن جلســه 
ــات پیشــگیرانه و  خواســتار اجــرای اقدام
ــزات  ــات و تجهی ــرای تاسیس ــده ب بازدارن
توســط مراکــز خدمات رســان نظیــر بانک 
ــاف  ــا و برخــی اصن ــا و طالفروشــی ه ه

ــد. ــرقت ش ــا س ــه ب ــتای  مقابل درراس
شهرســتان  در  مســئول  مقــام  ایــن 
همچنیــن در  راســتای ایمــن ســازی 
ــا  ــت ت ــد خواس ــه قن ــت کارخان از مدیری
نســبت بــه پیشــگیری از ســرقت در 
کارخانــه قند اقدامــات الزم راانجــام دهند.

حمــزه وفایــی گفــت : واحدهــای صنفــی 
ــانی  ــه نصــب و بروزرس ــزم ب ــد مل توانمن
دوربیــن هــای مداربســته واحــد خــود و 
ــه  ــف ب ــز موظ ــی نی ــتگاههای اجرای دس

رعایــت دســتورالعمل شــورای پیشــگیری 
ــده  ــف ش ــف تعری ــر وظای ــرقت براب از س
میباشــند. سرپرســت فرمانداری بردســیر 
ــش  ــی کاه ــیب شناس ــن برآس همچنی
ســرقت هــا و آگاه ســازی مردم، شناســائی 
نقــاط آســیب پذیــر و پیگیــری بر اســاس 
یــک برنامه در آگاه ســازی و پیشــگیری از 

ســرقت تاکیــد ویــژه نمــود.
الزم بــه ذکــر اســت، جلســه رفــع 
نانوایــی هــای  مشــکالت کارتخــوان 
ــد. ــزار ش ــز برگ ــیر نی ــتان بردس شهرس

ــا ریاســت حمــزه  ــه ب ــن جلســه ک در ای
وفایــی سرپرســت فرمانــداری شهرســتان 
ــع  ــزار شــد، مشــکالت موان بردســیر برگ
و راهکارهــای رفــع مشــکالت کارتخــوان 
نانوایــی هــای ســطح شهرســتان بردســیر 

مــورد بررســی قــرار گرفــت.

رزمایشِ امت اسالمرزمایشِ امت اسالم
نگاهی به ظرفیت ها و کارکردهای سیاسی و اجتماعی حج از منظر رهبر انقاب ؛نگاهی به ظرفیت ها و کارکردهای سیاسی و اجتماعی حج از منظر رهبر انقاب ؛

رئیس اداره ی دامپزشکی شهرستان بردسیر بیان داشت ؛
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مدیریت تلفیقی کنترل آفات در گلخانه ها با 
توزیع کارتهای زرد وآبی و نوارزرد بین گلخانه 
داران منطقه نگار،توزیع و توصیه های فنی در 

رابطه با آفت مینوز گوجه فرنگی ارائه شد.
حیدر آبادی ، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان بردسیر گفت: در راستای مدیریت 
تلفیقی کنترل آفات در گلخانه ها توزیع کارتهای 
نوارزرد بین گلخانه داران منطقه  زرد وآبی و 
نگار،تیم حفظ نباتات شهرستان بردسیر با تفاق 
هجینی مسئول مرکز جهادکشاورزی نگار جهت 
ردیابی بیماری ویروسی چروکیدگی قهوه ای 
)روگوز ( گوجه فرنگی و توزیع نوار زرد و کارتهای 
آبی و زرد از گلخانه های موجود در این منطقه 
بازدید بعمل آورده و به گلخانه داران توصیه های 
فنی در رابطه با آفت مینوز گوجه فرنگی ارائه شد.

وی گفت: طبق بازدید کارشناسی انجام شده ،  
خوشبختانه ویروس یا آفت خاصی در گلخانه ها 
مشاهده نگردید ودر بازدید از مزارع ذرت علوفه 
ای ،سویا ، گلرنگ ،پیاز و باغات به و سیب درختی 
،اقدامات و راهنماییهای الزم در خصوص نحوه و 
زمان استفاده از انواع سم و همچنین نحوه کاشت 

بذرهایی چون سویا به کشاورزان ارائه شد .

مدیریت تلفیقی کنترل آفات
 در گلخانه های منطقه نگار 

شهرستان  بردسیر

فرمانده انتظامی استان کرمان :

سالح شکاری غیرمجاز
 قبل از شلیک غالف شد

کسب طالی مسابقات کشوری 
دوومیدانی توسط جوان بردسیری

اخبار 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی 
در خطبه های نماز جمعه این هفته روایتی از امام 
صادق علیه السالم که فرمودند آن کسی که تقوا 
داشته باشد و با خدا و پرهیزکار باشد خداوند او را 
از حوادث و بالها و مشکالت محفوظ می دارد. 
و در ادامه دعای بیستم از صحیفه سجادیه در 
قالب دعای مکارم اخالق امام سجاد علیه السالم 
درخواست دیگری از خداوند دارد که پروردگارا 
 دعای مرا به خودم برنگردان و از استجابت برنگردان.

خطیب جمعه در آستانه روز عرفه و روز نیایش بیان 
داشت که از لحظه لحظه روز عرفه استفاده نماییم 

چرا که فضیلت دعا از عبادت باالتر است.
خطیب جمعه در ادامه افزود که روز نهم ذلحجه 
روز شهادت اولین قربانی و سفیر سید الشهداء 
مسلم بن عقیل و روز عرفه و روز دعا و نیایش 
است که از اعیاد بزرگ اسالم است و روز تقویت 
و معرفت الهی و رابطه عمیق با خداوند متعال 
است و در این روز دعا برای دیگران خیلی اهمیت 
فرمود  السالم  علیه  بن جعفر  دارد که موسی 
کسی که برای برادر دینی خود دعا کند از عرش 
 خدا صد هزار بار دعای او مستجاب خواهد شد.

امام جمعه همچنین افزود که روز ۱9 تیرماه 
بزرگ  عید  قربان،  عید  روز  ذلحجه  دهم  روز 
پیغمبر  بزرگ  ایثار  و  اخالص  یادآور  اسالمی 
الهی حضرت ابراهیم)ع( است که در یک آزمون 
الهی سربلند بیرون آمد و بندگی خود را خوب 
اثبات کرد و همین الگوی ما شد یک قربانی 
کرد بعد از این همه سال هنوز قربانی می کنند 
 و کاری که برای خدا باشد ماندگار خواهد شد.

در روز عید قربان کسانی که توانایی دارند این سنت 
حسنه قربانی کردن که جزو مستحبات است انجام 
دهند پیغمبر یک قربانی برای خانواده اش و یک 
قربانی برای کل امت می کردند قربانی مربوط به 
انسان زنده است و می توان قربانی را به نیت چند 
 فرد زنده انجام داد و به روح اموات هدیه کرد.

وی در خصوص روز 2۱ تیرماه که به عنوان روز 
حجاب و عفاف نامگذاری شده است افزود که روز 
2۱ تیرماه قیام خونین مسجد گوهر شاد علیه 
کشف حجاب است که به عنوان روز حجاب و عفاف 
نامگذاری شده است و چند نکته راجع این روز بیان 
داشت که در طول تاریخ یکی از حربه های دشمنان 
برای نابودی جامعه اسالمی از حربه بدحجابی، بی 
حجابی، فساد و فحشا و چنین مواردی است. و 
خطاب به خواهران بیان داشت که خواهران و بزرگ 
واران حجاب یک جهاد است و خانم با حجاب خود 
جهاد می کند و همیشه در حال عبادت است و 
خانم با چادر عبادت می کند و این بندگی خدا و 
 عبادت خداست و جهادی است که انجام می دهد.

نبی مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی )ص( 
انجام  معصیت  یک  خدا  بنده  وقتی  فرمودند 
دهد مال خودش است و جامعه ضرر نمی کند 
 وقتی شکسته شد کل جامعه ضرر می کند.

لذا حجاب دستور دینی و تکلیف شرعی است لذا 
یک مسئله شخصی نیست و آسیب های اجتماعی 
به همراه دارد. و خیلی از حوادث و آبروریزی ها ریشه 
در بی حجابی دارند و بی حجابی نگاه های زهرآلود 
را به سمت سوی خود جذب می کند و متولیان 
امر مسئولین فرهنگی طی این سی سال خیلی 
کوتاهی کردند و یک شبه نمی توان آن را درست 
کرد لذا باید فرهنگ سازی شود تا فرهنگ درست 
شود و متولیان امر باید برنامه ریزی داشته باشند 
 تا فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه نهادینه شود.

وی در خصوص تغییر و تحوالت در حوزه شهرستان  
بیان داشت که تکریم و معارفه فرماندهی بسیج 
شهرستان، و از زحمات آقای حسین امیری که در 
حوزه های مختلف عمران و معیشت و اجتماعی که 
داشتند تشکر نموده و آرزوی توفیق برای فرماندهی 
جدید جناب آقای علی امیری نمودند. و در حوزه 
آموزش و پرورش از زحمات آقای ادیبی نیا که در 
سمت مدیریت آموزش و پرورش داشتند تشکر 
و به جناب آقای پرتونیا به عنوان رئیس جدید 
آموزش و پرورش تبریک گفته که با انرژی خوب 
و تازه نفس این مسیر را ادامه دهند تا تحول 
دهد. رخ  پرورش  و  آموزش  حوزه  در   بزرگی 

وی در آخر از استاندار محترم درخواست نمودند 
که هر چه سریع تر فکری برای فرمانداری بردسیر 
نمایند و تا هر چه سریعتر فرماندار شهرستان 

انتخاب گردد.

 استاندار کرمان هر چه سریع تر 
فکری برای 

فرمانداری بردسیر نمایند  

امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه

طی حکمــی از ســوی مدیــرکل آموزش 
و پــرورش اســتان کرمان، رضــا پرتونیا به 
عنــوان »سرپرســت آمــوزش و پــرورش 
ــد. ــوب ش ــیر« منص ــتان بردس شهرس

طــی مراســمی و بــا حضــور مســئوالن 
اســتانی و شهرســتانی طــی حکمــی از 
ســوی رضــا رضایــی مدیــرکل آمــوزش 
وپــرورش اســتان کرمــان،  رضــا پرتونیا 
به عنــوان سرپرســت آمــوزش و پرورش 

شهرســتان بردســیر منصوب شــد.
 متن ابالغ وی به شرح زیر است:

»بسمه تعالی«
جناب آقای رضا پرتونیا 

با سالم و احترام
ــده  ــات ارزن ــد و تجربی ــه تعه ــر ب نظ
ــه  ــرورش، ب ــوزش و پ ــی در آم جنابعال
موجــب این ابــالغ  به عنوان »سرپرســت 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر« 

منصــوب مــی شــوید. 
ــتعانت از  ــوکل و اس ــا ت ــت ب ــد اس امی

ــروی از  ــال، پی ــد متع ــگاه خداون پیش
منویــات مقــام معظــم رهبــری )مدظله 
ــای  ــه ه ــا برنام ــی( و همســویی ب العال
ــب  ــا جل ــرم، ب ــور محت ــس جمه رئی
همفکــری  و  همــکاری  مشــارکت، 
فرهنگیــان فرهیختــه، اعضای شــورای 
آمــوزش و پــرورش، کارشناســان و 
مدیــران آمــوزش و پــرورش در تحقــق 
ــرورش  ــوزش و پ ــی آم ــداف متعال اه
ــوری«،  ــت مح ــت اصول»عدال ــا رعای ب
»روحیــه انقالبــی«، »مــردم داری«، 
ــتیزی« و  ــاد س ــتی و فس ــاک دس »پ
»قانــون مــداری« دولــت مردمــی، در 
ــق و  ــه موف ــئولیت محول ــام مس انج

ــید. ــد باش مؤی
توفیــق روز افــزون جنابعالــی را در انجام 

وظایــف و مأموریــت هــای محولــه، 
خدمــت بــی مّنــت بــه مــردم شــریف، 
رعایــت قانون و مقــررات و تحقق عدالت 
ــألت  ــال مس ــد متع ــی از خداون آموزش

دارم.
ضمنــا بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده 
۵۳ قانــون محاســبات عمومــی کشــور، 
اختیارات و مســئولیت تشــخیص، انجام 
تعهــد، تســجیل و صــدور حواله و ســایر 
اختیــارات قابل تفویــض خــود در قانون 
ــص  ــارات تخصی ــد اعتب ــور در ح مذک
ــت  ــا رعای ــتان ب ــه آن شهرس ــه ب یافت
ــه  ــوط ب ــررات مرب ــن و مق کامــل قوانی

جنابعالــی تفویــض مــی شــود.
رضــا رضایــی/ مدیــرکل آمــوزش و 

پــرورش اســتان کرمــان

رضا پرتونیا به عنوان »سرپرست آموزش و پرورش شهرستان بردسیر« منصوب شد

بردســیر  دامپزشــکی  اداره  رییــس 
گفــت: باوجــود پیگیــری هــای مکــرر 
برخــی تجهیــزات مهــم و موردنیــاز در 
ــن  ــوز تامی ــگار هن کشــتارگاه شــهر ن

ــت. ــده اس نش
نــدا ثنایــی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــتار دام در  ــل کش ــال قب ــد س ــا چن ت
معابــر عمومــی شــهر نــگار به صــورت 
غیربهداشــتی صــورت می گرفــت، بــه 
همــت شــهردار و فرمانــدار وقــت، یــک 
ســالن کشــتار دام در این شــهر احداث 

ــد. ــرداری ش و بهره ب
باوجــود  امــا  کــرد:  تصریــح  وی 
پیگیــری دامپزشــکی، ایــن ســالن 
هنــوز بــه بخــش پیش ســرد و خــودرو 
ــی  ســردخانه دار مجهــز نشــده در حال
کــه محــل نصــب پیش ســرد در 

ســالن تعبیــه شــده اســت. بــه گفتــه 
ثنایــی براســاس برآوردهــا بــرای تامین 
تجهیــزات موردنیاز حــدود ۱۰ میلیارد 

ــاز اســت. ــال نی ری
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــی تاکی ثنای
خطــر بیمــاری هــای قابــل انتقــال از 
ــان و  ــه انس ــتی ب ــای گوش فرآورده ه
ــزوم احــداث پیــش ســرد در ســالن  ل
کشــتار دام نگار از مســئوالن شهرستان 
خواهشــمندیم اعتبــار الزم را بــرای 
ــه  ــگار ب ــتار دام ن ــالن کش ــز س تجهی
پیــش ســرد و تامیــن خــودرو مجهــز 
بــه ســردخانه باهــدف حمــل گوشــت 

تامیــن کننــد.
بردســیر  دامپزشــکی  اداره  رییــس 
ــه  ــه ب ــت: باتوج ــن اظهارداش همچنی
ــو،  ــه کنگ ــب کریم ــیوع ت ــر ش خط

ــه  گروه هــای در معــرض خطــر کــه ب
ــد  ــد بای ــا دام ســر و کار دارن نحــوی ب
ــره  ــای مخاط ــری از رفتاره ــا جلوگی ب
آمیــز مراقــب ســالمتی خــود و دیگران 

باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون در ســال 
جــاری مــورد مثبتــی از تــب کریمــه 
کنگو در شهرســتان بردســیر مشــاهده 
نشــده گفــت: بــا ایــن حــال ضــرورت 
دارد اقدامــات پیشــگیرانه از جمله ســم 
پاشــی و ســایر مراقبــت هــا در نحــوه 
ــرار  مصــرف گوشــت در دســتور کار ق

گیــرد.
ــه از  ــاری ک ــن بیم ــزود: ای ــی اف ثنای
ــون  ــوده، خ ــه آل ــزش کن ــق گ طری
ــوده  ــه دام آل ــا الش ــاس ب ــوده، تم آل
ــل  ــوده منتق ــه آل ــردن کن ــه ک ــا ل ی

می شــود، در انســان عالئمــی همچــون 
تــب و گلو درد، ســرگیجه و بــی حالی، 
دردهــای عضالنی، حساســیت بــه نور، 
اســهال و اســتفراغ را خواهــد داشــت.

ثنایــی تاکید کــرد: در صورت مشــاهده 
کنــه بــر روی بــدن دام، بــه هیــچ وجه 
ــا دســت  اقــدام بــه جداســازی کنــه ب

. نکنید
وی اظهارداشــت: همچنیــن بــا توجــه 
تــب  دامــی  ویــروس  اینکــه  بــه 
ــو در  ــه کنگ ــده کریم ــزی دهن خونری
گوشــت و آالیــش خوراکــی جگــر پس 
از 24 ســاعت در دمــای صفــر تــا چهار 
درجــه ســانتیگراد غیرفعــال می شــود، 
ــی  ــت قربان ــداری گوش ــن رو نگه از ای
قبــل از مصــرف بــه مــدت 24 ســاعت 

در یخچــال ضــروری اســت.

