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زیــرا بــه آنــان تفّضــل و نیکی فرموده و نعمت هایش را در اختیارشــان گذاشــته اســت، بی آن که اســتحقاق آن را داشــته باشــند.»عیون أخبــار الرضــا)ع(: ج ۲ ص ۱۸۰ «

امنیت یعنی دور بودن از خطراتی که علیه منافع 
معنوی )جان، مال، سرزمین و ... ( و ارزش های 
مادی )دین، فرهنگ، اعتقادات و ...( ما وجود 

دارد.
تعریف فرهنگ لغات از امنیت, عبارت است 
از: در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت 
شدن. امنیت همچنین عبارت است از: رهایی از 
تردید, آزادی از اضطراب و بیمناکی و داشتن 
اعتماد و اطمینان موجه و مستند. امنیت, خواه 
فردی, ملی یا بین المللی, در زمره مسائلی 
است که انسان با آن مواجه می باشد. امنیت 
به صورت وسیع, در مفهومی به کار گرفته شده 
که به صلح, آزادی, اعتماد, سالمتی و دیگر 
شرایطی اشاره می کند که فرد و یا گروهی از 
مردم, احساس آزادی از نگرانی, ترس, خطر یا 
تهدیدات ناشی از داخل یا خارج را داشته باشند. 
با  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
این  فرمودند:»  مقدس  دفاع  پیشکسوتان 
دفاع  که  است  مهم  خیلی  امنیت  احساس 
مقدس آن را به مردم داد. صیانت از امنیت 
کشور با مقاومت به دست می آید. نه با تسلیم. 

ما این را به دشمن تفهیم کردیم.«
امنیت بنیادی ترین نیاز هر جامعه و مهمترین 
است. اجتماعی  زندگی  دوام  برای  عامل 
ماندگاری جوامع در گرو احساس امنیت است. 
هر نظام سیاسی مهمترین وظیفه خود را ایجاد 
و حفظ امنیت ملی می داند. امنیت ملی توانایی 
یک ملت برای حفاظت از ارزشهای داخلی در 

مقابل تهدیدات خارجی است.

امنیت ، بنیادی ترین 
نیاز جامعه

صفحه 8ادامه صفحه سوم

سرمقاله

تداوم رعایت کامل دستورالعمل های 
بهداشتی و تزریق دُز یادآور واکسن کرونا

رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد:

رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه خانواده ها 
در مصونیت بخشــی هــر چــه بیشــتر 
فرزنــدان عزیزمــان در برابــر کرونــا و دیگــر 
بیماری هــای فصلی نقــش محــوری دارند، 
گفــت: تمــام تدابیــر اطمینان بخــش برای 
حضــور ایمــن دانش آمــوزان و دانشــجویان 
در کالس هــای درس و اجتماعــات علمــی 
بــا همــکاری خانــه و مدرســه لحاظ شــود.
بــه گــزارش ایســنا، ســید ابراهیم رئیســی 
در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، بــا اشــاره 
بــه کاهش چشــمگیر شــیوع ایــن بیماری 
در ماه هــای اخیــر، از خدمــات کادر درمــان 
ــی  ــالمت قدردان ــه س ــگران عرص و تالش

کــرد.
رئیــس جمهــور در عیــن حــال بــا اشــاره 
ــا در  ــه وضعیــت نامناســب شــیوع کرون ب
ــل  ــت کام ــداوم رعای ــورها، ت ــی کش برخ
دســتورالعمل های بهداشــتی و تزریــق ُدز 
ــدی  ــاس زمان بن ــر اس ــن ب ــادآور واکس ی
ــز و  ــتانه پایی ــژه در آس ــه وی ــب، ب متناس

ــت. ــروری دانس ــتان را ض زمس
رئیســی بــا اشــاره بــه بازگشــایی مــدارس 
و دانشــگاه ها پــس از ۲ ســال وقفــه، 
همــکاری بیــش از پیــش وزارت بهداشــت 
بــا وزارتخانه هــای آمــوزش و پــرورش 
و علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و لــزوم 
ــان از  ــرای پیشــگیری توام ــزی ب برنامه ری
شــیوع آنفلوانــزای فصلــی و کرونــا را مــورد 

ــرار داد. ــد ق تاکی
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه خانواده ها 

در مصونیت بخشــی هــر چــه بیشــتر 
فرزنــدان عزیزمــان در برابــر کرونــا و دیگــر 
بیماری هــای فصلی نقــش محــوری دارند، 
گفــت: تمــام تدابیــر اطمینان بخــش برای 
حضــور ایمــن دانش آمــوزان و دانشــجویان 
در کالس هــای درس و اجتماعــات علمــی 
بــا همــکاری خانــه و مدرســه لحاظ شــود.

رئیســی بــر همیــن اســاس بــه مســئوالن 
وزارت بهداشــت و رســانه ها بــه خصــوص 
ــش  ــه بی ــرد ک ــد ک ــی تاکی ــانه مل رس
از پیــش بــه آمــوزش، اطالع رســانی و 
ــانه  ــع و کارشناس ــه موق ــی ب آگاهی بخش

اهتمــام داشــته باشــند.
رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری از 
ــتاوردهای  ــه دس ــاره ب ــا اش ــخنانش ب س
ارزشــمند اجــرای طرح شــهید ســلیمانی 
در ایــام اوج شــیوع کرونــا، آن را تضمینــی 
بــرای اثربخشــی تالش هــای کادر درمــان 
دانســت و بــا قدردانــی از زحمــات دســت 
ــر تــداوم اجــرای  ــدرکاران ایــن طــرح، ب ان
آن در زمینه هــای آمــوزش و پیشــگیری و 

همچنیــن غربالگــری تاکیــد کــرد.

نهم ربیع االول آغاز امامت و والیت امام زمان)عج(

ــع االول،  ــاه ربی ــم م ــای مه ــی از روزه یک
ــاه اســت؛ نهــم ربیــع االول  ــن م روز نهــم ای
نخســتین روز امامــت و والیــت یگانــه منجی 
عالــم بشــریت، حضــرت مهدی موعــود عجل 
اهلل تعالــی فرجــه الشــریف اســت کــه پــس 
ــن  ــام حس ــان ام ــدر بزرگوارش ــهادت پ از ش
عســکری علیــه الســالم، بــه ایــن مقــام نائــل 

شــده انــد...
در انتظار فجر عدالت

نهــم ربیــع االول هــر ســال هجــری قمــری، 
مصــادف بــا آغــاز امامت خورشــید درخشــاِن 
جهــاِن بشــریّت و مرواریــِد فــروزاِن اهــل بیت 
عصمــت و طهــارت علیهــم الســالم احیاگــر 
معالــِم دیــن و نابــود کننــده ی ظلــم و ســتم 
ــده ی  ــرار کنن ــاوزکاران و برق ــوکِت تج و ش
حکومــت عــدل در سرتاســر جهــان و بــزرگ 
ــتین  ــت و وارث راس ــد و عدال ــادی توحی من
پیـــامبر اعـــظم صلی اهلل علیه و آله و ائمـــه 
معصـــومین علیهم الســالم حضــرت حجت 
بــن الحســن العســکری، مهدی موعــود علیه 

الســالم اســت.
منتظــران واقعی مهدی علیه الســالم در طول 
تاریــخ انتظــار و هــم اکنــون به دنبــال تحقق 
عدالــت راســتین درونی و بیرونی هســتند که 
الزمــه ایــن چنیــن عدالتــی، امیــد، تحــرک، 
شــور، حماســه، مقاومــت، نفی باطــل و طلب 
حــق، خــروش، صالبــت و قیــام )ضد قعــود و 
ســکون( بــه همــراه اعتقاد صحیــح توحیدی، 
محّمــدی، علــوی و عمل بــه واجبــات و ترک 

محرمــات می باشــد.
نهم ربیع، چرا و چگونه؟

ــر  ــد »غدی ــه بای ــی ک ــان دلیل ــه هم ب
خــم« را جشــن گرفــت و اهتمــام ورزیــد 
و جایــگاه امامــت و رهبــری امــام معصــوم 
را ارج نهــاد، آغــاز امامــت هــر امــام نیــز، 
ــبت  ــی نس ــت، ول ــم اس ــته تکری شایس
بــه ائمــه دیگــر چنیــن رســمی نبــوده و 
معمــوالً روز وفــات یــا شــهادت هــر امــام، 
ــت  ــم هس ــدی ه ــام بع ــِت ام ــازِ امام آغ
و در یــک فرصــت، هــم داغ شــهادت 
ــِت  ــرای امام ــرور ب ــم س ــت، ه ــام اس ام
جانشــین او؛ لیکــن دربــاره حضــرت ولــی 
عصــر عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف 
ایــن مســئله اهمیــت خاصــی پیــدا مــی 
کنــد، چــون آن امــام، هــم اکنــون زنــده 
ــت اوســت  ــا، دوران امام اســت و دوران م
و آن حضــرت، »امــام عصــر« مــا اســت و 
بــرای ایــن کــه دل هــا و ذهــن هــا توجــه 
ــد و  ــدا کن ــه آن حضــرت پی بیشــتری ب
مســئلة امامــت در عصــر غیبــت از یادهــا 
نــرود و شــوق انتظــار در دل هــا برافروخته 
تــر شــود، ســالروز آغــاز امامــت آن حجت 
ــم و جشــن مــی  ــاد مــی کنی الهــی را ی

گیریــم.
ــل اهلل  ــان عج ــام زم ــیمای ام س
تعالــی فرجــه الشــریف در روایــات
یکــی از مســائل و امــوری کــه فرق اســالم 
ــد،  ــوده ان ــاق نم ــاع و اتف ــر آن، اجتم ب

ــم  ــت حضــرت قائ ــل بی ــدی اه ــور مه ظه
آل محمــد - صلــوات اهلل علیهــم اجمعیــن 
- در آخــر الزمــان اســت کــه همــه متفــق 
الکلمــه انتظــار یــک قیــام روحانــی جهانی و 
ظهــور مصلحــی را مــی کشــند کــه عدالــت 
اجتماعــی و نظــام جهــان را بر اســاس ایمان 
بــه خــدا و احــکام دیــن اســالم برقرار ســازد 
ــاران  ــتمکاران و جب ــگال س ــا را از چن و دنی
ــز اســالم را در  نجــات بخشــد و پرچــم عزی

تمــام نقــاط بــه اهتــزاز در آورد.
همــه چشــم بــه راهنــد و انتظــار دارنــد کــه 
شایســته ترین فرزنــدان پیغمبر قیــام کرده، 
ــرادری و مســاوات  ــد و رســم ب ــن توحی آئی
ــده نمــوده بشــر را از نعمــت  اســالمی را زن
آســایش بهره منــد ســازد و موجبــات تفرقه 
ــردارد. و محرومیــت و ناکامــی را از میــان ب

ــر  ــف پذی ــت و تخل ــی اس ــده اله ــن وع ای
نیســت. دنیــا بــه طــرف آن عصــر درخشــان 
ــردش  ــان، گ ــیر زم ــت، س ــت اس در حرک
ــن روزگاری  ــه چنی ــر را ب ــر دم بش دوران ه

ــی ســازد. ــر م ــک ت نزدی
ایمــان بــه ظهــور حضــرت مهــدی - علیــه 
الصــالة و الســالم - و جهانگیــر شــدن دیــن 
اســالم بــه آیــات متعــددی از قــرآن مجید و 
متواترتریــن روایــات و قــوی تریــن اجماعات 
ــکاء و اســتناد دارد کــه هــر مســلمان  ات
معتقــد بــه قــرآن و رســالت پیغمبــر اســالم 
صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم بایــد بــه ایــن 
ظهــور، ایمــان راســخ و ثابــت داشــته باشــد.