عکس تزئینی است

رئیس اداره ی دامپزشکی شهرستان بردسیر بیان داشت ؛

کشتارگاه نگار بردسیر نیازمند تجهیز است
رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت بردســیر 
گفــت: مامــوران محیط زیســت بردســیر موفق 
ــکارچی  ــک ش ــالح از ی ــک س ــف ی ــه کش ب
غیرمجــاز، قبــل از هرگونــه آســیب بــه حیــات 

وحــش شــدند.
ــت  ــس اداره حفاظ ــلجوقی رئی ــن س ضیاءالدی
ــت:  ــط زیســت شهرســتان بردســیر گف محی
ــت  ــط زیس ــت محی ــی حفاظ ــوران اجرای مام
ــرل در  ــت و کنت ــان گش ــتان در جری شهرس
ــه  ــق ب ــادی، موف ــه فره ــه آزاد رودخان منطق
ــه  ــک قبضــه ســالح گلول ــط ی کشــف و ضب
زنــی از شــکارچی غیرمجــاز، قبــل از هــر گونــه 
آســیب بــه حیــات وحــش شــدند. بــه گفتــه او  
شــکارچی متخلف دســتگیر و  به منظور ســیر 
مراحــل قانونــی به مرجــع قضایی معرفی شــد.

دانشــجوی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
ــال و  ــدال ط ــب م ــه کس ــق ب ــیر موف بردس
مقــام نخســت رشــته دوومیدانــی مســابقات 
ــوالن کشــور شــد. فرهنگــی و ورزشــی معل

یاســر شــجاعی دانشــجوی دانشــگاه آزاد 
ــه کســب  اســالمی واحــد بردســیر موفــق ب
مــدال طــال و مقام نخســت رشــته دوومیدانی 
مــاده ۸۰۰ متــر کالس b۱۱ مســابقات 
ــوالن کشــور شــد. فرهنگــی و ورزشــی معل

یاســر شــجاعی در این بــاره اظهــار کــرد: ایــن 
ــا حضــور 2۷۰ ورزشــکار  دوره از مســابقات ب
ــر  ــهر بابلس ــی ش ــه میزبان ــتان ب از 2۱ اس
ــان  ــتان کرم ــزار و اس ــدران برگ ــتان مازن اس
ــا کســب ســه مــدال طــال، شــش نقــره و  ب
چهــار برنــز موفــق بــه کســب رتبه برتــر بین 

ــد. ــور ش ــتان های کش اس
دانشــجوی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
بردســیر افــزود: از ســال ۱۳9۵ به صــورت 
حرفــه ای در رشــته دوومیدانــی فعالیــت 
ــه کســب چهــار  داشــته و تاکنــون موفــق ب
مــدال طــال، ســه مــدال نقــره و ســه مــدال 

ــده ام. ــوری ش ــز کش برن
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد از ورزشــکاران 
مالــی  حمایت هــای  معلولیــت  دارای 
ــود  ــت: کمب ــرد، گف ــورت گی ــتری ص بیش
ــای ورزشــی از  ــی و مکمل ه ــات تمرین امکان
بزرگ تریــن دردهــای ورزشــکاران اســت.

شــجاعی ادامــه تحصیــل و پیگیــری درمــان 
بیمــاری را از برنامه هــای آینــده خــود عنــوان 
ــرای  کــرد و خواســتار پیگیــری مســئوالن ب

ایجــاد اشــتغال بــرای معلــوالن شــد.

طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ؛

بــا  رییــس دادگســتری بردســیر 
اشــاره بــه اینکــه حــوزه قضایــی 
ایــن شهرســتان در پیشــگیری از 
ــت:  ــت گف ــتاز اس ــرم پیش ــوع ج وق
برنامه هــای پیشــگیری از وقــوع جــرم 
ــش  ــی در 2 بخ ــوزه قضای ــن ح در ای
کوتاه مــدت و بلندمــدت تعریــف و 

ــت. ــده اس ــی ش اجرای
به گــزارش روابط عمومی دادگســتری 
در  ســاالری  محمــد  کرمــان،  کل 
فعالیت هــای  افــزود:  این بــاره 
پیشــگیرانه در بردســیر موفقیت هــای 
ــی  ــا جای ــان آورده ت ــه ارمغ ــادی ب زی
ــن  ــر ای ــای برت ــه توانســتیم رتبه ه ک
اســتان را در پیشــگیری از وقــوع جــرم 

ــیم. ــته باش را داش
وی بــه ارتقــا امنیــت بردســیر اشــاره 
کــرد و ادامــه داد: حــوزه قضایــی 
از  بســیاری  در  شهرســتان  ایــن 
زمــره  در  ارزیابــی  شــاخص های 
حوزه هــای برتــر بــوده کــه ایــن مهــم، 
ــات و  ــادی قض ــات جه ــه اقدام نتیج

کارکنــان اداری اســت.
رییس دادگســتری شهرستان بردسیر 
ادامه داد: ســاعت کاری کارکنــان اداری 
و قضایــی در بردســیر محــدود به وقت 
اداری نبــوده و ایــن افــراد بیــش  از آن 
ــوه قضاییــه و  در راه تحقــق اهــداف ق

خدمــت به مــردم در محــل کار حاضر 
شــده اند.

وی بخشــی از اقدامــات مهــم امنیتــی 
منطقــه تحــت مدیریــت خــود را 
برشــمرد و خاطرنشــان کرد: تشــکیل 
ــه ای و  ــان حرف ــرل مجرم ــتاد کنت س
ــات  ــگیری از تجمع ــاک، پیش خطرن
ــالت  ــگیری از معض ــی، پیش غیرقانون
تخریــب  داران،  کامیــون  امنیتــی 
ــاز،  ــن ف ــهر در چندی ــای ش پاتوق ه
از  پیشــگیری  طرح هــای  اجــرای 
ــدازی  ــهر، راه ان ــطح ش ــرقت در س س
در  تصویــری  پایــش  دوربیــن 
میــدان اصلــی شــهر، پلمــب کــردن 
غیرمجــاز،  ضایعاتــی  کارگاه هــای 
تشــکیل ســتاد پیشــگیری از جرائــم 
انتخاباتــی و بررســی پایــش تصویــری 
در دوران انتخابــات، از آن جمله اســت.

ــه  ــه ب ــرد: توج ــح ک ــاالری  تصری س
زندانیــان و خانــواده آن هــا و قــرار دادن 
ــا همــکاری  آنهــا در مســیر اصــالح ب
مــردم و تمامــی نهادهــای شهرســتان 
بردســیر از دیگــر اقدامــات مهــم ایــن 

مجموعــه بــوده اســت. 
اقــدام در راســتای نهضــت  از  وی 
قضــات  بــه  آســان  دسترســی 
ــان آورد  ــه می ــخن ب ــتری س دادگس
ــتان  ــرح در شهرس ــن ط ــزود: ای و اف
ــرار  ــدی ق ــه ج ــورد توج ــیر م بردس
ــور در  ــن حض ــات ضم ــت و قض گرف
ــن نهضــت را  ــتاها ای ــا و روس بخش ه
بیــش از پیــش مــد نظــر قــرار داده اند.

رییــس دادگســتری بردســیر توجه به 
حقــوق عامــه را از دیگــر فعالیت هــای 
مهــم حــوزه قضایــی ایــن شهرســتان 
جابجایــی  داد:  ادامــه  و  دانســت 

تیرهــای بــرق در چندیــن نقطــه ایــن 
شهرســتان بــه منظــور پیشــگیری از 
ــات، پیگیــری مشــکل انتقــال  تصادف
آب از بردســیر بــه رفســنجان، اجــرای 
مجــازی  نوبت دهــی  طرح هــای 
اجــرای  پیگیــری  کامیــون داران، 
مصوبــات شــورای پیشــگیری از وقــوع 
جــرم در بخش هــای مختلــف، اصــالح 
نقــاط حادثه خیــز در بخــش تصادفات 
ــات انجــام شــده در خصــوص  و اقدام
ــک  ــه کم ــات ب ــگیری از تصادف پیش
شــهرداری و ادارات مرتبــط، از جملــه 
اقدامــات شــاخص حــوزه قضایــی این 

شهرســتان اســت.
وی بــه تــالش بــرای رفع موانــع تولید 
در کارخانه هــای قنــد و فــوالد در 
بردســیر اشــاره کــرد و ادامــه داد: پیــرو 
منویــات رهبــر معظــم انقــالب، حوزه 
قضایــی ایــن شهرســتان بــا تشــکیل 
کارگــروه حمایــت از تولیــد و اشــتغال، 
بــرای رفــع موانــع تولیــد در کارخانــه 
قنــد و رفع مشــکل تولیــد در کارخانه 
ــرق و  ــت ب ــت محدودی ــه عل ــوالد ب ف
همچنین پیگیــری واریــزی به منظور 
ــه  ــدازی مجــدد کارخان ــروش و راه ان ف
قنــد بردســیر از تولیــد داخلی حمایت 

کــرده اســت.  
بازدیــد  کــرد:  تاکیــد  ســاالری 
مســتمر از بازداشــتگاه ها و تحــت 
نظرگاه هــای حــوزه قضایــی و بازدیــد 
و  موقــت  بازداشــتگاه  و  زنــدان  از 
کانــون اصــالح و تربیــت اســتان، 
ــوان  ــپ بان ــدازی کم ــی و راه ان بررس
شهرســتان و ایجــاد شــعب تخصصــی 
رســیدگی بــه جرائــم مشــخص از 
دیگــر اقدامــات مهــم قضایــی در ایــن 

حــوزه محســوب می شــود.  وی ســند 
تحــول قــوه قضاییــه و بیانیــه گام دوم 
را محــور فعالیت هــای حــوزه قضایــی 
شهرســتان بردســیر دانســت و تاکیــد 
ــته  ــال گذش ــد در س ــن رون ــرد: ای ک
اجــرا شــده و در ســال های آینــده نیــز 

ــت.  ــد داش ــه خواه ادام
رییــس دادگســتری بردســیر اســتفاده 
ــه  ــوه قضایی ــن ق ــای نوی از فناوری ه
ــن  ــتری ای ــاخص دادگس ــه ش را نقط
گفــت: 9۵  و  دانســت  شهرســتان 
و 9۷  دادگاه  در  ابالغیه هــا  درصــد 
ــی  ــوزه قضای ــا در ح ــد ابالغیه ه درص
بردســیر بــه نحــو کامــالً الکترونیــک 

ــت. ــوده اس ب
تشــکیل  داشــت:  اظهــار  وی 
پنــج هــزار و 4۱2 پرونــده تمــام 
الکترونیــک در دادگاه و ۱۳ هــزار و 
2۷۸ پرونــده تمــام الکترونیــک در 
ــیر  ــتان بردس ــی شهرس ــوزه قضای ح
ــزاری ۸4  ــته و برگ ــال گذش ــی س ط
جلســه دادرســی الکترونیــک از دیگــر 
ــات در  ــاوری اطالع ــتاوردهای فن دس
ایــن حــوزه قضایی به شــمار مــی رود.

ســاالری تاکیــد کــرد: ممکــن نبــودن 
ــامانه  ــه در س ــاع بیگان ــی اتب نام نویس
ثنــا و وجــود مهانشــهر اتبــاع در ایــن 
حــوزه مانــع تحقــق ۱۰۰ درصــد ابالغ 

الکترونیــک شــده اســت. 
ــرد: پیشــرفت های  وی خاطرنشــان ک
قابــل مالحظــه شــعبه اول بازپرســی 
ــتان  ــری 2 شهرس و ۱۰۱ دادگاه کیف
کــه مــورد تقدیر دادســتان کل کشــور 
ــه  ــرار گرفت ــتری ق ــس دادگس و ریی
ــی  ــه قضای ــرای مجموع ــاری ب افتخ

شهرســتان بردســیر اســت.

رییس دادگستری بردسیرتشریح  کرد :

حوزه قضایی شهرستان بردسیر در پیشگیری از 
وقوع جرم پیشتاز است
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سوره شعراء، آیه 4
ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت 

اعناقهم لها خاضعین
اگر ما اراده کنیم از آسمان بر آنها آیه ای نازل می 
کنیم که گردنهایشان در برابر آن خاضع گردد. آیه 
مورد بحث برای اثبات این حقیقت است که خداوند 
بر هر چیز قادر است. حتی می تواند همه کافران را 
به اجبار وادار به ایمان کند. یک معجزه خیره کننده یا 
عذاب شدید ووحشتناکی بر آنها فرو فرستد که همگی 
بی اختیار سر تعظیم در برابر آن فرود آورند وتسلیم 
شوند. ولی این ایمان اجباری ارزشی ندارد. مهم آن 
است که آنها از روی اراده وتصمیم ودرک واندیشه در 
برابر حق خاضع گردند. ناگفته پیداست که منظور از 
خضوع کردن گردنها. خضوع کردن صاحبان آنهاست 
منتها )گردن( در فارسی )ورقبه وعنق( در عربی به 
خاطر اینکه عضو مهم بدن انسان است به صورت 
کنایه از خود انسان ذکر می شود. مثال افراد یاغی را 
گردنکش وافراد زورگو را گردن کلفت وافراد ناتوان را 
گردن شکسته می گویند. البته در تفسیر )اعناق( در 
این آیه احتماالت دیگری نیز داده اند. از جمله اینکه 
اعناق به معنای روسا یا به معنای گروهی از مردم می 
باشد که این احتماالت ضعیف می باشند. قابل توجه 
اینکه در کتب معروفی مانند )ارشاد مفید( وروضه ی 
کافی وکمال الدین شیخ صدوق وتفسیر قمی آمده 
است که امام صادق در تفسیر این آیه فرمود: منظور 
از طغیانگران بنی امیه هستند که به هنگام قیام مهدی 
)علیه السالم( آیه ی آسمانی را می بینند ودر برابر آن 
ناچار به تسلیم می شوند. روشن است که منظور از 
این روایات، بیان مصداقی از مفهوم وسیع آیه است که 
سرانجام به هنگام ظهور حضرت مهدی )علیه السالم( 
رهبر حکومت جهانی، تمام حکومتهای ظلم وجور که 
خط بنی امیه را ادامه می دهند به حکم اجبار در برابر 
قدرت مهدی )علیه السالم( وحمایتهای الهی او سر 
تسلیم فرود می آورند. عن ابی بصیر عن ابی جعفر 
(. ان  )علیه السالم( قال: سألته عن قول اهلل )عزَّ وجلَّ
نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فضلت اعناقهم لها 
خاضعین. قال: نزلت فی قائم آل محمد )صلی اهلل علیه 
وآله وسلّم( ینادی باسمه من السماء. ابو بصیر می گوید 
از امام باقر )علیه السالم( راجع به همین آیه پرسیدم 
امام )علیه السالم( فرمود: این آیه درباره ی قائم آل 
محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( نازل شده، اسم او از 
سوی آسمان اعالم خواهد شد. عن ابن عباس فی قوله 
(. ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فضلت  )عزَّ وجلَّ
اعناقهم لها خاضعین. قال هی نزلت فینا وفی بنی امیة. 
یکون لنا دولة تذل اعناقهم لنا بعد صعوبة وهو ان بعد 
عز. ابن عباس در تفسیر آیه شریفه می فرماید: این 
آیه درباره ی ما وراجع به بنی امیه نازل شده، برای ما 
دولتی خواهد بود که گردنهایشان را خوار می سازد، 
پس از سختی وگردنکشی آنها وپس از عزت آنها را به 

پستی می کشاند.   
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افرأیت ان متعناهم سنین. ثم جآءهم ما کانوا 
یوعدون ما اغنی عنهم ما کانوا یمتعون

خواهی دید. اگر ما سالیان دیگری آنها را از این زندگی 
بهره مند سازیم سپس عذابی که به آنها وعده داده 
شده به سراغشان بیاید این تمتع وبهره گیری از دنیا 
برای آنها سودی نخواهد داشت. سنت پروردگار عالم 
این است که تا اتمام حجت نکند ومهلت کافی ندهد 
هیچ قومی را گرفتار عذاب نخواهد کرد. اما به هنگامیکه 
گفتنیها گفته شد وبه مقدار الزم فرصت یافتند وبه راه 
نیامدند. آنگاه مجازاتی دارد که راه بازگشت در آن 
نیست. حال به فرض که به آنها مهلت جدیدی داده 
شود. )که بعد از اتمام حجت داده نخواهد شد( وبه 
فرض که سالیان دیگری در این جهان بمانند وغرق 
غرور وغفلت گردند. آیا کاری جز تمتع وبهره گیری 
بیشتر از مواهب مادی خواهند داشت؟ آیا آنها به جبران 
گذشته خواهند پرداخت؟ مسلما نه. آیا اینها می توانند 
به هنگام نزول مجدد عذاب گروهی از کار آنها بگشایند. 
ویا تعبیری در سرنوشت آنها ایجاد کند. این احتمال 
نیز در تفسیر آیات مورد بحث وآیات بعدی وجود دارد 
که آنها تقاضای مهلت برای بازگشت به حق وجبران 
گذشته نمی کنند. بلکه برای بهره گیری بیشتر وتمتع 
فزونتر از نعمتهای ناپایدار این جهان است. ولی این 
تمتع سودی برای آنها در بر ندارد ودیر یا زود باید از 
این سرای ناپایدار به سرای جاویدان بشتابند وبا نتایج 
اعمالشان روبرو شوند. عن ابی عبداهلل )علیه السالم( فی 
(. افرأیت ان متعناهم سنین. ثم جاءهم  قوله )عزَّ وجلَّ
ما کانوا یوعدون. قال: خروج القائم )علیه السالم(. ما 
اغنی عنهم ما کانوا یمتعون. قال: هم بنو امیة الذین 
متعوا بدنیاهم. امام صادق )علیه السالم( در تفسیر قول 
( که می فرماید: )ای رسول ما خواهی  خداوند )عزَّ وجلَّ
دید که چنانچه چندین سال هم آنان را منتعم سازیم. 