انتقاد از مدیرانِ مخالفِ سرمایه گذاران در کرمان/کسب رتبه ۲۹ 
کسب و کار کشور و اجرای نامناسب قوانین

بــه گــزارش ایرنــا، محمدمهــدی فداکار در نشســت شــورای برنامه ریزی و توســعه اســتان کرمان 
بــا اشــاره بــه اینکــه تنهــا ۳۶ درصــد مشــکالت بــه قوانین و مقــررات بــر مــی گــردد و مابقی نیز 
علــت هــای دیگــر دارد افــزود: خطــر بــزرگ در فضــای کســب و کار اســتان کرمان این اســت که 

دســتگاه هــا دغدغــه ایــن را ندارنــد که ســرمایه گــذار بمانــد و این موضوع بســیار مهم اســت.
ــر می گــردد  ــز ب ــه حــوزه فرهنگــی نی ــن مشــکل ب ــان اینکــه بخشــی دیگــر از ای ــا بی وی ب
اظهارداشــت: فضــای کســب و کار اســتان کرمــان در رتبــه ۲۹ کشــور قــرار گرفتــه اســت کــه 

وضعیــت خوبــی نیســت.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه بایــد بخــش اجــرا را اصــالح کنیــم اظهارداشــت: همــه مــا از 
بیــکاری گالیــه داریــم امــا دغدغــه رفــع آن را نیــز نداریم لــذا اگــر صنایع بــزرگ را کنــار بگذاریم 

چیــزی از اقتصــاد اســتان کرمــان باقــی نمــی ماند.
وی ادامــه داد: بــه طــور مثــال شــرکتی هفــت ســال راکــد شــده، در تملــک بانــک قــرار گرفتــه و 

ده هــا میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری کــه نیــاز شــهر هــم هســت برزمیــن مانده اســت.
فــداکار افــزود: بخشــی از کاری کــه پیــش نمــی رود بــه بخشــی نگری ها مرتبــط اســت؛ مــا می 

خواهیــم اتفاقی در اســتان کرمــان بیفتد و شــرکتی راه بیفتد.
وی عنــوان کــرد: چندهــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری مــی خواهــد بــرای اســتان کرمــان 
اتفــاق بیفتــد امــا همــکاران در دســتگاه هــا بــا مانــع تراشــی مانــع اجــرای آن مــی شــوند و حتی 

بعضــا تــالش مــی کننــد جلــو آن را بگیرند.
اســتاندار کرمــان گفــت: یــک مدیــر و کارشــناس ما همــه تالش خــود را کــرده که یک ســرمایه 

گــذار موفــق نشــود؛ مدیــری که نمــی توانــد، مســئولیت را رها کند.
وی ادامــه داد: ان شــاءاهلل ایــن کارهــا عمــدی نباشــد امــا مســئوالن چــه بداننــد چه نداننــد خیانت 

مــی کننــد زیــرا نتیجــه ایــن گونــه فعالیت هــا بــه توســعه اســتان ضربه مــی زند.
فــداکار افــزود: مدیــری کــه نمــی توانــد و جــرات نــدارد کاری را انجام دهــد، کنار برود؛ ما بایســتی 
پــروژه هــای متناســب بــا ظرفیــت اســتان کرمــان را اجــرا کنیــم، حتی اگــر الزم باشــد آن پــروژه 

هــا را بــه شــورای تامیــن مــی آوریــم و مجــوز مــی دهیم.
وی بــا اشــاره بــه رفــع مشــکل یک شــرکت بــرای ترخیص خــودرو ابــراز داشــت: بایــد نگاهمان 

را بــه فراینــد توســعه اســتان کرمان درســت کنیم.
اســتاندار کرمــان گفــت: تمامــی مدیــران بــه بهبــود جایــگاه فضــای کســب و کار اســتان کرمان 
کمــک کننــد و دســتگاه های نظارتی همیشــه نگویند چــرا ایــن کار را کردید؟ یکبــار هم بگویند 

چــرا اینــکار انجام نشــده اســت؟
مهلت استاندار برای تعیین تکلیف استعالمات

وی در ادامــه همچنیــن بــا بیــان اینکــه نقــص آمارهــا بایــد اصالح شــود تصریــح کرد: چــرا یک 
دســتگاه بایــد ایــن همــه پرونــده را معطــل کند؟ دوســتان تــا پایــان مهر فرصــت دارند کــه نحوه 

اجــرای کار را )تعییــن تکلیــف اســتعالم ها برای ســرمایه گــذاری( تعییــن تکلیف کنند.

فــداکار بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بانــک هــا عنــادی نداریم افــزود: 
بانــک هــا پرونــده هــا را بررســی کننــد، بایــد کار مــردم نیز حل 
شــود؛ ۵۵ درصــد فضــای کســب و کار اســتان کرمــان در نحــوه 

اجــرا ایــراد دارد و نبایــد ایــن اتفــاق بیفتد.
وی ادامــه داد: اگــر بگوییــم وضعیــت اســتان مناســب اســت، 
عقــب مــی افتیــم لــذا همیشــه بایــد احســاس وظیفــه داشــته 

باشــیم تــا یــک گام پیــش برویــم.
ــه  ــزود: ممکــن اســت بانکــی ۵۰۰ مراجع ــان اف اســتاندار کرم
کننــده داشــته باشــد کــه کار ۴۹۵ نفــر راه افتــاده باشــد و افــراد 
خوبــی هــا را نمــی گوینــد و افــرادی که کارشــان معطل شــده، 

دیــده مــی شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه نمونــه گیــری بایــد بــه گونــه ای باشــد که 
بــا قاعــده و از حاشــیه به دور باشــد گفت: آســیب شناســی برای 
برخــی بخــش هــای فضــای کســب و کار مــورد نیــاز اســت لذا 
اتــاق بازرگانــی کرمان شــاخص هــا و نمونه هــا را بررســی کند.

فــداکار تاکیــد کــرد: اســتان کرمــان در برخــی شــاخص هــای 
فضــای کســب و کار در ســال ۹۸ در رتبــه ۱۷ کشــور قرار گرفته 
بــود کــه طــی یکســال بــه جایــگاه ۲۹ رســیده کــه ایــن رتبــه 

یعنــی بدتریــن وضعیــت را بیــن اســتان هــا داریم.

بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون خصوصیات دوران ظهور وحکومت مهدوی و ثمرات آن :

در واقع باید گفت زندگى اصلى بشــر و حیات مطلوب بشــر 
از آنجاآغاز می شود و بشریت  تازه مى افتد در راهى که  
صراط مســتقیم است و او را به مقصد آفرینش میرساند

فداکاراستاندارکرمان امتام حجت کرد:

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شــهرداری گلــزار در نظــر دارد پــروژه ســازمان دهــی و زیباســازی و بهســازی ورودی شــهر گلــزار را از طریق 
مناقصــه بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه ی پیمانــکاران دارای صالحیــت دعــوت به 
عمــل مــی آیــد جهــت اطــالع از شــرایط و دریافــت اســناد مناقصــه تــا پایــان وقــت اداری روزپنــج شــنبه 
مــورخ1401/07/14 بــه ســامانه مذکــور و دفتــر فنــی شــهرداری مراجعــه نماید.مهلــت ارســال پیشــنهادات 
پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 1401/07/24 از طریــق ســامانه ســتاد ایران و بازگشــایی پیشــنهادات 

: ســاعت 8 صبــح مــورخ 1401/07/25 و مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه 1،500،000،000 ریــال مــی باشــد.
شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مختــار اســت. ضمنــاً هزینــه درج آگهــی بــه عهــده 

09031406771  : همــراه  تلفــن  برنده مناقصه می باشد.تلفن ثابت : 33550480 - 034 

روابط عمومی شهرداری گلزار
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  
طی 6 ماهه ابتدای سال جاری بر اساس حکم 
قانون  بودجه حدود ۲31 هزار میلیارد تومان 
به  رقم  این  است.  وصول شده  مالیاتی  درامد 
معنای این است که بیش از 50  درصد درآمدهای 
مالیاتی مصوب در سال جاری محقق شده است.

نکته جالب توجه اینکه ثبت رقم مذکور در طی 
اخیر یک رکورد محسوب می شود.  10 سال 
این رقم عمدتا از محل مالیات اشخاص حقوقی، 
مالیات مشاغل و مالیات ارزش افزوده بوده است. 
اظهارنامه های  نکات جالب توجه در  از  یکی 
مالیاتی سال 1400 که مالیات آنها در سال جاری 
وصول میشود، عدم ارائه اظهارنامه از سوی  650 

هزار شرکت حقوقی فعال در اقتصاد ایران است.
به گزارش تسنیم، بررسی قانون بودجه 1401 
نشان میدهد،  تا پایان سال جاری وصول  454 
هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تکلیف شده 
است. بر این اساس مقامات سازمان مالیاتی کشور 
معتقد هستند در پایان امسال درآمد مالیاتی 
به طور کامل وصول  بودجه  قانون  مندرج در 

خواهد شد. 
گفتنی است، شناسایی  گلوگاههای فرار مالیاتی، 
وصول معوقات مالیاتی در کنار رشد چشم گیر 
وصول مالیات ارزش افزوده از محل افزایش نرخ 
تورم در اقتصاد و رفع برخی معافیتهای مالیاتی 
از جمله دالیل افزایش درآمدهای مالیاتی امسال 

بوده است.

وزیر آموزش و پرورش ضمن تشریح طرح هایی 
که به نفع معلمان در دست اجرا است، گفت: 
نگران موضوع رتبه بندی نباشید، این طرح در 
مرحله اجرایی است  و فرآیند طبق برنامه ریزی 

پیش می رود.
از کرج، یوسف  به گزارش خبرگزاری فارس 
نوری، وزیر آموزش و پرورش، در سفر یک روزه 
خود با معلمان مدرسه زنده یاد حاج محسن 
کمالی دهقان کرج، گفت: یکی از مطالباتی که 
از سوی معلمان به صورت مداوم مطرح شده 
این  در  باید  است،  بندی  رتبه  است موضوع 
خصوص بگویم که نباید نگران باشید، به زودی 

طرح به مرحله اجرا در  می آید.
وی با بیان اینکه طرح های بسیاری در دست 
معلمان  معیشتی  مشکالت  تا  است  اقدام 
برطرف شود، اضافه کرد: رتبه بندی معلمان 
روز  از  و  است  انجام  حال  در  هم  مهرآفرین 
به  آن  اولیه  پرداخت  آینده  هفته  یکشنبه 

معلمان شروع می شود.
پرداخت  موضوع  مطالبه  به  اشاره  با  نوری 
پاداش به بازنشستگان سال ۹۹، اظهار کرد: این 
موضوع با مشکل نقدینگی روبروست، در این 
میان طی نشستی که روزهای گذشته با رییس 

جمهور برگزار شد وعده پیگیری داده شد.
نوری با بیان اینکه از معلمان درخواست داریم با 
قدرت و انگیزه به روند فعالیت خود ادامه بدهند، 
اضافه کرد: مسئله کمبود سرانه های آموزشی از 
دیگر مواردی است که بارها مطرح شده است، 
در این میان هزار و ۷1 میلیارد تومان اعتبار از 
محل سفر استانی ریاست جمهوری برای رفع 
مشکالت فضای آموزشی این استان اختصاص 

یافت.
عنوان کرد: مجمع خیرین مدرسه ساز  وی 
البرز هم امسال600 میلیارد تومان برای ساخت 

کالس درس در این استان در نظر گرفته اند.
نهضت  با  کرد:  تاکید  پرورش  و  وزیرآموزش 
در  شده  شروع  البرز  در  که  سازی  مدرسه 
زیرساخت  افزایش  شاهد  نزدیک  ای  آینده 
های آموزشی البته با مشارکت خوب خیرین 

خواهیم بود.