او خواهد آمد

آیه 15 سوره نساء :
و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می شوند 
چهار تن از میان خود )مسلمانان( بر آنان گواه 
گیرید پس اگر شهادت دادند آنان )زنان( را در 
خانه ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا 

راهی برای آنان قرار دهد.
۱( منظور از واژه  »فاحشه« چیست؟

واژه  »فاحشه« چنانکه قبالً هم اشاره کرده ایم، 
در اصل به معنی کار و یا گفتار بسیار زشت 
است و اگر در مورد  »زنا« و عمل منافی عفت 

به کار می رود، نیز به همین مناسبت است.
این کلمه در ۱۳ مورد در قرآن مجید آمده 
است که گاهی در مورد  »زنا« و گاهی در مورد  
»لواط« و گاهی در اعمال زشت ننگین به طور 

کلی استعمال شده است.
2( آیه شریفه به مجازات چه کسانی اشاره دارد؟

همانطور که غالب مفسران از آیه شریفه فهمیده 
اند، آیه اشاره به مجازات زنان شوهرداری است 
که آلوده  »فحشاء« می شوند.  می فرماید : 
»اگر همسران شما آلوده به زنا شدند، چهار نفر 
را به عنوان شهود بر این کار دعوت کنید، اگر 
چهار نفر به این موضوع گواهی دادند، آنها را در 

خانه ها محبوس سازید، تا مرگ آنها فرا رسد.
۳( مجازات زنای محصنه چیست؟

مجازات عمل منافی عفت برای زنان شوهردار 
در این آیه  »حبس ابد« تعیین شده است. 

ولی بالفاصله می گوید : »او یجعل اهلل لهن 
سبیال، و یا اینکه خداوند راهی برای آنها قرار 
بدهد.« بنابراین باید مجازات حبس درباره آنها 
ادامه یابد، تا مرگ آنها فرا رسد و یا اینکه قانون 
جدیدی از طرف خداوند برای آنها معین شود.

از این تعبیر استفاده می شود که این حکم، 
یک حکم موقت بوده و از همان آغاز اعالم شده 
است که در آینده )پس از آماده شدن محیط و 
افکار( حکم جدیدی درباره آنها نازل خواهد شد. 
در آن موقع زنانی که مشمول این قانون شده  
اند و هنوز در قید حیات هستند، طبعا از زندان 
آزاد خواهند شد و مجازات دیگری نیز در مورد 
آنها عملی نخواهد گردید. آزادی آنها به خاطر 

الغای حکم سابق است.

بسوی نور
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نماینــده مردم ســیرجان و بردســیر در 
ــا طــرح ایــن موضــوع کــه  مجلــس ب
اکنــون حــدود ۸۰ درصــد پول اســتان 
بــه خــارج از کشــور مــی رود، گفــت: 
ــی  ــرا بوم ــه چ ــت ک ــوال اینجاس س

ســازی نمــی کنیــم؟
شــهباز حســن پور در نشســت خبری 
بــا اصحــاب رســانه در کرمــان گفــت: 
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــور وزی ــا حض ب
تجــارت، کارخانــه گندلــه 2 میلیــون 
ــرمایه گذاری  ــا س ــن ب ــی گهرزمی تن
بالــغ بــر 2 هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان 

بــه  بهــره  بــرداری رســید و ایــن اتفــاق 
درحالــی کــه در شــرایط تحریــم و کرونا 

هســتیم، رخ داده اســت.
ــاره نــگاه ملــی خــود بــرای رفــع  او درب
ــرد:  ــار ک ــران اظه ــردم ای ــکالت م مش
هیــچ نماینــده ای بــه انــدازه بنــده بــه 
ــی ورود نکــرده و ۱4 ســال  مســایل مل
قبــل در مجلــس فریــاد انتقــال آب 
ــچ گاه  ــه حوضــه را زدم و هی حوضــه ب
ــروز  ــدم و ام ــی نش ــائل سیاس وارد مس
ــوان  ــه عن ــارس ب ــج ف ــال آب خلی انتق
یــک خروجــی ملــی و حتی فراملــی در 
منطقــه کلیــد خــورد و در ابتــدا کســی 
بــاور نمــی کــرد کــه آب خلیــج فــارس 

ــران برســد. ــزی ای ــال ت مرک ــه ف ب
ــادی  ــیون اقتص ــس کمیس ــب رئی نای
مجلس شــورای اســالمی اظهار کــرد: در 
یــک ماه گذشــته به پنج اســتان کشــور 
ســفر و مســتقیم با مــردم ارتبــاط برقرار 
کــردم و مشــکالت و معضــالت اساســی 
آنهــا را پیگیــری کردیــم بــه طــور مثال 
مشــکالت ۶۰۰ نفــر از اصنــاف بــوکان را 

حــل کردیــم.
او موفقیــت خــود را در گــرو همــکاری 
ــرح  ــه مط ــد و در ادام ــی دان ــردم م م
کــرد: در ســیرجان و بردســیر بیــکاری 
هســت، امــا نــرخ بیــکاری در ایــن 
شهرســتان  ها نســبت بــه کشــور پایین  
تریــن نــرخ اســت، امــا متاســفانه همــه 

بــه دنبــال میــز هســتند.
ــزود: چنــد ســال قبــل  ــور اف حســن پ
از نمایندگــی بنــده کارخانــه قنــد 
شهرســتان بردســیر تعطیــل شــده بود 
و حــدود ۸۰۰ کارگــر حقــوق دریافــت 
نکــرده بودنــد پــس از نماینــده شــدنم 
مشــکالت بیمــه ای و حقوقــی آنهــا را 

ــم. حــل کردی
نیاز بردسیر به 100 کارگر

بــه گفتــه او در حال حاضــر ۱۱ کارخانه 
ــال  ــیر فع ــک در بردس ــزرگ و کوچ ب
هســتند کــه اکثــر کارکنــان آنهــا افــراد 

بومــی هســتند. طبــق اعــالم نماینــده 
مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس 
شــورای اســالمی هــم اکنــون بردســیر 
بــه ۱۰۰ نفــر کارگــر نیــاز دارد و در ادامه 
ــرو مشــارکت و  توســعه کشــور را در گ
ــا  ــردم و دســتگاه ه همــکاری همــه م

دانســت.
او در ادامــه ســخنانش عنوان کــرد: بانک 
پاســارگاد 4۰ درصــد ســرمایه خــود را 
بــه اســتان کرمــان آورده اســت و نمــی  
توانــم بــه آنهــا بگویــم پســرخاله مــن را 
ســرکار بیــاور و آنهــا بــر اســاس آزمــون 
و معیارهــای الزم اقــدام بــه جــذب نیرو 
مــی  کننــد لذا هــر متقاضــی کار باید در 
آزمــون شــرکت کنــد و هیچ سفارشــی 

در کار نیســت.
حســن پــور بــا تاکیــد بــر لــزوم حمایت 
از رئیــس جمهــور رئیســی عنــوان کرد: 
گرانــی را قبــول داریــم، تذکــر بــه دولت 
و وزیــر هــم داده ایــم و تذکــرات مــن از 
ــژاد آغــاز شــده و هنــوز  دوران احمدی ن
هــم ادامــه دارد، بــه طــور مثــال از 
ــردم،  ــت می ک ــمی حمای ــتم قاس رس
ــم  ــود را ه ــوالدی خ ــای ف ــا گالیه ه ام
ــه  ــائل را ب ــن مس ــه ام و ای ــه وی گفت ب
جــای در بــوق و کرنــا کــردن بــه آرامــی 

می گوییــم.
ــک  ــد ی ــعار تولی ــق ش ــدم تحق او از ع
میلیــون مســکن در ســال انتقاد کــرد و 
گفــت: هنــوز حتــی 2۰۰ هزار مــورد آن 

تعییــن تکلیف نشــده اســت.
ــادی  ــیون اقتص ــس کمیس ــب رئی نای
ــزوم  ــر ل ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
تربیــت نیــروی انســانی ماهر مــورد نیاز 
بــازار کار تاکیــد کــرد و ادامه داد: رشــته 
ــازار کار اســتان نیــاز دارد،  هایــی کــه ب
نیازســنجی شــده و برخــی از این رشــته 
ــف  هــا در دانشــگاه هــای اســتان تعری

شــده اســت.
او از نقــش رســانه هــا ســخن بــه 
ــا  ــانه ه ــرد: رس ــار ک ــان آورد و اظه می
ــت  ــند و صحب ــر باش ــه گ ــد مطالب بای

هــای کارگــران را نیــز منعکــس دهیــد. 
رســانه ها در ســیرجان مطالبــه  گــر 
هســتند و موجــب موفقیــت ایــن 

ــد. ــده  ان ــتان ش شهرس
فکوس روی نداشته ها نکنید

ــورت  ــات ص ــاره اقدام ــور درب ــن پ حس
انــرژی  تامیــن  حــوزه  در  گرفتــه 
شهرســتان ســیرجان اظهــار کــرد: 
پنــج شــرکت انــرژی هــای نویــن را بــه 
ــروژه در  ــا پ ــه ده ه ــیرجان آوردم ک س
خصــوص تولید بــرق خورشــیدی انجام 
ــکار  ــدون بی ــهر ب ــورد ش ــد و بل داده ان

ــت. اس
ــرکت  ــه ش ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط او ب
هــا چــرا پــول هــای خــود را در بانــک 
ســپرده کــرده انــد و چــرا بــرق خــود را 
تامیــن نکــرده انــد؟ گفــت: اگــر دولــت 
برنامــه واضح و مشــخصی داشــت اعالم 
ــی  ــا بخش ــرکت ه ــه ش ــرد ک ــی ک م
ــق  ــود را از طری ــاز خ ــورد نی ــرق م از ب
ــد و  ــن کنن ــاک تامی ــای پ ــرژی ه ان
ــا  ــده ب ــان در آین ــتان کرم ــد اس بدانی
ــرق  ــگاوات ب ــود حــدود ۳ هــزار م کمب

مواجــه خواهــد شــد.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 
ــث آب  ــالمی بح ــورای اس ــس ش مجل
ــن موضــوع  ــه عنــوان حســاس تری را ب
ــون  ــرد: اکن ــان ک ــتان دانســت و بی اس
آب در مــس سرچشــمه اســت و همــت 
ســازمان آبفــا را مــی طلبــد که مشــکل 

آب شــرب مــردم را رفــع کنــد.
او بــا اشــاره بــه حمایــت از شــرکت های 
دانش بنیــان در ســیرجان، اظهــار کــرد: 
اکنــون دانشــگاه آزاد ســیرجان در بحث 
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه رتبــه اول در 
کشــور دارد و بــه عنــوان الگــو انتخــاب 
شــده اســت و فقــط قــرار داد ایــن 
دانشــگاه بــا شــرکت صنعتــی معدنــی 
گهــر زمیــن، ۷۰ میلیــارد تومــان تولید 

قطعــه بــوده اســت.
بــه اعتقــاد حســن پــور فضــای ناامیدی 
در کل کشــور شــکل گرفتــه کــه 

ــا  ــته ه ــاره نداش ــط درب ــفانه فق متاس
صحبــت شــده و حرفــی از داشــته هــا 

ــود. ــی ش زده نم
کلید صادرات میلگرد را خاموش و 
کلید تولید قطعات هواپیما و خودرو 

را بزنید
او بــا تاکیــد برآنکــه باید صنایع فــراوری 
همــه محصــوالت کشــاورزی و صنعتی 
ــرد:  ــار ک ــود، اظه ــاد ش ــتان ایج در اس
ــد  ــره تولی ــه زنجی ــه ای ک ــا نقط تنه
ــتان  ــده، اس ــل ش ــوالد در آن تکمی ف
کرمــان اســت و خــام فروشــی نداریــم و 
ایــن خطــه بزرگتریــن تولیــد کنندگان 

فــوالد کشــور شــده اســت.
فعا قصدی برای کاندیداتوری از 

کرمان ندارم
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 
مجلــس شــورای اســالمی در پاســخ بــه 
ــد  ــد قص ــا دوره بع ــه آی ــوال ک ــن س ای
کاندیداتــوری حــوزه انتخابیــه کرمــان و 
راور را داریــد؟ گفــت: نماینــده، نماینــده 
ــردن  ــت ک ــت و خدم ــت اس ــه مل هم
ــد  ــی کن ــی نم ــت و فرق ــه ام اس وظیف
کــه کجــای ایــران باشــد امــا فعــال هیچ 

تصمیمــی در ایــن زمینــه نداریــم.
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه تنهــا راه 
نجــات کشــور در چــه چیــز مــی دانید؟ 
ــور  ــات کش ــا راه نج ــرد: تنه ــان ک بی
ــل 44  ــرای اص ــردم و اج ــارکت م مش
قانــون اساســی اســت و همــه دولــت ها 
در حــوزه اقتصــادی ناکارآمــد یا ضعیف 

عمــل کردنــد.
حســن پور افــزود: یکــی از ظرفیت های 
کشــور منابع طبیعی اســت و ادامه روند 
کار دیگــر نبایــد میلگــرد صــادر کنیــم 
بلکــه بــه محصوالتــی همچــون قطعات 
هواپیمــا، خــودرو و ... تولیــد کنیــم، 
دانش بنیــان  شــرکت های  بنابرایــن 
پــای کار آینــد تــا دیگــر واردکننــده ورق 
بعضــی از خودروهــا در کشــور نباشــیم و 
نبایــد بگوییــم، پروژه هــا را متوقف کنیم 
زیــرا کاری را آغــاز کرده ایــم و بــا ســرعت 

ــم. مطمئــن پیــش می روی
ــن مطلــب کــه دانشــگاه  ــان ای ــا بی او ب
ــی  ــی ســیرجان ســه ســال پیاپ صنعت
رتبــه اول در بحــث جــذب اشــتغال دارد، 
ــوالدی  ــرکت های ف ــرد: ش ــح ک تصری
ــی  ــئولیت های اجتماع ــه مس ــوز ب هن
خــود عمــل نمــی  کننــد در حالــی کــه 
ــدرت عمــل  ــا ق ــن حــوزه ب ــد در ای بای
کننــد و بــه طــور مثــال باید دانشــگاه ها 

را مــورد حمایــت قــرار دهنــد.