اخبار 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی 
در خطبه های نماز جمعه این هفته نمازگزاران را به 
رعایت تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات 
توصیه و سفارش نمود و بیان داشت :بیست و هفتم 
صفر تا ششم ربیع االول  دهه وقف است و یاد و 
خاطره واقفین را گرامی داشت و افزود : جان و مال 
ماندگار و وفادار نیست و تنها چیزی که ماندگار است 
نام انسان و این ماندگاری با وقف است و باید به اداره 
اوقاف کمک کرد تا موقوفات جدید داشته باشیم و 
انسان با وقف کردن یک منزل از خود نام نیک به 
ماندگار می گذارد وگفت: امامزاده بردسیر موقوفه ای 
ندارد و این روز را به همه متولیان امر تبریک و تهنیت 

عرض نمود.
خطیب جمعه بمناسبت هشتم ربیع االول گفت : روز 
هشتم ربیع االول سالروز شهادت امام حسن عسکری 
علیه السالم است و این روز را خدمت فرزندش امام 
زمان و مقام معظم رهبری و همه شیعیان تسلیت 
عرض نمود و همچنین در ادامه افزود : روز نهم ربیع 
االول سالروز آغاز امامت و والیت فرزند بزرگوارش 
امام زمان است .توجه واعتقاد به موعود و مهدویت  
امید آفرینی است و بحث انتظار امید است و این امید 
راز عزت و شیعه و اسالم است وانسان  به امید زنده 
است و امید معجزه می کند و این کشور راه خود را 

پیش می برد و این قدرت کشور به امید است.
حجت االسالم کرمانی پیرامون سخنرانی رئیس 
جمهور درسازمان ملل گفت:  این سخنرانی ریاست 
جمهور تاریخی و ماندگار شد و بیان داشت که هدف 
دشمن از این اغتشاشات این بود که سخنرانی رئیس 
جمهور به حاشیه برود اما چیزی عایدشان نشد و 
اینکه ریاست محترم جمهوری ارادت خاصی به 
نیروهای انقالبی و والیی داشتند در سازمان ملل  
یک حرکت ماندگار انجام دادند و این حرکت ماندگار 
عکس حاج قاسم را بلند کردند اولین نماینده ایران در 
سازمان ملل بعد از انقالب ،شهید رجایی بود که بلند 
شد و پای شکنجه شده خود توسط رژیم پهلوی را 
نشان داد . اما بعد از 43 سال آقای رئیسی عکس حاج 
قاسم را نشان داد و این چند نکته داشت یکی تاکید 
نسبت به صلح و امنیت را مطرح کردند و موضوع 
دوم بحث هسته ای ایران که فرمودند ایران به دنبال 
سالح هسته ای نیست و موضوع سوم در سال ۲018 
به وسیله رئیس جمهور سابق این کشوریعنی امریکا 
از برجام خارج شدو بی اعتمادی خود را ثابت کرد. و 
موضوع بعدی که بیان کردند اینکه جایگاه جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان یکی از کشورهای قربانی 
تروریسم است و نتیجه اش شهادت سردار سلیمانی 
بود و این شاهکار حضرت رئیسی بود که در جمع 
سران ملل جایگاه شهید سلیمانی در مبارزه با داعش 
را مطرح کرد وشهید سلیمانی  تنها کسی بود که با 
داعش مبارزه کرد اما رئیس جمهور سابق امریکا  آن 
را بنام خودش ثبت کرد. و ریاست محترم جمهور این 
مطالب را در سفر خود مطرح نمودند و یک سخنرانی 

تاریخی و ماندگار در سازمان ملل شد.
هفته  اغتشاشات  خصوص  در  جمعه   خطیب 
قبل بیان داشت : این اغتشاشات در اوایل مهر با 
آغازمدارس شروع شد کسی مخالف اعتراض نیست 
اما بحث اغتشاشات فرق می کند که نیروهای 
نظامی و انتظامی و موکب داران را با چاقو کشتند 
این اعتراض نیست کسانی که مطالباتی دارند آنها 
را بیان کنند اما اغتشاش کار درستی نیست.به گفته 
مقام معظم رهبری همان طور که در دنیای نظامی و 
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبلیغی قوی هستیم 
باید فضای مجازی را قوی کنیم و درست مدیریت 

شود.
نکته پایانی طبق فرمایش حاج قاسم عزیز ناشکری 
و ناسپاسی بی انصافی است و حاج قاسم که دنیای 
امروز را نجات داد ناجوانمردانه است که در کرمان 
عکس حاج قاسم را پاره کردند و قرآن را آتش زدند 
و این ثابت کرد فرقی که در بحران ها است در فرصت 
ها نیست و بحران داعش را حاج قاسم خوب مدیریت 

کرد و ما را نجات داد.

جمهوری اسالمی ایران یکی 
از کشورهای قربانی تروریسم 
است و نمونه اش شهادت 

سردار سلیمانی بود

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر : 
خطبه های نماز جمعه

مامــور پلیــس شهرســتان ارزوئیــه در 
اســتان کرمــان بــا بــه خطــر انداختــن 
جــان خــود توانســت جان شــهروندی 
ــود،  ــده ب ــار ش ــش گرفت ــه در آت را ک

نجــات دهــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از 
کرمــان، ســرهنگ علــی اســفندیاری، 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ارزوئیــه  
اظهــار کــرد: در روز حادثــه پــس 
از اعــالم یــک فقــره آتش ســوزی 
منــزل در روســتای وکیل آبــاد بــه 
110 بالفاصلــه واحــد گشــت انتظامی 
ایــن منطقــه بــه سرپرســتی فرمانــده 
پاســگاه بــه محــل حادثــه اعــزام 

می شــوند.
وی افــزود: مأمــوران بــا حضــور در 
ــک  ــه ی ــد ک ــاهده کردن ــل مش مح
به دلیــل  مســکونی  منــزل  بــاب 
دچــار  پیک نیکــی  گاز  ترکیــدن 
ــه در  آتش ســوزی شــدید و صاحبخان
ــبب  ــه س ــده و ب ــوس ش ــزل محب من
ــش، امــکان خــروج او از  گســترش آت
ــر  ــش امکان پذی ــعله های آت ــان ش می

ــت. نیس
ــه  ــرد: بالفاصل ــان ک ــفندیاری بی اس
ســتوان یکــم جــواد خالویــی، فرمانده 
پاســگاه با رشــادت و از خودگذشــتگی 
ــرای نجــات فــرد گرفتــار در آتــش،  ب

وارد منــزل شــد و توانســت ایــن 
شــخص را بــه خــارج از منــزل انتقــال 
دهــد کــه خــودش از ناحیــه دســت و 
پــا دچــار ســوختگی شــده و همــراه با 
فــرد مصــدوم راهــی بیمارســتان شــد.

ایــن افســر شــجاع کــه بــرای تکمیــل 
روند مــداوا بــه بیمارســتانی در کرمان 
منتقل شــده اســت، درباره ایــن حادثه 
ــزان  ــه می ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب گف
اســتفاده اهالــی شهرســتان ارزوئیــه و 
روســتاهای اطراف از ســیلندرهای گاز 
ــاد اســت، بالفاصلــه پــس از  مایــع زی
اعــالم خبــر وقــوع آتش ســوزی، خــود 
را جــای شــهروند حادثه دیــده تصــور 

کــردم و بــا تیــم گشــت انتظامــی کــه 
عــازم محــل حادثــه بــود همراه شــدم.
وی در ادامــه گفــت: پــس از اینکه وارد 
کوچــه و محلــه وقــوع حادثــه شــدیم، 
ــعله های  ــدن ش ــا دی ــان دور ب از هم
ــوزی  ــدت آتش س ــه ش ــش متوج آت
شــدم و وقتــی کــه بــه محــل رســیدم 
ــه  ــنیدم صاحبخان ــایگان ش و از همس
گرفتــار شــعله های آتــش اســت، 
یــک لحظــه فقــط بــه نجــات او 
فکــر کــردم و بــه دل آتــش زدم و 
خوشــحالم کــه حضــور بــه موقــع مــا 
ــن  ــرگ ای ــا م ــراش ی ــه دلخ از حادث

ــرد. ــری ک ــرد جلوگی ف
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ــه براســاس  ــوار ک ــان سرپرســت خان زن
داده هــای آمــاری موجــود حــدود 6 
ــرای  ــب ب ــتند، اغل ــر هس ــون نف میلی
دریافــت تســهیالت بــا مشــکالت جدی 
ــه همیــن منظــور  مواجــه شــده کــه ب
دولــت ســیزدهم بــا نــگاه ویــژه بــه ایــن 
قشــر، بــرای ایــن مشــکل آنهــا بــا ایجاد 
ــت تســهیالت چــاره ای  ــدوق ضمان صن

اساســی اندیشــیده اســت.
بــه گــزارش خبرنگار گــروه جامعــه ایرنا، 
تشــکیل صنــدوق ضمانــت تســهیالت 
زنــان سرپرســت خانــوار به عنــوان گامی 
مهــم و اساســی بــرای پایــداری اشــتغال 
ــه  ــوان در عرص ــن بان ــای ای و فعالیت ه
ــوان  ــن بان ــا ای ــته ت ــد برداش کار و تولی
ــرای  ــق ب ــن طری ــه از ای ــز در جامع نی
حــل مشــکالت اقتصــادی خــود عــالوه 
ــد تســهیالت  ــر داشــتن شــغل بتوانن ب

موردنیــاز را هــم دریافــت کننــد.
ایجــاد صنــدوق ضمانت تســهیالت زنان 
ــوار در ســتاد ملــی زن و  سرپرســت خان
خانــواده بــا حضــور رئیــس جمهــور بــه 
تصویــب رســید و همیــن بارقــه امیــدی 
بــرای ایــن زنــان داشــت چــرا کــه بــا این 
اقــدام بانوانــی که سرپرســت خانــوار بوده 
دیگــر نیــازی بــه داشــتن ضامــن بــرای 

دریافــت وام اشــتغال نیســتند.
یکــی از مشــکالت زنــان سرپرســت 
ــرای  ــن ب ــود ضام ــور نب ــوار در کش خان

تســهیالت اشــتغالزایی اســت،  به همین 
ــهیالت  ــت تس ــرای ضمان ــور و ب منظ
زنــان سرپرســت خانــوار در ســتاد ملــی 
ــان  ــت زن ــدوق ضمان ــواده صن زن و خان
ــب شــده و در  ــوار تصوی سرپرســت خان
هیــات دولــت به تصویــب نهایی رســید.

در ایــن راســتا بانــوان در دهک هــای 
یــک تــا پنــج کــه امــکان آوردن ضامــن 
بــرای تســهیالت خــود را ندارنــد،  دولت 
ضمانــت آنــان  خواهــد شــد تــا ضمــن 
نداشــتن دغدغــه بــرای داشــتن ضامن و 
بــا ایجــاد اشــتغال پایــدار و فراهــم کردن 
ــال و  ــراغ ب ــا ف ــب و کار ب ــه کس زمین
عزتمندی روی پای خودشــان بایســتند.