هم اکنون بردسیر به ۱۰۰ نفر کارگر نیاز دارد
دیگر نباید میلگرد صادر کنیم بلکه باید محصوالتی همچون قطعات هواپیما، خودرو و ... را تولید کنیم

نماینده مردم بردسیر و سیرجان  در مجلس شورای اسامی :

رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمــان 
گفــت: اگــر اتــالف آب و اســتفاده 
ــام  ــورت خ ــه ص ــی ب ــع معدن از مناب
همچنــان ادامــه پیــدا کند چیــزی جز 

ــدارد. ــال ن ــه دنب ــان ب ــودی کرم ناب
ســید مهــدی طبیــب زاده در نشســت 

مطبوعاتــی »همایــش فرصت هــای 
ــا  ــان«، ب ــتان کرم ــرمایه گذاری اس س
ــش  ــن همای ــزاری ای ــان اینکــه برگ بی
ــرای اســتان اســت،  ــزرگ ب ــک کار ب ی
اظهــار داشــت: در کنار برگــزاری چنین 
ــای  ــا ظرفیت ه ــه تنه ــی ن رویدادهای
اســتان معرفــی می شــوند کــه گفتمان 

ــد. ــاق می افت ــتری اتف بیش
وی بــا بیــان اینکــه در تابســتان ها 
شــکاف زیــادی بیــن تولیــد و مصــرف 
بــرق ایجــاد شــده اســت عنــوان کــرد: 
ــال  ــان در ۱۰ س ــتان کرم ــع اس صنای
آینــده بــه ۳ هــزار مــگاوات بــرق نیــاز 
دارنــد. رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
ــان  ــتان کرم ــاورزی اس ــادن و کش مع
بــا اشــاره بــه میــزان مصــرف گاز 
ــرد:  ــان ک ــان، بی ــتان کرم ــی اس کنون
در چنــد ســال آینــده فقــط ۶۰۰ هــزار 
مترمکعــب نیــاز منطقــه گلگهر اســت. 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در آینــده ای نه 
چنــدان دور پروژه هــای اســتان کرمــان 
بــدون گاز خواهنــد مانــد، گفــت: 
اجــرای خــط گازی کــه از ســال ۱۳9۵ 
ــارد دالر  ــه یــک میلی کلیــد خــورده ب
بودجــه نیــاز دارد و هنــوز کاری انجــام 

نشــده اســت.
ــند  ــه س ــان اینک ــا بی ــب زاده ب طبی
تامیــن مالــی پروژه هــا از دل برگــزاری 
ــد،  ــرون می آی ــی بی ــن رویدادهای چنی
افــزود: بخــش معــدن اســتان کرمــان 
رتبــه دوم کشــور در زمینــه جذابیــت 

دارد. را  ســرمایه گذاری 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برگــزاری ایــن 
ــعه  ــازی توس ــه گفتمان س ــش ب همای
ــان  ــه داد: کرم ــردازد، ادام اســتان می پ
ــان  ــه دانش بنی ــع محــور اســت ن مناب
ــتفاده  ــالف آب و اس ــر ات ــور و اگ مح
ــام  ــورت خ ــه ص ــی ب ــع معدن از مناب

همچنــان ادامــه پیــدا کند چیــزی جز 
ــه دنبــال نــدارد. نابــودی کرمــان ب

علــی نقــوی رئیــس کمیســیون اتــاق 
بازرگانــی ایــران نیــز در ایــن نشســت 
خبــری بــا اشــاره بــه اینکــه کار علمی 
و کارشناســی کمتــری در حــوزه جذب 
ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی 
شــده اظهار داشــت: اســتان کرمــان در 
ایــن راســتا گام برداشــته و 2۰۰ عنوان 
اســتان  فرصــت ســرمایه گذاری در 

تعریــف شــده اســت.
بــه ظرفیت هــای گردشــگری،  وی 
منابــع معدنــی، ســرمایه های اجتماعی 
و غیــره اســتان کرمــان اشــاره کــرد و 
افــزود: در زمینــه جذب ســرمایه گذاری 
مشــکالت متعــددی داریــم کــه در این 
همایــش از ۳۰۰ هلدینــگ بــزرگ 
کشــور و ۱۰ شــرکت تامیــن ســرمایه 

ــوت شــده اســت. دع

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان :

اتالف آب و خام فروشی چیزی جز نابودی 
استان کرمان به دنبال ندارد

تکلیف  اینکه  بدون  آموزان  دانش  که  زمانی 
با عالقه و  را عهده دارباشند  درسی موظفی 
انگیزه شخصی درزمینه های متنوع آموزشی 
به فعالیت بپردازند مسلما تالش ایشان در این 
شرایط مطلوب و خوشایند ذهنی وروانی منجر 

به فراگیری های پایدار خواهد شد. 
و  ما  کنونی  جامعه  بودن  جوان  به  توجه  با 
رشد روزافزون انواع انحرافات بخصوص در بین 
دانش آموزان، الزم است که به مسئله مهم 
اوقات فراغت توجه ویژ ه ای نمود تابتوان با پر 
نمودن اوقات فراغت در جهت مطلوب و رشد 
ارزش های اجتماعی و اسالمی، از انحرافاتی که 
نسل جوان را تهدید می کند به نحو مطلوبی 
جلوگیری به عمل آورد. بنابراین جامعه سالم 
جامعه ای است که اعضای آن بتوانند ضمن 
رفع نیازهای زندگی از طریق اشتغال متعارف، 
از سرگرمی های سالم، روابط انسانی مطلوب و 
شعف عاطفی که از صرف صحیح اوقات فراغت 
خویش حاصل می کنند چنان مسرور شوند که 
برای لذتی زودگذر، راه انحراف در پیش نگیرند.

متنوعی  های  برنامه  ومسئولین  ها  خانواده 
ترکیبی از کارهای ذهنی و عملی برای فرزندان 
ونوجوان وجوانان درنظر بگیرند بگونه ای که 
اثرات نامطلوبی برای انان ایجاد نکند وبرای برنامه 
ریزی از متخصصان مربوطه استفاده کنند و به 
انها حق انتخاب بدهیم که با انگیزه وعالقه و 
استعداد بالقوه برنامه مورد نظر خود را برگزینند و 

به هیچ وجه اجباری درکارنباشد 
کودکی  دوران  آرزوهای  ندارند  حق  والدین 
خودشان را برای یادگیری مهارت های مختلف، 
فرزندانشان  فراغت  اوقات  برنامه ریزی  در 
بگنجانند و باید به آن ها حق انتخاب بدهند تا بر 
اساس عالیق و توانمندی هایشان برای پر کردن 

وقتشان تصمیم بگیرند. 

ادامه ی سرمقاله
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پس از مبعث حضرت رسول )ص( نخستین 
عبادتي که تشریع گردید ، نماز است و بهترین 
تعریف را از تعبیر قرآن مجید باید فهمید که ، 
مي فرماید : به درستي که نماز انسان را از هر کار 
قبیح و نادرستي باز مي دارد یعني حقیقت نماز 
شخص نماز گزار را اصالح مي کند و از آلوده 

شدن به فحشا و منکر باز مي دارد.
در روایتي از حضرت صادق )ع( از برترین چیزي 
که بندگان به واسطه ي آن به خدا تقرب مي 
جویند ، سئوال مي شود حضرت مي فرمایند : 
پس از شناسایي خداوند از این نماز برتري سراغ 
ندارم آیا نمي بیني بنده ي نکوکار عیسي بن 
مریم گفت که خداوند به من سفارش نماز فرمود. 
نماز یاد خداست و تنها با یاد خداست که دلها 
آرامش مي گیرد. چون نماز ستون دین است وبا 
پذیرفته شدن آن سایر اعمال نیز پذیرفته خواهد 
شد و اگر رد شود بقیه ي عمل نیز مردود خواهد 
گشت ونیز چون هر عملي پیرو نماز است لذا 
اسرار آن نیز ستون رازهاي دین است. اگر اسرار 
نماز بدست آمد و مشاهده شد رازهاي سایر 
اعمال نیز قابل دستیابي و مشاهده قرار خواهد 
گرفت پس سزاوار است سالک بکوشد و عارف 
تالش کند تا به ستون رازهاي دین دست یابد و 
سرانجام به همه ي زوایاي دین برسد و همه ي 
آن را مشاهده نماید و در روزي که هیچ سایه اي 
جز سایه ي خداوند متعال نیست، تحت سایه ي 

والیت او بیارامد.
راز عبادت چیزي است که به عالم ملکوت و 
برتر از آن بر مي گردد آنچه به درون و باطن 
اما حکمت عبادت  عبادت مربوط مي شود. 
همان هدف و نتیجه اي است که به آن مربوط 
مي شود از قبیل عروج ، نجات از نا شکیبایي 
و... اما ادب عبادت مسائلي است که به اوصاف و 
احوال نمازگزار بازگشت مي کند که باید حضور 
قلب و خشوع قالب داشته باشد، پیوسته در ذکر 
باشد و از توجه به غیر معبود خود راحفظ کند 
و همچنین سایر صفات ظاهري معهودو الزم )از 
لباس و مکان و...( مراعات نماید و روشن است 
که این امور از اسرار نیست. پس میان آداب و 

اسرار نماز تفاوت است.
جز به حفظ آداب نماز نمي توان به اسرار آن 
دست یافت . بنابراین آداب نماز همان علت هاي 
آماده ساز و اسباب کمک رسان در رسیدن به 
پاره اي از اسرار نماز است،زیرا رسیدن به باطن 
ممکن نشود جز براي کسي که خاطر او پاک و 
درون او صاف و دل او سالم باشد.همان گونه اي 
که ظاهر قرآن را جز آن کسي که از گناه پاک 
باشدنمي تواند حس کند و باطن قرآن را جز 
کسي که از آلودگي هاي گناه منزه باشد حس 
نمي کند . ظاهر نماز را نیز جز با وضو یا غسل 
نمي توان بجا آورد و باطن آن را نیز نمي آورد جز 
پاک چشمي که در نماز از آلودگي هاي توجه به 

غیر معبود مبرا است.

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

از دیدگاه تاریخی و از منظر جهانی می توان دریافت 
که تحوالت ایجاد شده در سبک لباس و برداشت های 
متعدد از نوع مناسب لباس زنان، هم ناشی از عوامل 
اقتصادی و هم ناشی از اوضاع سیاسی و اجتماعی 
متحول است. در قرون گذشته، غرب تأثیر زیادی 
بر شیوه لباس پوشیدن و سبک لباس در کشورهای 
عربی- اسالمی بر جای گذاشت. چنانچه محمود دوّم 
لباس خاصی به سبک لباس های اروپایی در دربارش 
مرسوم کرد و زنان ثروتمند مصری مدل لباس های 
زنانة ایتالیایی و فرانسوی را از مجله گاهنامه مصور 
زنان انتخاب کرده و سفارش دوخت می دادند.»نوع 
جدید حجاب« در مصر را می توان تالشی در جهت 
احمد  اکبر  آورد.  به حساب  فرایند  این  دگرگونی 
)۱992( اظهار کرده است که یکی از نشانه های آشکار 
احیای مجدد اسالم در اواخر قرن بیستم تأکید زنان 
بر پوشیدن لباس های سنتی بود. در همین راستا 
لباس مردان  فرایند مشابه »غربی زدایی« در  یک 
نیز دیده می شد. چنانچه از زدن کروات که نماد 
پوشش غربی است پرهیز می شد. در این ارتباط، 
اتخاذ شکل اسالمی خاص لباس را می توان به عنوان 
»نیاز زمانه« دانست که بیانگر استقالل، هویت مجزا 
و نفی امپریالیسم فرهنگی غرب است. رزیگ )۱9۸۳( 
توضیح می دهد که چگونه تالش های اروپائیان برای 
جلوگیری از پوشش هایک )لباس سنتی زنان الجزایر( 
موجب شد تا این لباس، نماد مبارزه ملی زنان الجزایر 
شود. ویکن )۱9۸2( نیز اشاره می کند که چگونه 
تحریم حجاب از سوی رضاشاه پهلوی در دهه ۱9۳۰ 
موجب ایجاد موجی از مهاجرت به خارج از کشور در 
میان خانواده های ثروتمند و متشخص ایرانی شد که 

پوشش برقع برای زنان آنها نشانه اعتبار و ارزش بود.
برخی معتقدند که نباید گرایش مجدد به حجاب را 
عاملی تحمیلی در جهت محدود کردن آزادی فعالیت 
اجتماعی زنان و جلوگیری از رشد استعدادهای آنان 
تلقی کرد، بلکه باید حجاب را یک انتخاب آگاهانه 
دانست که گرایش به آن به سمت متأثر از انقالب ایران 
است؛ انقالبی که مبتنی بر دیدگاهی است که خواهان 
برقراری یک جامعه اصیل اسالمی است. کاندیوتی گفته 
است: برخی از زنانی که مجبورند به خاطر دستمزد در 
بیرون از خانه کار کنند، ممکن است واکنش هایی ) از 
جمله رعایت حجاب( از خود نشان دهند که تأکیدی 
بر نشانه های سنتی حجب و حیا باشد. این زنان که 
مجبورند در بیرون از خانه کار کنند، »در معرض دید 
عموم قرار می گیرند« و بنابراین الزم می بینند که از هر 
وسیله نمادینی استفاده کنند تا نشان دهند که هنوز 
ارزش خود را حفظ کرده اند. )۱99۱ الف، ص۳۶( 
بنابراین گرایش تناقض نما و آشکار زنان به حجاب 
در محیط های عمومی کار و تحصیل، [حرکتی] ضد 
فمینیستی نیست، بلکه برعکس، نوعی »فمینیسم 
معکوس«]۳۸[ همراه با یک مفهوم ضمنی سیاسی و 
اخالقی است. اختیار حجاب در مکان های عمومی کار 
و تحصیل را می توان به عنوان واکنشی علیه فمینیسم 

سکوالر غربی، تلقی کرد.

تصاویر متناقض 
 دیدگاه های متعارض

حجاب اجباری

بخش دهم

مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی 
پیرامــون مطالبــه افزایــش حقــوق 
بازنشســتگان غیرحداقلی بگیــر تامیــن 

ــرد. ــه ک ــی ارائ ــی توضیحات اجتماع
میرهاشــم موســوی در پاســخ بــه 
بازنشســتگان  انتقــادات  و  گالیه هــا 
افزایــش  نحــوه  از  غیرحداقلی بگیــر 
حقوق هــا در ســال جــاری اظهــار 
کــرد: آنچــه مــا بایــد بــر اســاس قانــون 
بــه عنــوان ســازمان تامیــن اجتماعــی 
انجــام می دادیــم همــان را انجــام دادیــم 
و همــان مســیری بــوده کــه تــا کنــون 

طــی کرده ایــم.
ــن  ــون تامی ــاده 9۶ قان ــزود: در م وی اف
اجتماعــی قیــد شــده اســت کــه میزان 
افزایــش حقــوق غیرحداقلی بگیــران 
ــی  ــای زندگ ــاس هزینه ه ــر اس ــد ب بای
ــران  ــت وزی ــپس در هیئ ــن و س تعیی
ــد. در  ــه اجــرا دربیای مصــوب شــود و ب
ــی  ــن اجتماع ــون تامی ــاده ۱۱۱ قان م
هــم آمــده اســت کــه میــزان افزایــش 
حقــوق حداقلی بگیــران نبایــد از حداقل 
دســتمزد کارگران کــه در شــورای عالی 

کار مصــوب شــده، کمتــر باشــد.
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــاده  ــر اســاس م ــا ب ــه م ــان اینک ــا بی ب
9۶ و ۱۱۱ قانــون تامیــن اجتماعــی 
مســیر افزایــش حقوق هــا را طــی 
کــرده و مصوبــه هیئــت امنــای تامیــن 
اجتماعــی را بــه دولــت ارســال کردیــم 
گفــت: ایــن تصمیــم، تصمیِم بخشــی و 
ســازمانی مــا بــود و هیئــت امنــا همین 
را پذیرفــت و بــه هیئــت دولــت ارســال 
ــت  ــه در هیئ ــی ک ــا اقتضائات ــرد ام ک
دولــت مطــرح اســت، بــه عــالوه نــگاه 
بخشــی ما در تامیــن اجتماعی اســت و 
طبیعتــا قانونگــذار هــم این اختیــار را بر 
اســاس مــاده 9۶ به هیئــت وزیــران داده 
اســت که ایــن مالحظات و اقتضائــات را 

درنظــر بگیــرد.
موســوی ادامــه داد: آن پیشــنهادی کــه 

مــا ارائــه دادیــم، قانــون اســت و اینکــه 
بایــد اقتضائــات در دولــت دیــده شــود 
هــم قانون اســت؛ هــر دو قانون هســتند 
و نمی توانیــم یــک ســوی قانــون را 
ــده  ــون را نادی ــوی قان ــم و آن س ببینی
بگیریم. خــب تصمیم نهایــی در هیئت 
ــه  ــی ک ــه مالحظات ــا توجــه ب ــت ب دول
بــرای مابقــی صندوق هــا وجــود داشــت 
و همچنیــن دیگــر مــوارد فرابخشــی در 
ــف،  ــای مختل ــاد کالن و بخش ه اقتص
اتخــاذ شــد. آنجــا هیئــت وزیران اســت 
ــم  ــد و تصمی ــد نظــر بدهن و همــه بای

نهایــی اخــذ شــود.
وی افزود: البته در جلســات کارشناســی 
ــتیم،  ــور داش ــا حض ــه م ــی ک مختلف
ــم و  ــرده بودی ــه ک ــود را ارائ ــرات خ نظ
تبیین کارشناســی خودمان را داشــتیم. 
در نهایــت  تصمیمــی کــه گرفتــه شــد 
ایــن بــود کــه بــرای حداقلــی بگیــران 
ــش داشــته باشــیم.  ۵۷.4 درصــد افزای
ــرای ســایر ســطوح درآمــدی نیــز دو  ب
ــل شــدند، نخســت حقــوق  ســطح قائ
ــان کــه  ــون توم ــر ۱۰ میلی ــران زی بگی
مشــمول افزایــش ۱۰ درصــدی بــه 

عــالوه ۶۵۰ هــزار تومــان مبلــغ ثابــت 
شــدند و دوم حقوق بگیــران بــاالی 
۱۰ میلیــون تومــان کــه حقوقشــان ۱۰ 

درصــد افزایــش پیــدا کــرد.
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعی با 
اشــاره بــه اینکه برای بخشــی از »ســایر 
ــدود  ــزی ح ــاید چی ــه ش ــطوح« ک س
بــه 9۰۰ هــزار نفــر بازنشســته را شــامل 
می شــود، ایــن تصمیــم بــرای افزایــش 
حقــوق، محــل ســوال شــد و معتــرض 
ــوع در  ــن موض ــرد: ای ــار ک ــد اظه بودن
دولــت در حــال بررســی بــود کــه 
هیئــت تطبیــق قوانیــن مجلــس هــم 
ورود پیــدا کــرد و نظــرات خودشــان را 

ــد. اعــالم کردن
ــای  ــوه پرداخت ه ــاره نح ــوی درب موس
جبرانــی بــه ایــن گــروه از بازنشســتگان 
کــه پیــش از ایــن از ســوی سرپرســت 
وزارت رفــاه وعــده داده و در برخــی 
ــز  ــت نی ــده اس ــر ش ــانه ها منتش رس
توضیــح داد و گفت: اکنــون این موضوع 
ــت در حــال بررســی اســت. مــا  در دول
نمی توانیــم بگوییــم کــه بــا چــه الگویی 
می خواهیــم ایــن را جبــران کنیــم. 

منتظــر تصمیــم نهایــی هســتیم کــه 
ــام  ــون انج ــاس قان ــر اس ــد ب ــه بای آنچ
دهیــم را انجــام دهیــم و ایــن آمادگــی 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــن اجتماع در تامی
وفــق قانــون هــر تصمیمــی گرفته شــد 
را عمــل کــرده و اقدامــی کــه بایــد برای 
ایــن عزیــزان در پرداخــت مســتمری ها 

اتفــاق بیفتــد را انجــام دهــد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: رئیــس 
جمهــور پــس از طــرح ایــن گالیه هــا از 
ســوی بازنشســتگان، اولین شخصی بود 
کــه دســتور بررســی مجــدد داد. رئیس 
جمهور نســبت به بازنشســته ها دغدغه  
دارد و بعــد از دســتور ایشــان، جلســه ای 
را بــا معــاون اول رئیس جمهور داشــتیم  
کــه نمایندگان بازنشســتگان نیز حضور 
داشــتند و آنجــا هــم ایــن قول داده شــد 
کــه بــر اســاس دســتور رئیــس جمهور 
ــورد  ــی و م ــد بررس ــئله بای ــن مس ای
بازبینــی و تصمیــم قــرار بگیــرد. در این 
حیــن هیئــت تطبیــق مجلــس ورورد 
ــه  ــدون زمین ــون ب ــا اکن ــرد. م ــدا ک پی
قانونــی نمی توانیــم کاری انجــام دهیــم 
و بایــد بســتر قانونــی اش فراهــم شــود.

مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــه بازنشســتگان اعــالم کــردم  ــزود: ب اف
ــه  ــا ب ــم م ــس و ه ــت و مجل ــم دول ه
عنــوان متولــی امــر، قطعــا تصمیم مان، 
تصمیمــی خواهــد بــود کــه حقوقشــان 
ــر  ــه ب ــتیم ک ــا هس ــا اینج ــود. م ادا ش
اســاس اصــل 29 قانــون اساســی حــق 
ــم در  ــم، آن ه ــتگان را ادا کنی بازنشس
ــعار  ــه ش ــیزدهم ک ــی س ــت مردم دول
اصلــی اش عدالــت بــوده اســت و قطعــا 
اتفــاق خــوب و میمونــی خواهــد بــود. 
البتــه مالحظــات، فرابخشــی هســتند 
و حــق هیئــت وزیــران بــوده کــه ایــن 
ــد از  ــته باشــند و بع مالحظــات را داش
آن تصمیــم، دســتور رئیــس جمهــور را 
داشــتیم که در آینــده نزدیــک اقداماتی 

بــرای ایــن افــراد انجــام دهیــم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد  :

توضیح تامین اجتماعی درباره نحوه افزایش حقوق  
بازنشستگان و دستور رییس جمهور

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر راي شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۰4-۱4۰۱/2/29هیات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملک بردســیر 
ــي  ــینعلي خدام ــاي حس ــي آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
اتشــاني فرزنداصغــر بشــماره کدملــی ۳۱۷9۵۷۵۷۵۱صادره از بردســیر 
در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 24۶.۵  مترمربــع پــالک 
۵۳ فرعــي ۳42۷ اصلــي بخــش 2۰ کرمان بردســیر خیابــان امام جمعه 
خریــداري از مالــک رســمي مــاه نساءشــاهرحماني محرز گردیده اســت.

لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز 
آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  : ۱۳44۸2۷

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۰9-۱4۰۱/2/۳۱هیات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملک بردســیر 
تصرفــات مالکانــه بالمعارض متقاضي محمد شــاهرحمانی  فرزند حســن 
بشــماره کدملــی ۳۱۷9۷2۸۰۱9صــادره از بردســیر در ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه  بــه مســاحت 2۶۰.۳4 مترمربــع پــالک 4 فرعــي۵4۷ اصلــي 
بخــش 2۰ کرمــان بردســیر خیابان طالقانــی کوچه فلســطین خریداري 
از مالــک رســمی حمیــد ســعید  محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود 
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را به 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  : ۱۳44۸2۵

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

پیــرو اگهــی شــماره ۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۵۶۶-۱4۰۱/2/2۷  راي 
شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰2۸۰-۱4۰۱/۱/۳۱هیات اول موضــوع قانون 
تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضي آقــاي مهرداد شــادمان ماهانی فرزندمنصور  بشــماره 
کدملــی 299۱۷۳۳44۶صــادره از کرمــان در ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت 4۶4.4۱ مترمربــع پــالک ۱ فرعــي ۵4۰ اصلــي بخــش 2۱ 
کرمان بردســیر گلزار خیابان معتمــد العلماءکوچه ۱2 خریــداري از مالک 
رســمي حســین فخــر راینــی  محــرز گردیــده اســت.لذا به منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مي شــود در صورتي 
که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضــي اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  : ۱۳44۸24

براســاس آخریــن رنــگ بنــدی کرونایی 
نقشــه کشــور کــه از ســوی وزارت 
ــوزش پزشــکی  ــان و آم بهداشــت، درم
منتشــر مــی شــود، رنــگ هــای قرمــز 
و نارنجــی پــس از هفتــه هــا بــه نقشــه 

ــت. ــان بازگش ــتان کرم اس
براســاس آخریــن رنــگ بنــدی کرونایی 
بهداشــت  وزارت  ســوی  از  اعالمــی 
ــان  ــای کرم ــاه(، در اســتان ه )۱۸ تیرم
شهرســتان هــای جیرفت و منوجــان در 

وضعیــت قرمــز، کوهبنــان، زرنــد، رابر و
 عنبرآبــاد در وضعیت نارنجی، شــهرهای 
راور، کرمــان، نرماشــیر، انــار، شــهربابک، 
ســیرجان، بافــت، ارزوئیــه، فاریــاب، 
ــت  ــوب در وضعی ــار جن ــوج و رودب کهن
زرد و مابقــی شهرســتان های اســتان در 

وضعیــت آبــی کرونایــی قــرار دارنــد.
ــای  ــاری ه ــا بیم ــارزه ب ــروه مب مدیرگ
معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 
ــن از  ــز پیــش از ای ــان نی پزشــکی کرم

ــوارد  ــهود م ــمگیر و مش ــش چش افزای
ابتــال بــه کرونــا در روز هــای اخیــر 
خبــر داده بــود. دکتــر ســعید صحبتــی 
دربــاره آخریــن وضعیــت بیمــاری کرونا 
در اســتان اظهــار داشــت: افزایــش 
ــه  ــال ب ــوارد ابت چشــمگیر و مشــهود م
کرونــا در روز هــای اخیــر هــم در بخــش 
ســرپایی و هــم در بخش بســتری باعث 
ــش در  ــن افزای ــه ای ــده ک ــی ش نگران
بخــش ســرپایی بیشــتر دیــده شــده و 
در بخــش بســتری نیــز نســبت به هفته 
هــای قبــل افزایــش جــدی داشــته ایم.

وی بــا بیــان اینکــه بــرای عــده زیــادی 
کــه واکسیناســیون انجــام داده اند، مدت 
زیــادی از نوبــت واکســن آنهــا گذشــته 

و ایمنــی بخشــی و اثربخشــی واکســن 
ــزود: در  ــت، اف ــرده اس ــدا ک ــش پی کاه
جامعــه اســتفاده از ماســک هــم کاهش 
ــث  ــر باع ــن ام ــه همی ــرده ک ــدا ک پی

ــی شــده اســت. نگران
صحبتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از 
ــت  ــرای تقوی ــای جــدی ب سیاســت ه
ــوج  ــر م ــه در براب ــراد جامع ــی اف ایمن
تکمیــل  کرونــا  جدیــد  احتمالــی 
واکسیناســیون اســت، افــزود: تکمیــل 
ــانی  ــامل کس ــم ش ــیون ه واکسیناس
مــی شــود کــه تاکنــون واکســن نــزده 
ــورت  ــه ص ــه ب ــرادی ک ــم اف ــد و ه ان
ناقــص نوبــت هــای واکســن را دریافت 

ــد. ــته ان داش

جوالن دوباره کرونا ؛

بازگشت نارنجی و قرمز
 به نقشه کرونایی کرمان
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مهریه هدیه ای الهی است که در متن خلقت و 
آفرینش به زن تعلق دارد.

خداوند در قرآن می فرماید :
و اتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن 

شی ء منه نفسا فکلوه هنیا مریئا
)) مهر زنان را )به طور کامل ( به عنوان یک 
بدهی )یا یک عطیه یا هدیه ( به آنها بپردازید 
و اگر آنها با رضایت خاطر چیزی از آنرا به شما 

بخشیدند آن را حالل و گوارا مصرف کنید.((
دو رکن اساسی و اصیل در ازدواج زن و مرد 
هستند که با صیغه عقد پیوند زناشوئی انجام 
میشود و مهریه فرع بر آن اصل است و نوعی 
بخشش و هدیه از طرف مرد به زن برای ارزش 
و شخصیت و احترام به مقام واالی انسانی اوست 
و اگر آنطوریکه مفسرین نوشته اند : ) کلمه نحله 
را به معنی عطیه و بخشش تفسیر و معنا نمایند 
مهر را یک عطیه الهی است و خداوند بخاطر 
اینکه زن حقوق بیشتری داشته باشد تعیین 
کرده است.( بعد می فرماید که اگر زنان مقداری 
ویا همه مهریه را بخشیدند مردها بپذیرند و 
آن به جهت احترام گذاشتن به احساسات و 
عواطف و احترامات متقابل طرفین و محکم 
شدن پیوندهای قلبی و عاطفی و درونی است 
و اسالم خواسته است که در کنار آن عاطفه و 
مهر و محبت و فداکاری و گذشت و تخیر قلوب 
یکدیگر وجود داشته باشد و نخواسته که تنها 
مقررات خشک زناشوئی حاکم بر روابط انسانی 
آنها باشد و بعضی از مسائل حقوقی منجر به 

ویرانی اصالت خانواده نگردد.

مهریه هدیه ای الهی

جایگاه زن دراسالم

یک  دوستانه  یا  خانوادگی  در جمع های  اینکه 
مادر مجبور می شود برای هر رفتار کودک خود، 
به دیگران جوابگو  باشد،  موضوع عجیب وغریبی 
نیست و بسیاری از مادران آن را تجربه کرده اند اما 
اینکه با اظهارنظرهای اطرافیان که مغایر با نظرات 
ما است چطور باید برخورد کنیم، موضوعی است 

که در این گزارش به آن پرداخته ایم.
تربیت فرزند یکی از مسئولیت های سنگین و سخت 
برای هر پدر و مادری است. حال اگر در تربیت کردن 
نظر دیگران هم دخیل باشد کار سخت تر می شود. 
گاهی اطرافیان به خصوص پدربزرگ و مادربزرگ ها 
به دلیل داشتن نقش جدید احساس می کنند 
می توانند بیشتر در زندگی شما دخالت کنند؛ البته 
گاهی هم آن ها از روی دلسوزی و عالقه در تربیت 
فرزند دخالت می کنند و با این دخالت ها تصور 
می کنند به نفع کودک عمل می کنند غافل از اینکه 
این کار عواقبی را به دنبال دارد که دکتر نرگس 
رحمانی، روانشناس تربیتی و درمانگر بالینی کودک 
ارائه روش های  و  این موضوع  واکاوی  نوجوان  و 

صحیح برخورد با دخالت اطرافیان می پردازد.

آسیب دخالت اطرافیان در فرزندپروری
دخالت های پدربزرگ و مادربزرگ ها یا اقوام نزدیک 
می توانند  و...  عمو  عمه،  خاله،  مثل  کودک  به 
آسیب هایی را در دو سطح به وجود بیاورند. به 
گفته دکتر رحمانی یکی از این آسیب ها به والدین 
وارد می شود. شما تصور کنید در جمعی هستید و 
دیگران مادر یا پدر را به خاطر طرز فرزندپروری اش 
مورد سرزنش قرار می دهند، در چنین شرایطی 
والدین دچار احساس بی کفایتی وناتوانی در تربیت 

فرزند می شود و اعتمادبه نفسش کاهش می یابد.
رحمانی می گوید بخش دیگر آسیب دخالت 
اطرافیان مربوط به روابط زوجین است؛ به طوری که 
با دخالت خانواده هر یک از زوجین، طرف دیگر به 
دنبال متهمی می گردد تا تقصیر دخالت دیگران را 
گردن او بیندازد و همین مسئله منجر به تنش و 

بگومگو بین زوجین خواهد شد.