ــوان  ــه بان ــکالتی ک ــه مش ــه ب ــا توج ب
بــرای داشــتن ضامــن تســهیالت خــود 
ــرح  ــتانی مط ــفرهای اس ــان س در جری
می کنند بنابراین تشــکیل ایــن صندوق 
می توانــد منجر بــه ایجــاد اشــتغال برای 
بانــوان شــود و در آینــده مشــکلی بــرای 
ضمانت تســهیالت خــود و فراهم شــدن 

فرصــت شــغلی نداشــته باشــند.
بــه همین منظــور عالوه بــر اعتبــار 500 
میلیــارد ریالــی اولیــه این صنــدوق  100 
میلیــارد ریــال دیگر از ســوی بانــک رفاه 
بــه دســتور وزیر اقتصــاد در ایــن صندوق 
تودیــع شــد تــا بتوانــد افــراد بیشــتری را 
مشــمول ایــن ضمانــت کنــد و بخشــی 
از دغدغــه زنــان سرپرســت خانــوار بــرای 
ــع  ــتغالزایی رف ــهیالت اش ــت تس دریاف
ــک  ــار کم ــن اعتب ــع ای ــود و در واق ش
ــن  ــان کارآفری ــرای اشــتغال زن ــت ب دول

اســت.
ــاون اول  ــن مع ــتا همچنی ــن راس در ای
رئیــس جمهــور بــا ابــالغ مصوبــه دولــت 
درباره تســهیل ضمانت وام های اشــتغال 
ُخــرد زنان سرپرســت خانــوار مقــرر کرد 

ــارد  ــک میلی ــر از ی ــای کمت ــه وام ه ک
ــه  ــاز ب ــدون نی ــر ب ــن قش ــه ای ــال ب ری

ضامــن قابــل پرداخــت اســت.
ــیزدهم  ــت س ــای دول ــی از برنامه ه یک
تاکیــد بــر حمایــت از زنــان سرپرســت 

ــوار خان
ــیزدهم  ــت س ــای دول ــی از برنامه ه یک
ــر  ــد ب ــون تأکی ــدای فعالیــت تاکن از ابت
ــوار و  ــت خان ــان سرپرس ــت از زن حمای
کمــک بــه رفــع مشــکالت ایــن قشــر از 
جامعــه بــوده اســت. براســاس مــاده )3( 
ــواده،  آییــن نامــه ســتاد ملــی زن و خان
کلیــه مصوبات ســتاد ملــی زن و خانواده 
ــی و  ــون اساس ــل )138( قان ــق اص طب
مجــوز هیــات وزیــران الزم االجرا بــوده و 
همــه دســتگاه ها و ســازمان ها موظفنــد 
براســاس مصوبــات ســتاد اقــدام کننــد.

ــهیل  ــنهاد تس ــتا پیش ــن راس در همی
ــان  ــرد زن ــت وام هــای اشــتغال ُخ ضمان
بهره گیــری  بــا  خانــوار  سرپرســت 
ضمانــت  صنــدوق  ظرفیــت  از 
ســرمایه گذاری تعــاون، در فروردیــن مــاه 
ــی زن  ســال جــاری از ســوی ســتاد مل
و خانــواده و بــا حضــور رئیــس جمهــور 
مصــوب و بــه تأییــد وزرای عضــو ســتاد 

ــید. رس
پــس از آن، معاونــت رئیــس جمهــور در 
امــور زنــان و خانــواده بــا توجــه بــه رویــه 
ــات  ــالغ مصوب ــوص اب ــود درخص موج
ســتاد یادشــده، پیشــنهاد  ایــن طــرح را 
بــرای تصویــب نهایــی بــه هیــات وزیران 
ــه  ــت ب ــه دول ــه در جلس ــرد ک ــه ک ارای

تصویــب رســید.
براســاس مصوبــه هیــات وزیــران، وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شــده 
ــرای صــدور ضمانتنامــه  اقدامــات الزم ب
ــه بانک هــای عامــل جهــت پرداخــت  ب

زنــان  خــرد  اشــتغال  تســهیالت 
ــوار )دهک هــای 1 تــا 5  سرپرســت خان
درآمــدی( را از محــل اعتبــارات صندوق 
ضمانــت ســرمایه گذاری تعــاون، تــا 
ســقف یــک میلیــارد ریــال بــدون نیــاز 
بــه معرفــی ضامــن غیــر انجــام دهــد.
در راســتای اجــرای طرح مصــوب دولت 
برای تســهیل ضمانــت وام های اشــتغال 
گــروه هدف نیز وزارت تعــاون، کار و رفاه 
ــا همــکاری  اجتماعــی موظــف شــده ب
معاونــت رئیــس جمهــور در امــور زنــان 
اقدامــات الزم را جهــت  و خانــواده، 
بهره گیــری از ظرفیــت صندوق ســرمایه 
گــذاری تعــاون در راســتای صــدور 
ضمانــت نامــه تســهیالت اشــتغال ُخرد 
ــای  ــوار )دهک ه ــت خان ــان سرپرس زن
ــک  ــقف ی ــا س ــدی(، ت ــا 5 درآم 1 ت
میلیــارد ریــال بــدون نیــاز بــه معرفــی 
ــل و  ــای عام ــه بانک ه ــر ب ــن غی ضام
بــا اعتبــار 500 میلیــارد ریــال از محــل 
ــاند  ــام رس ــه انج ــدوق ب ــارات صن اعتب
ــی  ــار تکمیل ــن اعتب ــورت تأمی و در ص
صنــدوق، صــدور ضمانت نامــه از طــرف 
صنــدوق تــا 5 برابــر مبلــغ تودیع شــده 

ــود. ــام می ش انج
ــاره نحــوه هماهنگــی و  ــن درب همچنی
ــور،  ــه مذک ــرای مصوب ــر اج ــارت ب نظ
ــواده مســئولیت  ــی زن و خان ــتاد مل س
مســتقیم هماهنگــی، پایــش و نظــارت 
بــر اقدامــات همــه دســتگاه های ذیربــط 
را بــر عهــده داشــته و دســتگاه های 
تمامــی  هســتند  موظــف  مذکــور 
در  را  خــود  برنامه هــای  و  اقدامــات 
اجــرای ایــن مصوبــه هــر 6 مــاه یکبــار 
بــه دبیرخانــه ســتاد ملــی زن و خانــواده 
)معاونــت رئیــس جمهــور در امــور زنان 

ــد. ــزارش کنن ــواده( گ و خان

نگاه ویژه دولت به زنان سرپرست خانوار برای 
تسهیالت اشتغالزایی

رکوردشکنی دولت رئیسی پس 
از ۱۰ سال؛ درآمد مالیاتی ۶ 

ماهه از ۵۰درصد گذشت

وزیر آموزش و پرورش:

معلم ها نگران طرح 
رتبه بندی نباشند

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك 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
اصالحــی  راي   برابــر  و  اگهــی شــماره 1401/1/8-14016031۹01100003۲  پیــرو 
شــماره14016031۹01100165۲ -1401/6/۲0 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي آقاي نعمــت اله معمــارزاده ســیرجانی 
فرزنــد غالمحســین بشــماره شناســنامه ۲00 صادره ازســیرجان  در ششــدانگ یک بــاب خانه 
باغچــه   بــه مســاحت ۲۹6/64 مترمربــع پــالک 406 فرعــی مجــزی شــده از ۲45 فرعــی از 
8۷۲ اصلــی واقــع در بردســیر روســتای مــادون  بخــش ۲1 کرمــان    انتقــال ملــک از مالکیــن 
رســمي اقــای حســن صانعــی محرز گردیــده اســت.لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهــي به مدت 
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 قضایي تقدیــم نمایند.بدیهي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادر 
خواهــد شــد ضمنــا در آگهــی  قبلــی نــوع  ملــک یــک درب باغ اشــتباه آگهــی گردیده اســت.

تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1401/۷/11-تاریخ انتشــار نوبــت دوم :1401/۷/۲5 
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت واسناد شهرستان بردسیر 

آگهی مزایده اموال غیر منقول   )نوبت اول ( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده  اجرایــی کالســه 0100۲34   اجــرای احــکام دادگســتری 
بردســیر در نظــر دارد ملــک مرحــوم خدارضــا زارع باغابــری )یک باب منزل مســکونی 
واقــع در روســتای باغابــر دارای 300/83 مترمربــع عرصــه و ۲15/۹0 مترمربــع اعیــان 
بــا امتیــازات آب و بــرق و حیــاط ســازی( بــا مشــخصات اعالمــی از ناحیــه کارشــناس 
منتخــب y = 3۲6۷44۷و   GPS  : x=4۷5۷48 در حــال حاضــر ملــک معرفــی شــده 
توســط طرفیــن بــا کاربری مســکونی مــورد اســتفاده قرار می گیــرد. مصالــح مصرفی 
بصــورت ســنتی و متوســط ســن بنــا حــدود چهــل و پنــج ســال تخمیــن میگــردد 
جمــع کل قیمــت کارشناســی ششــدانگ عرصــه و اعیــان ملــک مذکــور بــا توجه به 
توضیحــات فــوق الذکــر و وضعیت موجــود آن و همچنین بــه صورت تخلیــه، در حال 
حاضــر بــه مبلــغ دو میلیــارد و چهارصــد و پانــزده میلیــون )۲/415/000/000(ریــال 
بــرآورد  گردیــده اســت. از طریــق مزایده در تاریخ  1401/0۷/۲4    )یکشــنبه ( ســاعت 
1۲  ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالب شــرکت در 
مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی توانند در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهت 
مالحظــه ملــک بــه آدرس  منــدرج در صــدر آگهــی مراجعــه نماینــد و جهــت ارائــه 
پیشــنهاد تــا قبــل از موعــد مقــرر  قیمت پیشــنهادی خــود را به انضمــام فیش بانکی 
دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  بــه این اجــرا ارائــه نمایند، هزینــه آگهی 
و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در 
صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایده نســبت بــه واریز مابقی 
مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبــط خواهد شــد .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر - بنی اسد / 34  م الف

ترویج گیاهان کم آب بر در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر قرار دارد
ــاد  ــازمان جه ــی س ــط عموم ــالم رواب ــه اع ــا ب بن
کشــاورزی اســتان کرمــان، حیدرآبــادی سرپرســت 
ــیر  ــتان بردس ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه مدیری
ــوا،  ــگ، کین ــون گلرن ــی چ ــت گیاهان ــت: کاش گف
آفتابگــردان روغنــی وکاشــت گیاهــان دارویــی جــزء 
برنامــه هــا و سیاســتهای مدیریــت جهادکشــاورزی 
مــی باشــد و از محصــوالت اقتصــادی و مــورد نیــاز 

ــازار مــی باشــند. ب

وی افــزود: ترویــج کاشــت کلــزا از طریــق برگــزاری 
جهادکشــاورزی  مراکــز  در  آموزشــی  کالســهای 
شهرســتان جهــت کشــت ایــن گیــاه در مــزارع 
ــاک  ــری خ ــالح پذی ــی و اص ــاز آب ــه نی ــه ب ــا توج ب
ــه ســایر محصــوالت کــه جــزء برنامــه هــا  نســبت ب
وسیاســتهای وزارت جهادکشــاورزی نیــز مــی باشــد، 

ــود. ــی ش ــام م انج
ــاری در  ــال ج ــرد: در س ــان ک ــادی خاطرنش حیدرآب

ــم  ــدم، ده رق ــه ارقام(گن ــرح pvs  )مقایس ط
ــت  ــتان کش ــه در شهرس ــدم در دو منطق گن
شــد تــا بهتریــن رقــم گنــدم جهــت ترویــج در 
ــی شــود. ــه کشــاورزان معرف ــی ب ســالهای آت

وی اظهــار داشــت: همچنیــن توســعه گلخانــه 
ــش  ــرف آب و افزای ــش مص ــت کاه ــا جه ه
راندمــان تولیــد در دســتور کار ایــن مدیریــت 

ــرار دارد. ق
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سوره شعراء، آیه 227
﴿وسیعلم الذین ظلموا ای 

منقلب ینقلبون﴾
وبزودی آنها که ستم کردند می دانند که بازگشت 
شان به کجاست. آیه فوق وآیات قبلی آن که آخرین 
آیات سوره شعراست. بار دیگر به بحث آیات قبل 
پیرامون تهمت دشمنان به پیامبر درباره ی اینکه 
قرآن القائات شیاطین است باز می گردد وبا بیانی رسا 

وکوبنده مجددا به آنها پاسخ می دهد.
واز آنجا که بسیاری از آیات این سوره دلداری به پیامبر 
ومومنان اندکی است که در آن زمان در برابر انبوه 
دشمنان بودند. ونیز از آنجا که بسیاری از آیات این 
سوره در مقام دفاع از پیامبر در برابر تهمتهای ناروا نازل 
شده، سوره را با یک جمله ی پر معنی وتهدید آمیز 
نسبت به دشمنان لجوج به پایان برده ومی گوید: به 
زودی آنها که ستم کردند می دانند که بازگشتان به 
کجاست وسرنوشت آنان چگونه است. گرچه بعضی 
از مفسران خواسته اند. این بازگشت وسرنوشت را 
منحصرا همان آتش دوزخ معرفی کنند. ولی هیچ 
گونه دلیلی برای محدود ساختن آن نداریم. بلکه 
ممکن است شکستهای پی در پی که در جنگهای 
بدر ومانند آن دامان آنها را گرفت وضعف وذلتی که 
سرانجام در این دنیا نصیب آنان شد، عالوه بر شکست 
آخرت در مفهوم این تهدید جمع باشد. عن علی بن 
موسی الرضا )علیه السالم( عن ابیه )علیه السالم(. عن 
آبائه )علیهم السالم( قال. قال رسول اهلل )صلی اهلل 
علیه وآله وسلّم(. من احب ان یتمسک بدینی ویرکب 
سفینة النجاة بعدی فلیقتدی بعلی بن ابی طالب )علیه 
السالم( ولیعاد عدوه ولیوال ولیه فانه خلیفتی ووصیی 
وخلیفتی علی امتی فی حیاتی وبعد وفاتی وهو امیر 
کل مسلم وامیر کل مومن بعدی. قوله قولی وامره 
امیری ونهیه نهیی وتابعه تابعی وناصره ناصری وخاذله 
خاذلی. ثم قال )علیه السالم( من فارق علیا بعدی لم 
یرنی ولم اره یوم القیامة ومن خالف علیا حرم اهلل علیه 
الجنة. وجعل مأواه النار. وبئس المصیر. ومن خذل علیا 
خذله اهلل یوم یعرض علیه ومن نصر علیا نصره اهلل یوم 
یلقاه ولقنه حجته عند المسألة ثم قال )صلی اهلل علیه 
وآله وسلّم( والحسن والحسین اماما امتی بعد ابیهما. 
وسیدا شباب اهل الجنة وامهما سیدة نساء العالمین، 
وابو هما سید الوصیین. ومن ولد الحسین تسعة ائمة 
تاسعهم القائم )علیه السالم( من ولدی طاعتهم طاعتی 
ومعصیتهم معصیتی. الی اهلل اشکوا المنکرین لفضلهم 
والمضیعین لحقهم. بعدی وکفی باهلل ولیا. وکفی 
باهلل نصیرا وناصرا. لعترتی وائمة امتی ومنتقما من 
الجاحدین لحقهم. )وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب 
ینقلبون(. امام علی بن موسی الرضا )علیه السالم( از 
پدرش واو از پدرانش )علیهم السالم( روایت کرده 
است که آن حضرت می فرماید: رسول خدا )صلی 
اهلل علیه وآله وسلّم( فرمود: هر کس دوست می دارد 
به دین من دست یازیده وپس از من بر کشتی نجات 
قرار گیرد.باید به علی بن ابیطالب )علیه السالم( اقتدا 
نماید. وبا دشمنش دشمنی کند وبا دوست او دوستی 
نماید. زیرا که او خلیفه ی من ووصی من وجانشین 
من بر امتم در حال حیات وپس از وفات من می باشد. 
واو امام وامیر هر مسلمان وامیر هر مومن بعد از من 
می باشد گفته اش گفته من وامرش امر من ونهی او 
نهی من است. وپیرو او پیرو من ویاری کننده اش یاور 
من وخوار کننده اش خوار کننده ی من است. آنگاه 
رسول خدا فرمود: هر کس بعد از من از علی جدا شود 
روز قیامت مرا نخواهد دید من نیز او را نخواهم دید. 
وهر که با علی مخالفت نماید خداوند بهشت را بر وی 
حرام نماید. وسرانجامش را آتش جهنم مقرر دارد که 
بد جایگاهی است. وهر آنکه علی را خوار نماید. خداوند 
او را خوار سازد. روزی که او بر خداوند عرضه شود. وهر 
کس علی را نصرت دهد خداوند او را نصرت فرماید، 
روزی که او را مالقات کند وبه هنگام سوال وجواب 
دلیلش را به وی تلقین نماید. آنگاه رسول )صلی اهلل 
علیه وآله وسلّم( فرمود: وحسن وحسین دو امام امت 
من بعد از پدرشانند. ودو سید جوانان اهل بهشت 
ومادرشان بهترین زنان عالمیان می باشد. وپدرشان 
سید اوصیاست واز فرزندان حسین )علیه السالم( 
نه امام خواهد بود که نهمین آنها قائم )علیه السالم( 
است که از فرزندان من است. اطاعت از آنان اطاعت 
از من است ومعصیت آنها نافرمانی من محسوب می 
گردد. به خداوند شکوه می نمایم از منکران فضیلت 
ایشان وضایع کنندگان حق وحرمت آنان پس از من 
وخداوند بس است که ولی ویاور عترت من وامامان 
امتم باشد واز منکران حق ایشان انتقام کشد. )وآنگاه 
رسول خدا در پایان سخنانش آیه ی مورد بحث را 
تالوت فرمود:( وآنانکه ظلم کردند بزودی خواهند 

دانست که به چه دگرگونی دچار خواهند شد.

او خواهد آمد

ادامه آیه 23 سوره نساء :
5- محارم رضاعی چه کسانی هستند؟

در این آیه شریفه به محارم رضاعی اشاره کرده و 
می فرماید : »و امهاتکم الالتی ارضعنکم واخواتکم 
من الرضاعه، و مادرانی که شما را شیر می دهند و 

خواهران رضاعی شما بر شما حرامند.«
گرچه قران در این قسمت از آیه تنها به دو دسته 
یعنی خواهران و مادران رضاعی اشاره کرده، ولی 
است، محارم  فراوانی که در دست  روایات  طبق 
رضاعی منحصر به اینها نیستند، بلکه طبق حدیث 
معروف که از پیغمبر اکرم )ص( نقل شده  »یحرم 
من الرضاع ما یحرم من النسب، تمام کسانی که از 
نظر ارتباط نسبی حرامند از نظر شیر خوارگی نیز 

حرام می شوند.«
البته مقدار شیر خوارگی که تاثیر در محرمیت می 
کند و همچنین شرایط و کیفیت آن، ریزه کاری های 

فراوانی دارد که در کتاب های فقهی آمده است.
6- فلسفه تحریم محارم رضاعی چیست؟

فلسفه تحریم محارم رضاعی این است که با پرورش 
گوشت و استخوان آنها با شیر شخص معینی شباهت 
به فرزندان او پیدا می کند، مثالً زنی که کودکی را 
به اندازه ای شیر می دهد که بدن او با آن شیر نمو 
مخصوصی می کند، یک نوع شباهت در میان آن 
کودک و سایر فرزندان آن زن پیدا می شود و در 
حقیقت هر کدام جزئی از بدن آن مادر محسوب می 

گردند و همانند دو برادر نسبی هستند.
7- منظور از  »وامهات نسائکم« چیست؟

 »وامهات نسائکم، و مادران همسرانتان« یعنی به 
مجرد اینکه زنی به ازدواج مردی در آمد و صیغه 
عقد جاری گشت، مادر او و مادر مادر او و... بر او حرام 

می شوند.
8- با چه شرایطی دختران همسران از محارم 

هستند؟
 »و دختران همسرانتان که در دامان شما قرار دارند 
به شرط اینکه با آن همسر آمیزش جنسی پیدا کرده 
باشید« یعنی تنها با عقد شرعی یک زن  »دختران 
او« که از شوهر دیگری بوده اند، بر شوهر حرام نمی 
شوند، بلکه مشروط بر این است که عالوه بر عقد 

شرعی با آن زن همبستر هم شده باشد.
9-منظور از قید  »فی حجورکم« چیست؟

قید  »فی حجورکم« نیز قیدی غالبی بوده و دائمی 
نیست. غالباً چنین است که بچه های همسر ما، در 
دامن ما رشد می کنند، نه دائما )چه ممکن است 
همسر ما دختر جدازای خود را به اقوام خود و یا اقوام 
فرزندش سپرده باشد. پس آیه شریفه نمی خواهد 
بفرماید تنها آن ربیبه ای بر شما حرام است که در 
دامان شما پرورش  یافته باشد( و به همین جهت 
گفته اند : ازدواج انسان با ربیبه اش حرام است، چه در 
دامان آدمی پرورش یافته باشد و چه در دامان دیگری 
رشد کرده باشد. بنابراین قید  »فی حجورکم« قید 
توضیحی است، نه به اصطالح قید احترازی، )تا از 
آن برآید که ازدواج با ربیبه ای که در دامان ناپدری 

پرورش نیافته به آن ناپدری حالل است.(
10- واژه  »حالئل« به چه معنایی است؟

 »حالئل« جمع  »حلیله« از ماده  »حل« به معنی 
زنی است که بر انسان حالل است و یا از ماده  
»حلول« به معنی زنی است که با مردی در یک 

محل زندگی و آمیزش جنسی دارد.
11- منظور از تعبیر  »من اصال بکم« چیست؟

در حقیقت تعبیر  »من اصالبکم، فرزندانی که از نسل 
شما باشند« برای این است که روی یکی از رسوم 
غلط دوران جاهلیت خط بطالن کشیده شود. زیرا 
در آن زمان معمول بود افرادی را به عنوان فرزند خود 
انتخاب می کردند، یعنی کسی که فرزند شخص 
دیگری بود به نام فرزند خود می خواندند و فرزند 
خوانده مشمول تمام احکام فرزند حقیقی بود. به 
همین دلیل با همسران فرزند خوانده خود ازدواج 
نمی کردند. فرزند خواندگی و احکام آن در اسالم به 

کلی بی اساس است.
12- تعبیر  »وان تجمعوا بین االختین« به چه 

معنایی است؟
 »وبرای شما جمع در میان دو خواهر ممنوع است« 
یعنی ازدواج با دو خواهر در زمان واحد مجاز نیست، 
بنابراین اگر دو خواهر یا بیشتر در زمان های مختلف 
و بعد از جدائی از خواهر قبلی انجام گیرد، مانعی 

ندارد.