فرهنگی و تربیتی
زیباترا ز حورالعین - قسمت 18 هدی سادات پاک نهاد

حــج، فریضــه ای جامــع و چنــد وجهــی 
اســت: »گویــی همــه ی جوانــب مهــّم 
فــردی و اجتماعی، و زمینی و آســمانی، 
و تاریخــی و جهانــِی دیــن، قــرار اســت 
ــود.« ۱۳99/۰۵/۰۷ و  ــرور ش در حــج م
ــوی،  ــی، معن ــف سیاس ــاد مختل در ابع
کارکردهــای  و...  اخالقــی  عبــادی، 
ــاد،  ــن ابع ــی از ای ــماری دارد. یک بی ش
جنبــه ی اجتماعــی حــج اســت. در 
ــاوت  ــه ی متف ــج دو روی ــت »ح حقیق
ــه ی  ــک روی ــر دارد: ی ــل یکدیگ و مکّم
اجتماعــی؛  رویــه ی  یــک  فــردی، 
ــه  ــرد و توّج ــت ک ــد رعای ــر دو را بای ه
ــن  ــا مهم تری داشــت.« ۱۳94/۰۵/۳۱ ام
ــی و  ــای سیاس ــا و کارکرده ظرفیت ه

ــدام اســت؟ ــی حــج ک اجتماع
 رزمایش قدرت در مقابِل کانون های 

فساد و ظلم
از منظــر سیاســی و اجتماعــی، »حــج، 
رزمایــش قــدرت در برابــر مســتکبرانی 
اســت کــه کانــون فســاد و ظلــم 
غارتگری انــد.«  و  ضعیف ُکشــی  و 

۱۳99/۰۵/۰۷
ــج در  ــت ح ــی، عظم ــد اجتماع در بُع
چنــد موضــوع بُــروز و ظهــور دارد. 
اولیــن جنبــه ی عظمــت حــج در بُعــد 
ــت.  ــلمین اس ــدت مس ــی، وح اجتماع
در حــج »یــک عامــل اجتماعــی وجــود 
بــرادری  اســت،  وحــدت  آن  و  دارد 
اســت، یکرنگــی اســت... ایــن تجّمعــات 
ــار هــم، یکــی  عجیــب مردمــی در کن
ــالم  ــی اس ــات اجتماع ــر حی از مظاه
اســت.« ۱۳9۸/۰4/۱2 دومیــن ظرفیت 
اجتماعــی ایــن اســت کــه »حــج، 
ــرم  ــخت و ن ــای س ــش توانایی ه نمای

اّمــت اســت.« ۱۳99/۰۵/۰۷
ــوان  ــت می ت ــه جرئ ــه »ب ــی ک ــا جای ت
گفــت: همیــن یــک تکلیــف اســالمی 
اگــر درســت و چنان که شــریعت اســالم 
خواســته اســت مــورد بهره بــرداری 
ــدان  ــی نه چن ــد از زمان ــرد، بع ــرار گی ق
ــزت و  ــه ع ــالمی را ب ــت اس ــد، ام بلن

قدرتــی کــه در خــور آن اســت خواهــد 
ــت  ــن ظرفی ــاند.« ۱۳۷۰/۰۳/۱۳ ای رس
عظیــم، همــان قدرتــی اســت کــه برای 
ــاج  ــه آن احتی تمدن ســازی اســالمی ب

داریــم.
ســومین  بصیــرت،  و  روشــنگری 
ــذا  ــت، ل ــج اس ــی ح ــت اجتماع ظرفی
»فرصــت حــج را بــرای روشــنگری 
در ایــن زمینه هــا و اعــالم برائــت از 
اســتکبار و آمریــکا نبایــد از دســت داد.« 

۱۳۸۳/۰9/۳۰
ــج،  ــی ح ــت اجتماع ــن قابلی چهارمی
آرامــش اجتماعــی اســت؛ در حقیقــت 
»حــج از ایــن جهــت هــم کــه نــگاه بــه 
مجموعــه ی مســلمانها اســت، ســیاه و 
ســفید و زرد و انــواع و اقســام ملّیتهــا و 
اقــوام و جغرافیــای مختلــف آنجــا جمع 
میشــوند ُدور خانــه ی خــدا طــواف 
ــام  ــل را انج ــک عم ــه ی ــد، هم میکنن
میدهنــد، ایــن یــک آرامشــی به انســان 

میبخشــد.« ۱۳9۷/۱۱/۱4
ــج  ــی ح ــه ی اجتماع ــن جنب پنجمی
ابراهیمــی، »تبادل تجربّیــات با یکدیگر 
ــالمی  ــورهای اس ــی از کش ــت. خیل اس
تجربّیاتــی دارنــد؛ فــرض بفرمایید ملّت 
ایــران، تجربــه ای دارد در مواجهــه ی 
بــا دشــمن، در شناســایی دشــمن، 
در اعتمــاد نکــردن بــه دشــمن، در 
اشــتباه نکــردن ]در شــناختن[ دوســت 
ــج  ــم... ح ــه داری ــا تجرب ــمن؛ م از دش
یــک فرصتــی اســت کــه اینهــا منتقل 

۱۳94/۰۵/۳۱ بشــود.« 
و ششــمین بعــد اجتماعــی حــج هــم 
ایــن اســت کــه »ملّتهــای مســلمان در 

حــج باهــم آشــنا میشــوند، اُنــس پیــدا 
میکننــد، زبــان هــم را میفهمنــد... 
ــبهه ها  ــوند، ش ــک میش ــم نزدی ــه ه ب
برطــرف میشــود، دشــمنی ها کم رنــگ 
ــود،  ــرف میش ــج برط ــود و بتدری میش
دلهــا بــه هــم نزدیــک میشــود، دســتها 
ــورها  ــد، کش ــم می آین ــک ه ــه کم ب
میتواننــد بــه هــم کمــک کننــد، ملّتها 
ــد.«  ــک کنن ــم کم ــه ه ــد ب میتوانن

۱۳9۶/۰۵/۰۸
 موسم حج، عید بزرگ مسلمین

اگــر بخواهیــم حــج بــا تمامــی ظرفیت 
هایــی کــه دارد، کارکــرد و اثــرات 
خــودش را داشــته باشــد، بایــد مــواردی 
را رعایــت کنیــم؛ نخســت اینکــه »نگاه 
بــه حــج بایــد نــگاه بــه یــک نعمــت و 
فرصــت بــزرگ الهــی باشــد... اگــر بــه 
چشــم فرصــت نــگاه کردیــم، آن وقــت 
ــف  ــد، وظائ ــد ش ــاز خواه ــا ب ــد م دی
ــم  ــه خواهی ــتر توج ــان را بیش خودم

کــرد.« ۱۳۸۸/۰۸/۰4
 بــه عبــارت بهتــر »فرا رســیدن موســم 
حــج را بایــد عیــد بــزرگ اّمت اســالمی 
بــه شــمار آورد. فرصــت مغتنمــی کــه 
ایــن روزهــای گرانبهــا در همه ی ســالها 
بــرای مســلمانان جهــان پدید مــی آورد، 
اســت.«  معجزه گــری  کیمیــای 

۱۳92/۰۷/22
دومیــن نکتــه این اســت که »بایســتی 
مفاهیــم حــج را دانســت، فهمیــد، 
برطبــق آنهــا رفتــار کــرد و عمل کــرد.« 
۱۳9۷/۰4/2۵ اهمیــت بحــث آنــگاه 
روشــن می شــود کــه »از مفاهیــم حــج 
ــی کــه در حــج وجــود دارد،  و نکته های

ــد و  ــری کن ــد جلوگی ــس نبای هیچ ک
ــری،  ــد... جلوگی ــاد کن ــت ایج ممانع
منــع، فقــط ایــن نیســت کــه نگذارنــد 
شــما برویــد مّکــه، ممکــن اســت 
ــد  ــا نگذارن ــه اّم ــد مّک ــد بروی بگذارن
کــه از مفاهیــم حــج اســتفاده کنیــد؛ 
ایــن هــم صــّد عــن  ســبیل  اهلل اســت، 
ایــن هــم صــّد عــن المســجد الحــرام 
اســت.« ۱۳9۷/۰4/2۵ مســئله ی ســوم 
اینکــه »حّجــاج در عرصــه ی حــج و در 
میــدان ایــن فریضه ی بــزرگ اســالمی، 
ــا  ــه ب ــه معنــای واقعــی کلمــه برادران ب
هــم رفتــار کننــد؛ بــه چشــم بــرادر بــه 
ــه چشــم  ــه ب ــد، ن ــگاه کنن یکدیگــر ن
بیگانــه، نــه بــه چشــم دشــمن... بایــد 
ــدال  ــط ج ــه فق ــه ن ــم ک ــعی بکنی س
زبانــی نداشــته باشــیم، تنافــر قلبی هم 

ــیم.« ۱۳92/۰۶/2۰ ــته باش نداش
 امــروزه »میلیاردها خــرج میکنند برای 
اینکــه بیــن مذاهــب اســالمی اختــالف 
ــد...  ــاد کنن ــمنی ایج ــد و دش بیندازن
هیچ کــس نبایــد کمــک کنــد بــه ایــن 
اختالف افکنــی؛ هرکــس کمــک کنــد، 
در توطئــه ی آنهــا و در تبعــات معنوی و 
الهــی این گنــاه بــزرگ شــرکت خواهد 

ــت.« ۱۳9۶/۰۵/۰۸ داش
ــن  ــه ای ــورد توج ــدِی م ــئله ی بع مس
اســت کــه حــج »بایــد مظهــر تفاهــم 
ــد.«  ــو باش ــر گفتگ ــد مظه ــد، بای باش
۱۳9۸/۰۷/۱۷ لــذا توصیــه ی اکیــد این 
اســت کــه »حقایــق را منتقل کنیــد؛ نه 
فقــط بــا زبــان، بلکــه بــا زبــان و عمــل؛ 
حقایق اســالم را بگویید، حقایق شــیعه 
را بگوییــد، حقایــق انقــالب اســالمی را 
بگوییــد، ماجراهایــی را کــه امــروز وجود 
دارد بگوییــد.« ۱۳92/۰۶/2۰ بــه عبارِت 
ســاده تر »ارتبــاط برقــرار کنیــد، حــرف 
ــد،  ــر بگیری ــد، خب ــر بدهی ــد، خب بزنی
روحیه بدهیــد، روحیه بگیرید؛ حقایقی 
را کــه دربــاره ی اســتکبار، مســتکبرین، 
معاندیــن، مخالفیــن میدانید... تشــریح 

ــد.« ۱۳9۰/۰۷/۱۱ کنی

رزمایشِ امت اسالم
نگاهی به ظرفیت ها و کارکردهای سیاسی و اجتماعی حج از منظر رهبر انقاب ؛

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر راي شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۷22-۱4۰۱/۳/۱۱ اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــي ســعداهلل هاشــمی نــژاد فرزنــد حمدالــه 
بشــماره کدملــی ۳۱۷9۸۰۵۱۸۸صــادره از بردســیر در ششــدانگ 
ــالک  ــع پ ــاحت ۱۶۱2.۶4 مترمرب ــه مس ــاغ ب ــه و ب ــاب خان ــک ب ی
۱۰۰ فرعــي۸۶۶ اصلــي بخــش 2۱ کرمــان بردســیر روســتای فــرکان 
ــژاد  محــرز گردیــده  ــه هاشــمی ن خریــداري از مالــک رســمی حمدال
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  :۱۳44۸۵۰

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۱۷-۱4۰۱/2/۳۱هیات  راي  برابــر 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت ملک بردســیر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي احمد رمضانی ســربندی  فرزندمحمدبشــماره 
کدملــی ۳۱۷9۳4۳۱۵۱صــادره از بردســیر در یــک قطعــه زمین محصور 
جهــت الحــاق بــه خانــه پــالک ۱۸ فرعــی از ۱۸۷ اصلــی  بــه مســاحت 
24.۱2 مترمربــع پــالک 2۷ فرعــی از ۱۶ فرعــي۱۸۷ اصلــي بخــش 2۰ 
کرمــان بردســیر بلوارشــهید صانعی کوچه۷ خریــداري از مالکین رســمي 
اقایــان کاووس و قابــوس هــردو بردبــار  محــرز گردیــده اســت.لذا به منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مي شــود در 
صورتــي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضــي اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهي اســت در صــورت انقضــاي مدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

ناسه آگهی  : ۱۳44۸۳۸

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۷۳۷-۱4۰۱/۳/۱2هیات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملک بردســیر 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي زهرا ملــک قاســمی  فرزندقلندر 
ــگ  ــار دان ــیر در چه ــادره از بردس ــی ۳۱۷9۷۵۳۶۸4 ص ــماره کدمل بش
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت ۳۱4 مترمربــع پالک 
۳۳ فرعــي ۳۵9۸ اصلــي بخــش 2۰ کرمــان بردســیر بلــوار 22 بهمــن 
خریــداري از مالــک رســمي عبــاس بهــادر بردســیری  محــرز گردیــده 
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  : ۱۳44۸۳۷

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۷۷-۱4۰۱/۳/۷هیات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملک بردســیر 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي خانــم اللــه خســروی مشــیزی  
ــیر در  ــادره از بردس ــی ۳۱۷9۸۰۵۶4۱ص ــماره کدمل ــاس بش فرزندعب
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی  بــه مســاحت 
۶4.۵۱ مترمربــع پــالک 29۶ فرعــي ۳۵9۰ اصلــي بخــش 2۰ کرمــان 
بردســیر بلــوار 22 بهمــن خریــداري از مالک رســمي یــزد جرد معینیان 
محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتي که اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایي تقدیــم نمایند.

بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکور و عــدم وصــول اعتراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۵/۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی  : ۱۳44۸۳4

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۶2-۱4۰۱/۳/۷هیات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملک بردســیر 
ــر   ــی رنجب ــارض متقاضــي حمیدرضــا گرکان ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــیر در  ــادره از بردس ــی ۳۱۷9۶99۱9۱ص ــماره کدمل ــی بش فرزندحاج
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه  مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی  به مســاحت 
ــان  ــش 2۰ کرم ــي بخ ــي ۳۵9۰ اصل ــالک 299 فرع ــع پ ۵۸ مترمرب
بردســیر بلــوار 22 بهمــن خریــداري از مالک رســمي یــزد جرد معینیان 
محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مــي توانند 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایي تقدیــم نمایند.

بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکور و عــدم وصــول اعتراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۵/۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی  :۱۳44۸29

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۱۳-۱4۰۱/2/۳۱ اول موضــوع  ــر راي ش براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات 
ــه بالمعــارض متقاضــي مجتبــی بنیــان   فرزنــد منصوربشــماره  مالکان
کدملــی ۳۱۷9۸2۶42۸صــادره از بردســیر در ششــدانگ یــک بــاب خانه  
بــه مســاحت ۳2۳.۸۶ مترمربــع پالک۵۷ فرعــي۳42۳ اصلــي بخش 2۰ 
کرمــان بردســیر بلــوار امامــزاده خریــداري از مالــک رســمی حســن کوپاه 
اصفهانــی  محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را به 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.

بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی : ۱۳44۸4۵

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر راي شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۱2-۱4۰۱/2/۳۱هیات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملک بردســیر 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي عصمــت ســاالری بردســیری 
فرزنــد حبیــب الــه  بشــماره کدملــی ۳۱۷9۵94۵۱9صــادره از بردســیر 
ــع  ــاحت ۵99.2۰ مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در شش
ــیر  ــان بردس ــي بخــش 2۰ کرم ــي۷۳2 اصل ــی از 2  فرع پالک2۰فرع
احمــد ابــاد کوچــه شــهید زینلــی ۸ خریــداري از مالــک رســمی حمید 
ســعید  محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص 
نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایــي تقدیم 
نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی : ۱۳44۸42

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر راي شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰49۷-۱4۰۱/2/2۱هیات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملک بردســیر 
ــد  ــژاد فرزن ــارض متقاضــي جــواد هاشــمی ن ــه بالمع ــات مالکان تصرف
براتعلی بشــماره کدملی ۳۱۷9۷4۱۸۶4صادره از بردســیر در ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 2۳۸ مترمربــع پــالک۳  فرعــي۳۳۸9 
اصلــي بخــش 2۰ کرمــان بردســیر بلوارشــهید جهاندیــده  خریــداري از 
مالکیــن رســمي خانــم بیتــا، اقایــان بابــک و بهــادر همگی بهنــام محرز 
گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایي تقدیــم نمایند.

بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکور و عــدم وصــول اعتراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی  :۱۳44۸4۰

با دخالت اطرافیان در تربیت 
فرزندمان چه کنیم؟



دوشنبه - 20 تیر ماه 1401سال چهاردهم - شماره ی 6534

مش سکینه تنها یک پسر داشت. دنیا بود و مش 
سکینه و علی اش. علی شفیعی.

این جمالت برای داستان سرایی خوب است اما 
واقعیت این بود که مش سکینه بود و خدایش که 
علی را سپرد دست خدا! علي که شهید شد فقط 

ماند خدا!
تمام تعلق مش سکینه خدا بود، خدا هم دسته گل 
 او را پسندید، اما برایش یک هدیه داشت، حاج قاسم!

حاج قاسم شد فرشته خانه مش سکینه. کرمان که 
می آمد یک وعده خودش را مهمان مادر علی می 
کرد. کنار تختش می نشست و هم صحبت می 

شدند. چایی می ریختند و میوه می خوردند.
حاجی خودش ظرف ها را می شست و جابه جا می 
کرد. گاهی هم که تلفن مش سکینه زنگ می خورد 
حاج قاسم بود، از سوریه، عراق... که احوال می پرسید 
و یادآور داروهایش می شد و صحبتش را می شنید!