بسوی نور
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گــزارش دوهــان؛ ســند جنایــت حقــوق 
بشــری مدعیــان دروغیــن علیــه 

ــران ای
تحریــم  کشــورهای  نقشــه های 
کننــده ایــران بــه ســرکردگی آمریکا 
بــرای انحــراف افــکار عمومــی از 
نقــض حقــوق بشــر در ایــران از 
ــزارش  ــا گ ــم ب ــزار تحری ــق اب طری
ــد. ــر آب ش ــش ب ــان نق ــا دوه آلن

ــه  ــارس ب ــه گــزارش خبرگــزاری ف ب
نقــل از مرکــز پایــش ســتاد حقــوق 
بشــر، پنجــاه و یکمیــن نشســت 
شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل 
روز 1۲ ســپتامبر )۲1 شــهریور( کار 
ــر  ــا ۷ اکتب ــرد و ت ــاز ک ــود را آغ خ

ــت. ــد داش ــه خواه ــر( ادام )15 مه
گذشــته از محورهــا و موضوعــات 
مختلــف مــورد بررســی در ایــن دوره 
حقــوق  شــورای  نشســت های  از 
بشــر، گــزارش ســفر »آلنــا دوهــان«، 
ــل در  ــازمان مل ــژه س ــگر وی گزارش
موضــوع تاثیــر اقدام هــای قهــری 
یکجانبــه بــر بهــره منــدی از حقــوق 
ــی  ــوه مختلف ــران از وج ــه ای ــر ب بش

ــت. ــت اس دارای اهمی
مــاه  اردیبهشــت  در  »دوهــان« 
ــوان  ــه عن ــران ب ــه ای ســال جــاری ب
ــفر  ــود س ــوژه کاری خ ــن س چهارمی
کــرد تــا تاثیــرات منفــی تحریم هــای 
ــران را از  ــه ای ــکا علی ــه آمری یکجانب
ــورد بررســی  ــوق بشــری م ــد حق بع

ــد. ــرار ده ق
ســفر 11 روزه »دوهــان« بــه ایــران و 
ــه  ــای یکجانب ــار تحریم ه ــی آث بررس
دو  انتشــار  بــه  ایــن کشــور  بــر 
گــزارش منجــر شــد؛ گــزارش اولیــه 
و گــزارش رســمی اخیــرا ارائــه شــده 
ــازمان  ــر س ــوق بش ــورای حق ــه ش ب
ملــل. دوهــان در گــزارش خــود 
ــران  ــه ای ــا علی ــی تحریم ه در بررس
ــی  ــورد بررس ــی را م ــوه مختلف وج

ــت. ــرار داده اس ق
و  تحریم هــا  گســتردگی 
کننــده  تحریــم  کشــورهای 

ایــران
دوهــان در گــزارش خــود در بررســی 
وجــوه  ایــران  علیــه  تحریم هــا 
مختلفــی را مــورد بررســی قــرار داده 

ــت. اس
جهــات  از  تحریم هــا  گســتردگی 
و  کننــده  تحریــم  کشــورهای 
در  تحریــم  مــورد  بخش هــای 
ــی  ــورد بررس ــان« م ــزارش »دوه گ

قــرار گرفــت.
تحریــم  کشــورهای  تریــن  مهــم 

ــای  ــن بخش ه ــده تری ــده و عم کنن
مــورد تحریــم در ایــران عبارتنــد از:

 1۹۷۹ ســال  از  آمریــکا  الــف( 
تاکنــون ایــران را هــدف تحریم هــای 
مالــی،  تجــاری،  اقتصــادی، 
از  شــماری  و  ثانویــه  تحریم هــای 
دســتورات اجرایــی و قوانیــن خــاص 

خــود قــرار داده اســت.
ب( اتحادیــه اروپــا از ســال ۲010 
تحریم هایــی علیــه ســرمایه گــذاری، 
مالــی، صنایــع بیمــه، نفــت، گاز، 
ــداری،  ــارت، بانک ــل، تج ــل و نق حم
ــی  ــی و حقوق ــخصیت های حقیق ش

ــرد. ــال ک ــران اعم ــه ای علی
ج( اســترالیا از ســال ۲011 ایــران را 
ــای  ــا و محدودیت ه ــدف تحریم ه ه
خــاص  زمینه هــای  در  صادراتــی 

ــرار داد. ق
 ۲010 ســال  در  کانــادا  د( 
در  اقتصــادی  تحریم هــای 
زمینه هــای مالــی، ســرمایه گــذاری، 
بیمــه، انــرژی، کشــتیرانی، معــدن، - 

کــرد. اعمــال  ایــران 
ــل توجهــی از کشــورها  ه( شــمار قاب
ــه  ــا ب ــه ی ــورت داوطلبان ــه ص ــز ب نی
تحریم هــای  پیامدهــای  دلیــل 
کشــورهای  جمــع  بــه  مذکــور 
تحریــم کننــده ایــران پیوســتند.
ــای  ــاره جنایت ه ــاگری درب افش

حقــوق بشــری علیــه ایــران
گــزارش  دیگــر  مهــم  موضــوع 
اثــرات  بــر  تاکیــد  »دوهــان«، 
ــای  ــر بخش ه ــا ب ــوب تحریم ه نامطل
مختلــف در ایــران اســت؛ وی ضمــن 
بــر  تحریم هــا  تاثیــر  بــر  اشــاره 
و  دارویــی  اقتصــادی،  بخش هــای 
پزشــکی، بانکــی، کشــاورزی، انــرژی 
و تاکیــد می کنــد کــه بهــره منــدی 
مــردم ایــران از حقــوق بشــر بــه 
شــدت تحــت تاثیــر تحریم هــا و 
ــد. ــه ان ــرار گرفت ــری ق ــات قه اقدام

وی در ایــن گــزارش تحریم هــا را 
ــرژی  ــای ان ــای قرارداده ــبب الغ س
توقــف  خارجــی،  شــرکت های 

ــی  ــتانی و آمادگ ــای بیمارس پروژه ه
ــاوگان  ــی و ن ــای طبیع ــر بالی در براب
هوانــوردی، کاهــش قابــل توجــه یــا 
ــران  ــگاه های ای ــاط دانش ــع ارتب قط
کاهــش  خارجــی،  همتایــان  بــا 
قابــل توجــه خدمــات کنســولی، 
کاهــش ارائــه خدمــات و حمایــت از 
کمک هــای  توقــف  و  پناهجویــان 

بشردوســتانه خوانــد.
ــن بخــش  ــد برجســته تری ــی تردی ب
ــاره تاثیــرات  گــزارش »دوهــان« درب
تحریم هــا، تاثیــرات آن بــر دسترســی 
ــژه  ــه وی ــه دارو ب ــی ب ــاران ایران بیم
بیمــاران مبتــال بــه بیماری هــای 
ــه ای  ــاری پروان ــد بیم ــاص مانن خ

ــت. اس
ــد  »دوهــان« در گــزارش خــود تاکی
می کنــد کــه تحریم هــا در میانــه 
ــاری  ــیوع بیم ــا ش ــران ب ــارزه ای مب
ــه تنهــا کاهــش  ــا ن همــه گیــر کرون
نیافــت بلکــه بــه شــکلی ویــژه و 
ــیب زا  ــه آس ــر از همیش ــترده ت گس

شــد.
»دوهــان« بــه عنــوان یــک حقوقدان 
بــه خوبــی توانســته بــا اســتفاده 
از ادلــه و مســتندات بــه مــوازات 
ــد  ــی مانن ــه عبارات ــی ب ــاد قانون مف
غیرقانونــی، نامتعــارف، نامشــروع، 
ــانی،  ــر انس ــر، غی ــوق بش ــد حق ض
غیــر منصفانــه و جنــگ اقتصــادی را 
ــای  ــریح تحریم ه ــف و تش در توصی
یکجانبــه علیــه ایــران بــه کار ببــرد و 

ــد. ــح ده ــا را توضی آن ه
آیا تحریم ها کارآمد بودند؟

ــداوم  ــی ت ــا یعن ــه از واقعیت ه آن چ
تحریم هــا  یافتــن  گســترش  و 
و  اذعــان  مختلــف،  ادوار  طــی 
ــم  ــدگان تحری ــال کنن ــراف اعم اعت
و ناظــران بیــن المللــی مشــخص 
اســت و گــزارش »دوهــان« نیــز 
بــه آن اشــاره دارد، دچــار شــدن 
ــه سرنوشــت  تحریم هــای یکجانبــه ب
آمریــکا  حداکثــری  فشــار  کارزار 

ــت. ــران اس ــه ای علی

علیــه  شــده  اعمــال  تحریم هــای 
باشــند  توانســته  شــاید  ایــران 
جنایتــی حقــوق بشــری را در ایــران 
رقــم بزننــد امــا موفــق نشــده انــد به 
اهــداف ادعایــی خــود دســت یابنــد و 
در برابــر ســد مقاومــت مــردم ایــران 

ــد. ــده ان ــت ش ــه شکس ــوم ب محک
آزمــون دشــوار بــرای ادعاهــای 
مدعیــان  بشــری  حقــوق 

دروغیــن
حــاال بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه 
کشــورهای مدعــی حقــوق بشــر 
جهــان در پــی درخواســت گزارشــگر 
ــورهای  ــل از کش ــازمان مل ــژه س وی
بــرای  تحریــم  کننــده  اعمــال 
ــه  ــا چ ــو تحریم ه ــان دادن و لغ پای

اتخــاذ می کننــد. را  تصمیمــی 
ــده  ــال کنن ــورهای اعم ــه کش اگرچ
ــگام و پــس از  ــش، هن ــم، پی تحری
ــد  ــران همانن ــه ای ســفر »دوهــان« ب
ســفرهای دیگــر وی بــرای تهیــه 
ــه  ــوق بشــری دســت ب ــزارش حق گ
ــی  ــایعه آفرین ــازی و ش ــیه س حاش
زده و قصــد داشــتند کار وی را تحت 
فشــارهای مختلــف تحــت تاثیــر 
ــرار دهنــد، آن چــه کــه عمــال رخ  ق
ــای  ــاره جنایت ه ــاگری درب داده افش
ــا  ــی از تحریم ه ــری ناش ــوق بش حق

ــت. ــوده اس ب
گزارش هــای ایــن گزارشــگر تاکنــون 
آشــکار  در  زیــادی  موفقیت هایــی 
ــا  ــانی تحریم ه ــاد غیرانس ــردن ابع ک
ــته و  ــدف داش ــورهای ه ــه کش علی
ــر واقعیــت  توانســته غبــار نشســته ب
ــانه های  ــق رس ــت از طری ــن جنای ای
غربــی را بزدایــد و تصویــری شــفاف 
بشــری  حقــوق  جنایت هــای  از 

ــد. ــه کن ــا ارائ ــی از تحریم ه ناش
ــت  ــت؛ درخواس ــران غرام جب

ــران ــروع ای مش
ــور  ــوی کش ــارت از س ــران خس جب
ــاص  ــوع خ ــده و در موض ــم ش تحری
ایــران  ســوی  از  بحــث  مــورد 
کامــال  و  حــق  بــه  درخواســتی 
مشــروع اســت، امــا مکانیســم قانونی 
بــرای جبــران خســارات ناشــی از 
ــدارد. تحریم هــای یکجانبــه وجــود ن

ــه  ــی رود جامع ــار م ــن رو انتظ از ای
ــزارش  ــن گ ــاهده ای ــا مش ــی ب جهان
از  دســت  دســتکم  افشــاگرانه، 
ــه  ــم علی ــزار تحری ــتفاده از اب سوءاس
اســتانداردهای  قالــب  در  ایــران 
هــر  و  برداشــته  خــود  دوگانــه 
ــران  ــیر جب ــر در مس ــریع ت ــه س چ

برآینــد. اشــتباهات خــود 

گزارشگر ویژه سازمان ملل؛

امنیت ، بنیادی ترین نیاز جامعه

گزارش دوهان؛ سند جنایت حقوق بشری مدعیان دروغین علیه ایران

ادامــه ســرمقاله...   اکنــون   
به لحــاظ نظامــی مقولــه امنیــت  
تأمیــن اســت دشــمن امــروز بــه 
فکــر ضربــه بــه امنیــت کشــور از 
ــرد را در  ــن رویک ــت . ای درون اس
ســه حــوزه سیاســی، فرهنگــی و 