مش سکینه مزد زحماتش را از خدا گرفت.
در خانه های مردم رخت شسته بود، کارگری کرده 
بود، در کوره های آجرپزی گرما و سرما را به جان 
خریده بود تا علی اش حالل خور و چشم و دل 

خدایی بار بیاید! 
محبت و هم نشینی و پسری حاج قاسم نوش جانش!

وقتی که می خواهند انسان را تعریف کنند، می 
گویند انسان موجودی است متحرک، که حرکت او 
در نتیجه تعلق اوست. تعلق به اشیای خاکی، انسان را 
خاکی می کند. تعلق به موضوعات متعالی، انسان را 

مافوق خاک قرار می دهد و متعالی می کند.
هرکجا در زندگی شخصیت ها و انسان های اثرگذار 

دقت کنید، به این نکته می رسید.
اگر می بینید شخصیتی مثل امام خمینی، این گونه 
برخالف مسیر جاری حرکت کرد، یک امر محال و 
غیر ممکنی را تبدیل به ممکن کرد این امر، به آرزوها، 

تعلقات و اراده امام بر می گردد.
تعلق امام، به دنیا نبود. آرزوی امام آرزوی خاکی نبود. 

یک آرزوی پست نبود. همین او را موفق کرد.
این که گفته می شود  »االعمال بالنیات« نیت انسان 

هم بر پایه تعلقات است.
بنابراین، تعلقات اثر اساسی در اراده و در عمل و در 

حرکت انسان دارد.

 نیت انسان  بر پایه تعلقات است

مکتب حاج قاسم
درس یازدهم

معــاون اداره کل حــج و زیــارت اســتان 
کرمــان گفــت: تاکنــون ۱۰ هــزار و 9۳۵ نفر 
در ســامانه ســماح اســتان بــرای پیــاده روی 
اربعیــن ثبــت نــام کردنــد و ثبت نــام زائــران 
اربعیــن تــا ۳۱ تیــر از طریق ســامانه ســماح 

ــود. ــام می ش انج
ــا  ــری ب ــی مجــد در نشســت خب محمدعل
ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــانه اس ــاب رس اصح
ــتان از 24  ــاج اس ــای حج ــه کاروان ه اینک
تیرمــاه وارد کرمــان می شــوند، اظهــار 
داشــت: حجــاج کرمانــی در دو روز به کرمان 
برمی گردنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکه امســال 
حجــاج کرمانــی همــه مدینــه اولــی بودند و 
در حــال حاضــر در مکــه هســتند، گفــت: 
خوشــبختانه تمام حجاج اســتان کرمــان در 
صحــت و ســالمت بســر می برنــد و تاکنــون 

جــای نگرانــی نیســت.
معــاون اداره کل حــج و زیــارت اســتان 
کرمــان بــا بیــان اینکــه تاکنــون ۱۰ هــزار و 
9۳۵ نفــر در ســامانه ســماح اســتان کرمــان 
بــرای پیــاده روی اربعیــن ثبــت نــام کردنــد، 
افــزود: ثبت نــام زائــران اربعیــن تــا ۳۱ 
ــام  ــماح انج ــامانه س ــق س ــاه از طری تیرم

می شــود.  وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال 
حاضــر پــرواز از فــرودگاه کرمــان بــه ســمت 
عــراق انجــام می شــود، گفــت: بــا توجــه بــه 
بــاز شــدن مــرز زمینــی اســتقبال زائــران از 
ســفر عتبــات عالیــات به صــورت هوایــی کم 

شــده اســت.
مجــد بــا بیــان اینکه رســانه ها نقــش مهمی 
در اطالع رســانی بــه زائــران عتبــات عالیــات 
و حجــاج داشــته و کمــک کردند کــه زائران 
بــه موقــع اخبــار صحیــح را دریافت کــرده و 
دچــار گمراهــی نشــوند، ادامــه داد: از مــردم 
درخواســت داریــم ثبت نــام ســفر عتبــات را 
از مجــاری قانونــی و دفاتــر زیارتــی معتبــر 
ــه اینکــه در  ــا اشــاره ب انجــام بدهنــد. وی ب
حــال حاضــر ســامانه ســماح پیــش ثبــت 
نــام از زائــران را انجــام می دهــد، بیــان کــرد: 
ســفر قطعــی زائــران و جزئیــات آن بســتگی 
بــه وضعیــت کشــور عــراق در زمــان اعــزام 
دارد. معــاون اداره کل حــج و زیــارت اســتان 
کرمــان بــا بیــان اینکــه ثبت نــام در ســامانه 
ــفر  ــرای س ــزی ب ــکان برنامه ری ــماح ام س
ــار  ــود آم ــد و وج ــم می کن ــران را فراه زائ
بســیار اهمیــت دارد، گفــت: زائــران در زمان 

اعــزام به عــراق طبق اعــالم وزارت بهداشــت 
بایــد دو دز واکســن کرونــا را دریافــت کــرده 

باشند.
اینکــه پیش بینــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
می شــود از اســتان کرمــان حــدود ۱۷۰ 
تــا 2۰۰ هــزار نفــر بــرای پیــاده روی اربعیــن 
ــود  ــام خ ــش ثبت ن ــماح پی ــامانه س در س
را انجــام بدهنــد، افــزود: ۱2۰ دفتــر زیارتــی در 
ســطح اســتان کرمان داریــم که زائــران عتبات 
می تواننــد بــه آن مراجعــه کــرده و از این طریق 

ــام و ســفر خــود را انجــام بدهنــد. ثبت ن

بیش از ۱۰۹۰۰ کرمانی در سامانه سماح ثبت نام کردند

اولین تور گردشگری مقاومت اسالمی در کرمان برگزار شد

معاون اداره کل حج و زیارت استان کرمان :

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶4۷-۱4۰۱/۳/2هیات  برابــرراي 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملک بردســیر 
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــي زهرا میرزائی مقصــود  فرزندیداهلل 
بشــماره کدملــی ۳۱۷9۰۷۳۵۸۶صــادره از بردســیر در ششــدانگ یــک 
بــاب مغــازه بــه مســاحت ۱29/44 مترمربــع پــالک ۳4۱ فرعــي۵۳4 
اصلــي بخــش 2۰ کرمــان بردســیر گلســتان شــورا خریــداري از مالــک 
رســمی بهــرام جاللــی گوهــری محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود 
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی:۱۳44۸9۰

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۶۳-۱4۰۱/۳/۷هیات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملک بردســیر 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضي مهــدی حیدر ابــادی پــور  فرزند 
حســن بشــماره کدملی ۳۱۷9۷۶2۵29 صادره از بردســیر در ششــدانگ 
یــک بــاب مغــازه تجــاری مشــتمل بــر طبقــات فوقانــی  بــه مســاحت 
ــان  ــش 2۰ کرم ــي بخ ــي۳۵9۰ اصل ــالک 29۸  فرع ــع پ ۱2۰مترمرب
بردســیربلوار 22 بهمــن خریــداري از مالــک رســمی  یــزد جرد معینیان 
محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتي که اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایي تقدیــم نمایند.

بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکور و عــدم وصــول اعتراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی : ۱۳44۸۷9

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۸۸-۱4۰۱/۳/۸هیات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملک بردســیر 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي اســماعیل فــالح فرزندمحســن 
بشــماره کدملــی 29۸۰۸4۶۱۸۱صــادره از کرمــان در ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک درب  بــاغ بــه مســاحت 2922۷ مترمربــع پــالک ۵۷ 
فرعــي۵۸۳۷ اصلــي بخــش 2۰ کرمــان بردســیر مزرعــه امیــن ابــاد نگار  
خریــداري از مالــک رســمی نرجــس امیــن زاده لنگــری  محــرز گردیــده 
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی : ۱۳44۸۵۸

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۷۶-۱4۰۱/۳/۷هیات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملک بردســیر 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي مجیــد نیــک ورز  فرزند یــاراهلل 
بشــماره کدملــی ۳۱۷9۶992۰۵صــادره از بردســیر در ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه  به مســاحت 2۶۶.۸۳ مترمربع پــالک ۳۱  فرعــي۶94 اصلي 
بخــش 2۰ کرمان بردســیربلوارمیرزا اقاخان کوچه ۱۰خریــداري از مالک 
رســمی اصغــر خســروی مشــیزی  محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود 
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظــرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را به 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

ــد. خواهد ش
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی : ۱۳44۸۵۷

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ــوع  ــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۱۱-۱4۰۱/2/۳۱ اول موض ــر راي ش براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد 
ــک بردســیر  ــت مل ــي حــوزه ثب ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبت
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضي حســن رمضانــی ســربندی  فرزند 
محمدبشــماره کدملــی ۳۱۷9۳424۷۱صــادره از بردســیر در یــک قطعه 
زمیــن محصــور جهــت الحــاق بــه خانــه پــالک ۱9 فرعــی از ۱۸۷ اصلی  
بــه مســاحت ۳2.۰۳مترمربــع پــالک2۶ فرعــی از ۱۶ فرعــي۱۸۷ اصلــي 
بخش 2۰ کرمان بردسیربلوارشــهید صانعی کوچه ۷ خریــداري از مالکین 
رســمی اقایــان کاووس و قابــوس هــردو بردبــار محــرز گردیده اســت.لذا به 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي 
شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهــي به مدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهي اســت در صــورت انقضــاي مدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی : ۱۳44۸۵4

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۸9-۱4۰۱/۳/۸هیات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملک بردســیر 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي اســماعیل فــالح فرزندمحســن 
بشــماره کدملــی 29۸۰۸4۶۱۸۱صــادره از کرمــان در ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک درب  بــاغ بــه مســاحت ۳۰۰۳9.۶2 مترمربــع پــالک 
۵۶ فرعــي۵۸۳۷ اصلــي بخــش 2۰ کرمان بردســیر مزرعه امیــن اباد نگار  
خریــداري از مالــک رســمی نرجــس امیــن زاده لنگــری  محــرز گردیــده 
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی : ۱۳44۸۸9

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۸۷-۱4۰۱/۳/۸هیات  برابــرراي 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملک بردســیر 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي اســماعیل  فالح فرزندمحســن 
بشــماره کدملــی 29۸۰۸4۶۱۸۱صــادره از کرمان در ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک درب  باغ بــه مســاحت ۳۰۰۳4.۳۳ مترمربع پــالک ۵۵ 
فرعــي۵۸۳۷ اصلــي بخــش 2۰ کرمــان بردســیر مزرعــه امین ابــاد نگار  
خریــداري از مالــک رســمی نرجــس امیــن زاده لنگــری  محــرز گردیده 
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی : ۱۳44۸۸۸

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۸۶-۱4۰۱/۳/۸و  اراي  برابــر 
قانــون  موضــوع  اول  هیــات   ۱4۰۱/۳/۸-۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۸۳
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند 
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضي مســعود فالح فرزندحســن بشــماره کدملی 
299۱۵۱۰۰99صــادره از کرمــان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یک 
ــع پــالک ۵۵ فرعــي۵۸۳۷  ــه مســاحت ۳۰۰۳4.۳۳ مترمرب ــاغ ب درب  ب
اصلــي بخــش 2۰ کرمــان بردســیر مزرعــه امیــن ابــاد نــگار  خریــداري از 
مالــک رســمی نرجــس امیــن زاده لنگــری  محــرز گردیــده اســت.لذا بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي 
شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهــي به مدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهي اســت در صــورت انقضــاي مدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی :۱۳44۸۸۰

مســئول ســتاد اســکان زائــران شــهید حــاج قاســم 
ــور  ــار ت ــرای اولیــن ب ســلیمانی در کرمــان گفــت: ب
گردشــگری ارزشــی و مقاومــت اســالمی بــا حضــور 
۱۸۰ نفــر از کارکنــان فراجــا تهــران طــی چنــد روز 
ــزار  ــارت م ــهدا و زی ــزار ش ــد گل ــه مقص ــته ب گذش

شــهید حــاج قاســم ســلیمانی انجــام شــد.
مهــدی معنویــان اظهــار کــرد: ۳۰ تــور زیــارت گلــزار 
ــال  ــول یکس ــلیمانی در ط ــم س ــاج قاس ــهید ح ش
گذشــته انجــام شــده اســت. وی افــزود: ۶۰۰۰ زائــر 

در قالــب ایــن تورهــا وارد اســتان کرمــان شــده اند و 
قبــور مطهر شــهید حاج قاســم ســلیمانی و شــهدای 

ــد. ــارت کرده ان ــاع مقــدس را زی هشــت ســال دف
معنویــان بیــان کــرد: بیشــترین مشــتاقان مــزار ایــن 
شــهید بزرگوار، از اســتان تهران و ســپس اســتان های 
خراســان رضوی، بندرعباس، سیســتان و بلوچســتان، 

کردســتان، تبریــز، ارومیــه و ... بوده انــد.
معنویــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای اولیــن بــار تــور 
گردشــگری ارزشــی و مقاومــت اســالمی بــا حضــور 

۱۸۰ نفــر از کارکنــان فراجــا تهــران طــی چنــد روز 
ــزار  ــارت م ــهدا و زی ــزار ش ــد گل ــه مقص ــته ب گذش
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی انجام شــد، بیــان کرد: 
ایــن زائــران کــه بــه کربــالی معلی ســفر کــرده بودند 
بــا همکاری یکــی از دفاتــر خدمات مســافرتی کرمان 
راهــی کرمــان شــدند و پــس از زیــارت مــزار شــهید 
ــگری  ــای گردش ــلیمانی از جاذبه ه ــم س ــاج قاس ح
ایــن شــهر نیــز بازدید کردند. مســئول ســتاد اســکان 
زائــران شــهید حــاج قاســم ســلیمانی ادامــه داد: در 

ــا را در  ــه توره ــن گون ــزاری ای ــتیم برگ ــالش هس ت
اولویــت کار قــرار داده و در کنــار گردشــگری مقاومت، 
گردشــگری تاریخــی، طبیعــی و فرهنگــی کرمــان را 

ــت کنیم. ــز تقوی نی
وی خاطرنشــان کرد: خوشبختانه برای اســکان زائران 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی با هیــچ کمبــودی در 
اســتان مواجه نیســتیم و امیدواریم با همکاری ســایر 
ــد  ــه مقص ــان را ب ــتان کرم ــط، اس ــای مرتب ارگان ه

اصلــی گردشــگری مقاومــت تبدیــل کنیم.

یــک قــالده پلنــگ ایرانــی بــرای اولیــن بــار در منطقــه حفاظــت شــده 
ــان ســیدمهدی مکــی  کــوه ســعدی اســتان کرمــان توســط محیط ب

آبــادی مشــاهده و تصویربــرداری شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور رســانه حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان کرمــان، بــا تــالش محیط بانان ســختکوش و زحمتکش اســتان 
کرمــان بــرای نخســتین بــار حضــور پلنــگ ایرانــی در منطقــه حفاظت 

شــده ســعدی در مجــاورت شــهر کرمــان ثبــت و تصویربــرداری شــد.
ــوع زیســتی  ــاری معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تن ــوش غف داری
حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمــان ضمن ابــراز خرســندی از ثبت 
ایــن رکــورد اظهــار داشــت: در مــورخ دوازدهــم تیرمــاه ۱4۰۱ مقــارن 
ــان شهرســتان  ــادی محیط ب ــا ســاعت ۶ صبــح، ســیدمهدی مکی آب ب
کرمــان موفــق بــه تصویربــرداری از یــک قــالده پلنــگ نــر ایرانــی در  
مجــاورت آبشــخور جانمایــی شــده در منطقــه حفاظت شــده ســعدی 
شــد. وی با اشــاره به تصویربرداری مســتقیم از نخســتین حضور پلنگ 
ایرانــی در منطقه حفاظت شــده ســعدی افــزود: عــالوه بــر ارزش ذاتی و  
اکولوژیکــی ایــن گونــه ارزشــمند،  ثبــت حضــور این گونــه بیانگر تالش 
ــط زیســت  ــات اداره کل حفاظــت محی ــان و اقدام ــه محیط بان صادقان
اســتان در راســتای کاهــش تعارضــات جوامــع محلــی بــا زیســتگاه ها، 
برنامه هــای مقابلــه و کاهــش اثــرات خشکســالی و افزایــش قابــل توجه 
جمعیــت علف خــواران طــی ســال های اخیــر در ایــن منطقــه اســت.

ثبت  حضور پلنگ ایرانی در کوه سعدی  کرمان
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داستان های آموزنده

داستان راستان - شهید مطهری

 آبیار بازرس کل استان کرمان :

شیوع اخذ رشوه در رده های میانی شهرداری یک هشدار است

بــازرس کل اســتان کرمــان گفت: شــیوع اخذ رشــوه 
در رده هــای میانــی شــهرداری یــک هشــدار اســت و 
ــطح های  ــالس در س ــده اخت ــن پرون ــاهد چندی ش

مختلــف در شــهرداری ها هســتیم.
احمــد آبیــار در همایــش شــهرداران و روســای 

شــوراهای اســالمی شــهرهای اســتان کرمــان با بیان 
اینکــه کار شــهرداران، کار ســخت و پــر مشــغله ای 
اســت، اظهــار داشــت: یکــی از آســیب های جــدی 
کــه ظهــور و بــروز آن در شــهرداری ها بیشــتر 

ــت. ــت اس ــف مدیری ــود، ضع ــاهده می ش مش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عــوارض ضعــف مدیریــت 
شــهری بایــد شناســایی و برطــرف شــوند، گفــت: 
ظرفیــت بســیار باالیــی از مجموعــه نیــروی انســانی 
در شــهرداری ها مشــغول بــه کار هســتند کــه اگــر 
اقتــدار مدیریتــی در ایــن حوزه وجود نداشــته باشــد، 

ــا مشــکل مواجــه می شــود. کار شــهرداری ب
بــازرس کل اســتان کرمان پاکدســتی، رعایت ضوابط 
و مقــررات، نظــارت و کنتــرل زیرمجموعــه، حفاظت 
ــه موقــع از ابزارهــای  از نیــروی انســانی، اســتفاده ب

ــه ارکان  ــاد را از جمل ــا فس ــارزه ب ــی و مب مدیریت
ــزود: متاســفانه  ــوان کــرد و اف ــدار مدیریتــی عن اقت
ــهرداری ها رو  ــی از ش ــی در برخ ــاد مال ــیوع فس ش
ــا بیــان اینکــه شــهرداران  بــه افزایــش اســت. وی ب
وظیفــه اصلــی مبــارزه بــا ایــن فســاد را بــه عهــده 
دارنــد، تصریــح کــرد: شــیوع اخــذ رشــوه در رده های 
ــاهد  ــت و ش ــدار اس ــک هش ــهرداری ی ــی ش میان
چندیــن پرونــده اختــالس در ســطح های مختلــف 
ــای  ــا رده ه ــی ب ــه تبان ــهرداری ها هســتیم ک در ش
پاییــن را نیــز دارنــد که کار بســیار ناپســندی اســت.

آبیــار بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از پیمانــکاران با ما 
همــکاری دارنــد و همزمانــی کــه رشــوه می دهنــد 
مــدارک و مســتندات آن را در اختیــار مــا نیــز قــرار 
می دهنــد، گفــت: فســادهایی کــه در برخــی از 

ــر  ــه اگ ــد ک ــای شــهرداری رخ می ده ــه  ه مجموع
مــردم متوجــه شــوند ممکــن اســت شــهرداری را به 
آتــش بکشــند. وی بــا اشــاره بــه اهمیــت شناســایی 
ــر نظــر  ــرد: نظــارت ب ــان ک ــای فســاد، بی گلوگاه ه
کارشناســان، در خصــوص تعییــن قیمــت زمیــن و 
تاییــد صحــت آن توســط شــهردار بایــد انجام شــود 
ــه توســط  ــن مقول ــر ای و عــدم نظــارت و آگاهــی ب
ــتان  ــازرس اس ــرکل ب ــت. مدی ــرم اس ــهردار، ج ش
کرمــان افــزود: بحــث تفکیــک اراضــی، معامــالت، 
مزایــده و مناقصه هــا در شــهرداری ها می توانــد 
از دیگــر گلــوگاه فســاد باشــد کــه بایــد زیــر نظــر 
و کنتــرل شــهرداری باشــند تــا از هرگونــه فســاد 
جلوگیــری شــود و قطعــاً مدیــر در ایــن زمینه هــا 

بایــد پاســخگو باشــد.

مستمند  و ثروتمند
در  معمــول  طبــق  )ص(  اکــرم  رســول 
مجلــس خــود نشســته بــود. یــاران گرداگــرد 
ــد  ــد و او را مانن ــه زده بودن ــان حلق حضرت ش
ــد. در  ــه بودن ــان گرفت ــتر در می ــن انگش نگی
ایــن بیــن یکــی از مســلمانان - کــه مــرد فقیر 
ژنــده پوشــی بــود - از در رســید و طبق ســّنت 
اســالمی - کــه هر کــس در هر مقامی هســت، 
همیــن کــه وارد مجلســی می شــود باید ببیند 
هــر کجــا جــای خالــی اســت همان جــا 
بنشــیند و یــک نقطــه مخصــوص را بــه عنوان 
اینکــه شــأن مــن چنیــن اقتضــا می کنــد در 
نظــر نگیــرد - آن مــرد بــه اطراف متوّجه شــد، 
در نقطــه ای جــای خالــی یافــت، رفــت و آن جا 

. نشست
از قضــا پهلــوی مرد متعّیــن و ثروتمنــدی قرار 

گرفت.
مــرد ثروتمنــد جامه هــای خــود را جمــع کــرد 

و خــودش را بــه کناری کشــید.
رســول اکــرم کــه مراقب رفتــار او بــود بــه او رو 
کــرد و گفــت: »ترســیدی که چیــزی از فقــر او 

بــه تو بچســبد؟«
- نــه یــا رســول اهلل! - ترســیدی کــه چیــزی از 

ثــروت تــو بــه او ســرایت کنــد؟
- نــه یا رســول اهلل! - ترســیدی کــه جامه هایت 

کثیــف و آلــوده شــود؟ - نه یا رســول اهلل!
- پــس چــرا پهلــو تهــی کــردی و خــودت را 
ــم  ــراف می کن ــیدی؟ - اعت ــاری کش ــه کن ب
کــه اشــتباهی مرتکــب شــده ام  و خطا کــردم. 
اکنــون بــه جبــران ایــن خطــا و بــه کفــاره ی 
ایــن گنــاه حاضــرم نیمــی از دارایــی خــود را 
بــه ایــن بــرادر مســلمان خــود کــه دربــاره اش 
ــرد  ــم.  م ــدم ببخش ــتباهی ش ــب اش مرتک
ــه  ــن حاضــر نیســتم ک ــی م ــوش: »ول ژنده پ

بپذیــرم.«  
 جمعیت: »چرا؟« 

- چــون می ترســم روزی مــرا هــم غــرور بگیــرد 
و بــا یک برادر مســلمان خــود آن چنــان رفتاری 

بکنــم کــه امــروز این شــخص بــا مــن کرد.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ــوع  ــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۱4-۱4۰۱/2/2۱ اول موض ــر راي ش براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات 
ــیری   ــتارزاده بردس ــم س ــاي ابراهی ــي آق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
ــیر در  ــادره از بردس ــی ۳۱۷9۷2۸۰۳۵ص ــماره کدمل ــا بش فرزندغالمرض
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 44۰.9۰ مترمربــع پــالک 2۷ 
فرعــی از 4  فرعــي ۱9۳ اصلــي بخــش 2۰ کرمان بردســیر محله مخلص 
اباد کوچه شــهید ســتارزاده خریداري از مالک رســمي غالمرضا ســتارزاده 
بردســیری  محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص 
نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.

بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۵/۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی: ۱۳449۰۸
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسیر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶44-۱4۰۱/۳/2هیات  برابــرراي 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملک بردســیر 
ــد  ــه بالمعــارض متقاضــي محمــد رضــا هاشــمی بی ــات مالکان تصرف
خوانــی فرزندیوســف بشــماره کدملــی ۳۱۷9۶2۷۳۰۱صادره از بردســیر 
در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 2۸۸/۸۶  مترمربــع پــالک 
۵۸۱ فرعــي۸۶4 اصلي بخش 2۰ کرمان بردســیربلوار شــهید ســلیمانی 
خیابــان شــهید گنجــی زاده خریــداري از مالــک رســمی خانــم عــذری 
برومنــد  محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي که اشــخاص 
نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایــي تقدیم 
نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
 شناسه آگهی:۱۳44۸99

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابرراي شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶4۳-۱4۰۱/۳/2هیات اول موضوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــي فرزانــه رنجبــر کریــم ابــادی فرزنداســداله 
بشــماره کدملــی ۳۱۷992۱۸۰۳صــادره از بردســیر در ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 2۵۵مترمربــع پــالک 4 فرعــي۳۳۷4 اصلــي 
بخــش 2۰ کرمــان بردســیربلوار امامــزاده امامــت ۱۷خریــداري از مالــک 
رســمی حســن کوپــاه اصفهانــی محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود 
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را به 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
 شناسه آگهی:۱۳44۸9۸

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۳9-۱4۰۱/۳/2هیات  برابــرراي 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س فاق
بردســیر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي حمیــد  مظفــری غربا  
ــیر در  ــی ۳۱۷9۷4۷۱۵۳صــادره از بردس ــش بشــماره کدمل فرزنددروی
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت۳۵9/۸9 مترمربــع پــالک ۱۵ 
فرعــي۳4۳2 اصلــي بخش 2۰ کرمان بردســیربلوار جهاندیــده خریداري 
از مالــک رســمی رخســاره تفرشــی محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود 
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی:۱۳44۸9۶

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶4۸-۱4۰۱/۳/2هیات  برابــرراي 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملک بردســیر 
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــي زهرا میرزائی مقصــود  فرزندیداهلل 
بشــماره کدملــی ۳۱۷9۰۷۳۵۸۶صــادره از بردســیر در ششــدانگ یــک 
بــاب مغــازه بــه مســاحت ۱22/2۸ مترمربــع پــالک ۳4۰ فرعــي۵۳4 
اصلــي بخــش 2۰ کرمــان بردســیر گلســتان شــورا خریــداري از مالــک 
رســمی بهــرام جاللــی گوهــری محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود 
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی : ۱۳44۸9۳

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۱۵-۱4۰۱/2/۳۱ اول موضــوع  ــر راي ش براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاي خــرم عظیمــی باغبــزم فرزندمحمد 
قلــی بشــماره کدملــی ۳۱۷۸۸۵9۰4۷صــادره از بردســیر در ششــدانگ 
ــي  ــالک ۱۳9 فرع ــع پ ــه مســاحت ۵9۷.۵  مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی
2۸۵ اصلــي بخــش 2۰ کرمــان بردســیر خیابان کاشــانی کوچه عظیمی 
ــداري از مالــک رســمي عبــاس بهــادر بردســیری محــرز گردیــده  خری
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی : ۱۳449۰۷

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶42-۱4۰۱/۳/2هیات  برابــرراي 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملک بردســیر 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي زهــرا ارچندانــی  فرزنددرویــش 
بشــماره کدملــی ۳۱۷9۵۷۰۶۸۷ صــادره از بردســیر در ششــدانگ یــک 
ــالک ۱9۶  ــع پ ــاحت ۱294/2۸مترمرب ــه مس ــه ب ــه و باغچ ــاب خان ب
فرعــي۵۶۸۳ اصلــي بخــش 2۰ کرمــان بردسیرروســتای اســیا اســتاد 
خریــداري از مالــک رســمی حســین عبداللهــی طاحونه  محــرز گردیده 
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی: ۱۳449۰۱

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  شــماره۱4۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۶۳9-۱4۰۱/۳/2هیات  برابــرراي 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س فاق
بردســیر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي محمد مظفــری غربا  
فرزنددرویــش بشــماره کدملــی ۳۱۷9۷۰۷۰۳۸صــادره از بردســیر در 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۳4۵/۵9 مترمربــع پــالک 
۱4 فرعــي۳4۳2 اصلــي بخــش 2۰ کرمــان بردســیربلوار جهاندیــده 
خریــداري از مالــک رســمی رخســاره تفرشــی محــرز گردیــده اســت.

لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز 
آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبــق مقررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/2۰  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی : ۱۳44۸94

اســتان کرمــان بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی در 
معــرض قاچــاق کاال قــرار دارد و مقابلــه بــا این پدیده 
شــوم در اســتان نیازمنــد تجهیــز شــدن اســتان بــه 

امکانــات و تجهیــزات نویــن اســت.
قاچــاق، پدیــده شــوم و مخربــی اســت کــه صدمــات 
فراوانــی بــر پیکــر اقتصــاد ملــی کشــور وارد کــرده، 
فعالیــت اقتصــاد رســمی، برنامه هــا و سیاســت های 
کشــور را تحــت الشــعاع قــرار داده و دچــار اختــالل 
ــان،  ــاد پنه ــوان اقتص ــاق را می ت ــت؛ قاچ ــرده اس ک
ســیاه، مخفــی، بصــری، خاکســتری و کبــود، 
غیررســمی، نامرئــی، نامنظــم، غیرقانونــی، مــوازی و 

ثانــوی نیــز نامیــد.
ورود کاالهــای قاچــاق و تقلبــی یکــی از موانــع اصلی 
ــه  ــود ک ــوب می ش ــور محس ــاد کش ــد اقتص در رش
بــه هویــت ملــی کشــور ضربــه وارد کــرده و تولیــد 
داخلی را تضعیف، اشــتغال ناســالم را ترویج و اشتغال 
دائــم را محــدود می کنــد کــه ایــن روزها مــورد توجه 

جــدی دولت واقع شــده اســت. قاچاق کاال در کشــور 
مــا عــالوه بــر آثــار ســوء اقتصــادی بــه عنــوان یــک 
ــز اهمیــت  چالــش اقتصــادی و اجتماعــی نیــز حائ
اســت و نــه تنهــا ضررهــای زیــادی بــه رشــد تجارت 
و ســرمایه گذاری وارد می کنــد کــه باعــث بــه خطــر 

افتــادن ســالمت و اشــتغال مــردم نیــز می شــود.
رحمــان جاللی معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکه پدیــده شــوم قاچاق 
کاال، کمــر تولیــد داخلــی را می شــکند، اظهــار 
داشــت: بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی حاکــم بــر 
کشــور، تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری و اهتمــام 
دولــت آیــت اهلل رئیســی در حــوزه مبــارزه بــا فســاد 
و مبــارزه بــا قاچاق کاال شــش کمیته در کمیســیون 
مبــارزه بــا قاچــاق کاالی اســتان کرمــان فعال شــده 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه یکــی از ایــن کمیته هــای 
ــت  ــات اس ــات و عملی ــه اطالع ــده، کمیت ــال ش فع
کــه بــا محوریــت دســتگاه های انتظامــی و امنیتــی 

ــا و  ــه فراج ــات، مجموع ــه اداره کل اطالع و مجموع
... در حــال فعالیــت اســت، گفــت: در ایــام جراحــی 
ــزان کشــفیات قاچــاق کاال، همــت و  اقتصــادی می

ــن حــوزه نشــان داد. ــت دســتگاه ها را در ای جدی
ــتاندار  ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس مع
ــه در  ــک کمیت ــکیل ی ــه تش ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
حــوزه پیشــگیری، بــا محوریت ســتاد پیشــگیری از 
وقــوع جــرم دادگســتری اســتان کرمــان بیــان کــرد: 
ــا اســت و  ــی از علت ه ــول خیل ــده قاچــاق معل پدی
ــش  ــد نق ــوزه بای ــن ح ــادی در ای ــای زی مجموعه ه

داشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه لــوازم خانگــی و 
در حــوزه دارویــی، حجــم باالیــی از قاچــاق را 
ــده  ــا پدی ــدت ب ــه ش ــی ب ــوزه داروی ــم و در ح داری
ــتا  ــن راس ــت: در ای ــتیم، گف ــه هس ــاق مواج قاچ
ــدن و  ــت، مع ــکل از صنع ــی متش ــه تخصص کمیت
ــت. ــده اس ــکیل ش ــکی تش ــوم پزش ــارت و عل تج

جاللــی بــا اشــاره بــه اینکه اســتان کرمــان بــا پدیده 
قاچــاق ســوخت نیز مواجــه اســت، ادامــه داد: کمیته 
تخصصی قاچاق ســوخت را در اســتان فعــال کردیم، 
اتفاقــات خوبــی در اســتان کرمــان رقم خواهــد خورد 
و برنامه هــای خوبی در دســتور کار اســت کــه ثمرات 

و نتایــج آن بــه زودی دیــده می شــود.

جزئیات مبارزه با قاچاق کاال در استان کرمان 
پست های بازرسی به امکانات و فناوری های نوین تجهیز شود ؛