ــد. ــال می کن ــادی دنب اقتص
در حــوزه سیاســی می گویــد ؛ 
انتخابــات بهانــه اســت اصــل نظام 

نشــانه اســت.
درحــوزه اقتصــادی می گویــد ؛ 
تحریم هــا بهانــه اســت اصــل نظام 

نشــانه اســت.
در حــوزه فرهنگــی می گویــد ؛ 
حجــاب بهانــه اســت اصــل نظــام 

نشــانه اســت.
ــوزه  ــه ح ــود را در س ــد خ ــا بای م
آمــاده کنیــم . اگــر این آمادگــی را 
از دســت بدهیــم  و ناامنــی حاکــم 
شــود جامعــه دچارهــرج ومــرج و 
ــی  ــات قوم ــن زدن اختالف ــا دام ب
ــی و  ــای داخل ــی درگیریه ومذهب
درپــی آن حمایــت خارجــی از 
گروههــای تحــت نفــوذ خودشــان 
ــیدگی  ــم پاش ــار ازه ــه دچ جامع

ــی  ــجام مل ــت دادن انس و از دس
خواهد شــد کــه جمع کــردن آن 
و ایجــاد مجــدد وحدت وانســجام 
بســیار بعیــد بنظر میرســد چون 
ــن  ــاد رفت ــر ب ــی ، ب ــالی ناامن ب
ــور ،  ــتقالل کش ــتون های اس س
بــه حــراج گذاشــتن آزادی یــک 
ــن  ــاراج رفت ــه ت ــت آزاده و ب مل
منابــع اقتصادی کشــور و اســارت 

مجــدد ملــت ایــران اســت.
اینجاســت کــه ایــن ســخن 
پرمغــزو معنــای امــام )ره( را درک 
از  نظــام  »حفــظ  می کنیــم؛ 

اوجــب واجبــات اســت.«
تمرکــز  بــا  رئیســی  دولــت 
ــا  ــون ب ــی اکن ــائل اصل روی مس
ســرعت در حــال تعریــف تنظیم 
جدیــدی از روابــط با همســایگان 
ــور  ــزرگ و نوظه ــای ب و قدرت ه
اســت. دیپلماســی فعــال ایــران از 
ــداد  ــورک امت ــا نیوی شــانگهای ت
دارد و روز بــه روز دولــت در بســط 
ــود  ــی خ ــط جهان ــعه رواب توس
ــا را  ــم ه ــت. تحری ــر اس موفق ت
دور زده اســت و درحــال حــل 

مشــکالت معیشــتی مردم است. 
اقتصــاد کشــور را ســامان داده 
اســت. ایــن توفیقــات مــورد حقد 
و کینــه و حســد دشــمن اســت. 
ــرم  فرمــان از مرکزیــت جنــگ ن
ــس ،  ــدن ، پاری ــنگتن ، لن از واش
ــر  ــه ه ــو رســیده اســت ب تل آوی
ــا  ــه خیابان ه ــت ب ــی هس قیمت
بریزیــد بــه هــر بهانــه ای هســت 
ــش  ــق و آرام ــم و نس ــور نظ دک
داخلــی را بــه هــم بریزیــد. 
ســعودی اینترنشــنال ، بــی بــی 
ــم  ــکا و ... اس ــو آمری ــی ، رادی س
ــد را  ــه جدی ــوب و فتن ــز آش رم
ــد و  ــالم کردن ــی« اع ــا امین »ژین
ــز  ــن رم ــای ای ــن از افش منافقی

ــد. ــی ندارن ابای
فتنــه  واخریــن  اولیــن  ایــن 
دشــمنان  زیــرا  نخواهدبــود 
ازوحــدت وانســجام داخلــی و 
ــی  ــی و دفاع ــرفتهای علم پیش
و... بــا وجودتحریمهــای همــه 
جانبه چهــار دهه بســیارعصبانی 
ــاد  ــه درفکرایج ــتند و فعاالن هس
اغتشــاش و اختــالف بــه هــر نحو 

هســتند و بــا هربهانــه ای بدنبــال 
تهییج ضدانقالبهای خارج نشــین 
اســت کــه بعضــا بــا عــده ای 
فریــب خــورده در داخــل بتواننــد 
خللــی هرچــه انــدک ایجــاد کنند 
و بدنبــال آن بــه تبلیغــات ناســالم 
ــد و بســیار متاســفانه  دامــن بزنن
عــده ای ازسیاســیون داخلــی هــم 
بــدون توجــه بــه ریشــه هــای این 
ــه و  ــا مغرضان ــات و بعض اغتشاش
بعضــا نابخردانــه بــه توطئــه هــای 
دشــمن کمــک مــی کننــد و 
الحمــدهلل تــا کنــون بــا مدیریــت 
ــام معظــم رهبــری و  ــه مق داهیان
حضور گســترده طیفهای مختلف 
مــردم درصحنــه فتنــه گــران 
ــی انهــا شکســت  ــان داخل وحامی
ــم  ــد ه ــن بع ــدند و م ــوا ش و رس
راه بــه جایــی نخواهنــد بــرد زیــرا 
مردم مومــن و انقالبــی ووالیتمدار 
حامــی انقــالب اســالمی وپاســدار 
خون شــهدای عزیز هســتند واین 
فتنــه اخیــر هــم با ســّد بیــداری و 
بصیــرت مــردم ماننــد فتنه هــای 
گذشــته و بدتر از آن رســوا شــدند 
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جایگاه عبادت/ چرا عبادت؟
پیش از ورود به بحث نماز، از آنجا که عبادت ، روح 
نماز است ، اندکی درباره عبادت و بندگی بحث می 
کنیم و از معنی و فلسفه و ابعاد گوناگون آن با شما 

سخن می گوییم .
چرا عبادت ؟

عبادت ، به معنای اظهار ذلّت ، عالی ترین نوع تذلّل و 
کرنش در برابر خداوند است . در اهمّیت آن ، همین 
بس که آفرینش هستی و بعثت پیامبران )عالم 
تکوین و تشریع ( برای عبادت است . خداوند می 

فرماید:وََما َخلَْقُت الِْجنَّ وَاالِْنَس إاِل لَِیْعُبُدوِن
هدف آفرینش هستی و جن و انس ، عبادت خداوند 

است .
کارنامه همه انبیاء و رسالت آنان نیز، دعوت مردم به 
پرستش خداوند بوده است : وَلََقْد بََعْثَنا فِی ُکلِّ اءُمٍَّة 

ُغوَت رَُّسوالً اءَِن اْعُبُدواْ اهللَّ وَاْجَتِنُبواْ الطَّ
پس هدف از خلقت جهان و بعثت پیامبران ، عبادت 

خدا بوده است .
روشن است که خدای متعال ، نیازی به عبادت ما 
ندارد، َفإِنَّ اهللَّ َغِنیُّ َعنُکْم و سود عبادت ، به خود 
پرستندگان برمی گردد، همچنانکه درس   خواندن 
شاگردان به نفع خود آنان است و سودی برای معلّم 

ندارد.
ریشه های عبادت

آنچه انسان را به پرستش و بندگی خدا وادار می کند 
)یا باید وادار کند( اموری است ، از جمله :

1- عظمت خدا
انسان وقتی خود را در برابر عظمت و جالل خدایی 
می بیند، ناخودآگاه در برابر او احساس خضوع و 
فروتنی می کند. آن سان که در برابر یک دانشمند و 
شخصیت مهم ، انسان خویشتن را کوچک و ناچیز 

شمرده ، او را تعظیم و تکریم می کند.
2- احساس فقر و وابستگی

طبیعت انسان چنین است که وقتی خود را نیازمند 
و وابسته به کسی دید، در برابرش خضوع می کند.

وجود ما بسته به اراده خداست و در همه چیز، نیازمند 
به اوییم . این احساس عجز و نیاز، انسان را به پرستش 
خدا وامی دارد. خدایی که در نهایت کمال و بی نیازی 
است . در بعضی احادیث است که اگر فقر و بیماری و 
مرگ نبود، هرگز گردن بعضی نزد خدا خم نمی شد.

3- توّجه به نعمت ها
انسان ، همواره در برابر برخورداری از نعمت ها، زبان 
ستایش و بندگی دارد. یادآوری نعمت های بیشمار 
خداوند، می تواند قوی ترین انگیزه برای توجه به خدا 
و عبادت او باشد. در مناجات های امامان معصوم ، 
معموالً ابتدا نعمت های خداوند، حتی قبل از تولّد 
انسان ، به یادآورده می شود و از این راه ، محبت 
انسان به خدا را زنده می سازد آنگاه درخواست نیاز از 

او می کند. خداوند هم می فرماید:
َفلَْیْعُبُدواْ رَبَّ َهَذا الَْبْیِت ، الَِّذیَّ اءَْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع 

وَءَاَمَنُهم مِّْن َخْوِف
مردم پروردگار این کعبه را بپرستند، او را که از 

گرسنگی سیرشان کرد و از ترس ، ایمنشان نمود.
در آیه ای دیگر است ، پروردگارتان را بندگی کنید، 

چون شمارا آفرید.

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

اهمیت حجاب در قرآن کریم
در قرآن کریم در مورد حجاب آیاتی نازل شده است. از 
جمله آنها می توان به سوره نور آیات 30 و 31 اشاره کرد 

که خداوند فرموده اند:
معنی آیه 30 سوره نور : »…و به مردان مؤمن بگو که 
چشمان خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و نیز دامان 
خویش را، که برای ایشان پاکیزه تر است. همانا خداوند به 

آنچه انجام می دهند آگاه است.«
معنی آیه 31 سوره نور : »و به بانوان با ایمان بگو چشم های 
خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند و دامان خویش را حفظ 
کنند و زینت های خود را جز آن مقداری که ظاهر است 
نمایان نکنند و روسری های خود را بر سینه افکنند و زینت 
خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان و پدرانشان 
یا پدر شوهرانشان یا برادرانشان، پسر برادرانشان، زنان 
هم کیششان، کنیزانشان، مردان سفیهی که تمایلی به 
زنان ندارند، و یا کودکانی که غیرممیز هستند. و پاهای 
خود را به زمین نکوبند تا زینت های پنهانشان آشکار شود. 
و همگی به سوی خداوند بازگردید،  ای مؤمنان باشد که 

رستگار شوید.«
خداوند بزرگ در سوره احزاب آیه 5۹ درباره حجاب می 
فرماید:»ای پیامبر! به همسران و دختران خویش و بانوان 
باایمان بگو روسری های بلند خود را فرو افکنند تا به عفاف 
و حریت شناخته شوند و مورد آزار و تعرض هوس رانان 

قرار نگیرند و خداوند آمرزنده و مهربان است.«
و همچنین در آیات 3۲ و 33 سوره احزاب که به پیامبر 
نازل شده فرموده اند:معنی آیه 3۲ سوره احزاب : »ای زنان 
پیامبر! شما اگر تقوا داشته باشید همانند دیگران نیستید 
بنابراین هرگز نرم و نازک با مردم سخن مگویید تا آنکه 
دلش بیمار است به طمع افتد. بلکه متین و نیکو سخن 

بگوید.«
معنی آیه 33 سوره احزاب : »خانه را منزل گاه خویش 
قرار دهید و هرگز مانند دوره جاهلیت نخستین، آرایش و 
خودآرایی نکنید و نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و 

از خدا و رسولش اطاعت کنید.«
حجاب در از دیدگاه حضرت محمد )صلی اهلل علیه وآله( 
حضرت محمد)ص( پیامبر اکرم و ائمه اطهار در مورد 
حجاب و رعایت آن بسیار بر مردم تاکید داشته اند و 
دستوراتی را برای حفظ پاکدامنی به مردن ارائه داده اند 
که در این مطلب چند مورد از آن ها را برای شما روایت 
می کنیم:اسماء خواهر همسر پیامبر بود. روزی که جامه 
ای بدن نما و نازک به تن داشت به خانه پیامبر رفت. 
حضرت محمد روی خود را برگرداند و فرمود :»ای اسماء! 
زن وقتی به حد بلوغ رسید، نباید جایی از بدن و اندامش 

دیده شود، مگر صورت و دست ها.«
در بحار االنوار: ج103، ص۲4۲ آمده است که حضرت 
محمد )صلی اهلل علیه وآله( فرمودند: »خداوند مردانی که 
شبیه زن می شوند و زنانی را که خود را شبیه مرد قرار 

می دهند، نفرین کرده است.«
در روایتی دیگر در وسائل الشیعه: ج14، ص 141آمده 
است که پیامبر اسالم فرمودند: »نسبت به زنان مردم، 

عفیف باشید تا زنان شما عفیف بمانند.«
هم چنین در روایتی دیگر از امام صادق)علیه السالم( در 
وسائل الشیعه آمده است که می فرمایند: »چشم چرانی 
تیری است مسموم از تیرهای شیطان، چه بسا نگاهی که 

حسرت های طوالنی را در پی دارد.«

تصاویر متناقض 
 دیدگاه های متعارض

حجاب اجباری

بخش  نوزدهم

وزیــر امــور خارجــه ایــران در مصاحبــه با 
روزنامــه نیویــورک تایمــز بــا بیــان اینکه 
توافــق در دســترس اســت، گفــت: طرف 
ــه مــا پیــام داده کــه  آمریکایــی بارهــا ب
آنهــا از اراده الزم بــرای رســیدن بــه توافق 

برخوردارند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، حســین 
امیرعبداللهیــان وزیر امــور خارجــه ایران 
ــورک  ــاه 1401 در نیوی ــوم مهرم روز س
مصاحبــه ای بــا روزنامــه نیویــورک تایمز 
داشــت کــه پایــگاه اطــالع رســانی وزارت 
ــه را  ــن مصاحب ــن ای ــه مت ــور خارج ام

منتشــر کــرد.
متــن مصاحبــه روزنامــه نیویــورک تایمز 
بــا وزیــر امــور خارجه جمهوری اســالمی 

ایــران، بــه شــرح زیــر اســت:
نیویــورک تایمــز: شــما جلســاتی را ایــن 
هفتــه در مــورد توافــق هســته ای داشــته 
ایــد. بــه نظر جنابعالــی چگونــه مذاکرات 

هســته ای می توانــد پیشــرفت کنــد؟
ــرای رســیدن  ــا ب ــان: اوالً م امیرعبداللهی
ــدار  ــه یــک توافــق خــوب، قــوی و پای ب
جــدی هســتیم. در دولــت جدیــد 
ایــران در ماه هــای گذشــته معــاون 
مــن همکارانــم بــرای رســیدن بــه ایــن 
هــدف تــالش زیــادی کردنــد. معتقــدم 
ــرار  ــیر ق ــن مس ــی ای ــای پایان در گام ه
داریــم. امــا طبعــاً گام هــای پایانی مســیر 
دشــواری را طــی می کنــد. فکــر می کنم 
اگــر آمریــکا واقــع بینانــه برخــورد کند و 

شــجاعت تصمیم گیــری در ایــن مرحله 
را داشــته باشــد، مــا می توانیــم بــه توافق 
دســت یابیــم. توافــق در دســترس اســت 
طــرف آمریکایــی بارهــا به مــا پیــام داده 
کــه آنهــا از اراده الزم بــرای رســیدن بــه 
توافــق برخوردارنــد. مــا ابتــکارات زیــادی 
را بــرای ســرعت دادن بــه توافــق در طول 
مذاکــرات از خودمــان نشــان دادیــم. 
ــع بینــی طــرف  االن وقــت ابتــکار و واق

آمریکایــی اســت. مــا جــدی هســتیم.
ــرای  ــی ب ــا فضای ــز: آی ــورک تایم نیوی
مذاکــره بــا آژانــس بیــن المللــی انــرژی 
اتمــی در مورد تحقیقات آن وجــود دارد؟

ــا  ــا ب ــای م ــان: همکاری ه امیرعبداللهی
ــکل  ــک مش ــا ی ــه دارد، ام ــس ادام آژان
ــه  ــد ب ــس بای ــود دارد. آژان ــی وج اساس
ــا  ــد ام ــل کن ــود عم ــی خ ــف فن وظای
ــع  ــیاری از مواق ــی را بس ــیر سیاس مس
ــای سیاســی  ــرد و رفتاره ــش می گی پی
دارد. مــا می توانیــم در مســیر فنــی 
ــت  ــس تقوی ــا آژان ــان را ب همکاری هایم
ــه  ــن اســت ک ــه اش ای ــا الزم ــم ام کنی
آژانــس از رفتــار سیاســی و سیاســی 
ــس  ــه آژان ــرد. چنانچ ــه بگی کاری فاصل
صرفــاً فنــی برخــورد کنــد، مــا تردیــدی 
نداریــم کــه اتهامــات مطروحــه در مــورد 
ایــران برطــرف می شــود. پــس مــا بــرای 
ــا آژانــس  همکاری هــای فنــی بیشــتر ب
آمادگــی داریــم امــا آمریکا و ســه کشــور 
ــس  ــه آژان ــد ب ــرات بای ــی در مذاک اروپای

توجــه بدهنــد کــه نبایــد از مســیر فنــی 
فاصلــه بگیــرد.

نیویــورک تایمــز: منظورتــان چیســت؟ 
انحــراف از مســیر فنی را بیشــتر توضیح 

بدهید؟
ــاه  ــار م ــالً در چه ــان: مث امیرعبداللهی
ــاره  ــه یکب ــای مذاکــره ب گذشــته در اثن
قطعنامــه ای در ویــن ارائــه شــد که خطا 
ــا  ــی م ــیر کار مذاکرات ــراف در مس و انح
ــن  ــاً در ای در چارچــوب برجــام بود.دقیق
زمــان حســاس، آقــای رافائــل گروســی 
بــه اســرائیل ســفر کــرد و در تــل آویــو 
ــای  ــی حرف ه ــی مطبوعات در کنفرانس
تحریــک کننــده و غیرســازنده زد. از یک 
ــکا  ــی و آمری ــور اروپای ــه کش ــرف س ط
قطعنامــه ارائــه می کننــد، در اثنــای 
ــت. در  ــی اس ــن سیاس ــه ای ــره، ک مذاک
واقــع آژانــس را یــک ابــزار سیاســی 
بــرای اهدافشــان قــرار می دهنــد و آقــای 
گروســی هــم بــا ســفرش عمــداً رفتــار 
ــه  ــد در حالیک ــان می ده ــی نش سیاس

ــی دارد. ــؤولیت فن ــس مس آژان
ــد  ــان داری ــا اطمین ــورک تایمــز: آی نیوی
گروســی بتوانــد در نهایت بدون سیاســی 
ــام  ــه برج ــی ب ــای فن کاری در بحث ه

کمــک کنــد؟
امیرعبداللهیــان: مــا معتقدیــم اگــر آقای 
گروســی و تیمــش صرفــاً فنــی برخــورد 
ــه  ــه ب ــی اساســی ک ــات ب ــد، اتهام کنن
ــاده از  ــیار س ــد، بس ــران وارد می کنن ای

ــی  ــا آمادگ ــان برداشــته می شــود. م می
داریــم بــه ســواالت فنــی آژانــس پاســخ 
دهیــم. امــا قــادر نیســتیم بــه ســواالت 
سیاســی و جهــت دار و هدفمنــد آژانــس 

پاســخ دهیــم.
ــر  ــوص ذخای ــز: در خص ــورک تایم نیوی
اورانیــوم غنــی ســازی شــده بیــش از 60 
درصــد چــکار می خواهیــد انجــام دهید؟
امیرعبداللهیــان: در متنــی کــه در ویــن 
ــن  ــات آن را روش ــم جزئی ــق کردی تواف
بــه  طرف هــا  همــه  اگــر  کردیــم 
تعهداتشــان در برجــام برگردنــد در مورد 
مــازاد اورانیــوم مــا فراتــر از توافــق برجام، 
ــد  کامــالً مشــخص اســت کــه چــه بای

بکنیــم.
نیویــورک تایمــز: اگــر مذاکرات شکســت 
بخــوردو یــا دچــار فروپاشــی شــود، 
ــا  ــود؟ آی ــد ب ــران چــه خواه ــش ای واکن
غنــی ســازی بیشــتری در ســطوح باالتر 

ــد داد؟ انجــام خواه
امیرعبداللهیــان: مــا مذاکــره کرده ایــم نه 
فقــط بــرای مذاکره، بلکــه برای رســیدن 
بــه نتیجــه ملمــوس مذاکــره کرده ایــم.
ایــن وضعیــت را آمریــکا و آقــای ترامــپ 
بــه وجــود آورده اســت. مــا از ســال ۲015 
هیــچ نفــع اقتصــادی از برجــام نبرده ایم. 
البتــه ایــن هــم عجیــب اســت کــه آقای 
بایــدن از یکطــرف رفتــار ترامــپ را قبول 
ــی همــان مســیر تحریم هــا را  ــدارد ول ن

ــد. ــال می کن دنب

آژانس یک ابزار سیاسی برای اهداف اروپا و آمریکا شده است 

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

برابر راي شماره14016031۹0110013۹۹-1401/6/6هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي   میثم خسروي مشیزي فرزند محمدیار بشماره کدملی 

31۷000۲8۹۹ صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲43/۷5 مترمربع پالک 11فرعي از 683اصلي  واقع در بردسیر بلوارمیرزا 
اقاخان بخش ۲0 کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي جالل خسروی 
مشیزی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسییر
شناسه آگهی    1381884

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

برابر راي شماره 14016031۹0110013۹۲-1401/6/6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مهدي مرادپور نگاري فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه 311 
صادره ازبردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 615 مترمربع پالک 
48فرعي از 3433 اصلي واقع دربردسیر میدان جانباز بلوار جهاندیده کوچه ۲ 
بخش ۲0 کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی مرادی گرکان 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی    1381883

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

برابر راي شماره14016031۹011001135-1401/5/1 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي آقاي مهدي کرم فرزند محمد بشماره شناسنامه 105۷8 صادره از 
کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲6۹/64مترمربع پالک8 فرعي 
از۹68 اصلي  واقع در بردسیربلوارمدرس کوچه مدرس 4 بخش ۲0 کرمان 
خریداري از مالک رسمي آقاي قاسم برومند بردسیری محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 

باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی  1381۷84

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

برابر راي شماره14016031۹0110011۷۷-1401/5/4 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي خانم نرگس مظفري غربا فرزند کامران بشماره شناسنامه 5 صادره 
از بردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 316/۲5 مترمربع پالک 

56فرعي از 34۲۷اصلي  واقع در بردسیر خیابان امامزاده بخش ۲0 کرمان  
خریداري از مالک رسمي آقاي علیرضا جوشوری محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی    1381۷۷8

آگهي تحديد حدود اختصاصي   
ــماره  ــق رای  ش ــه  طب ــد یارال ــک ورز فرزن ــد نی ــای مجی ــورد تقاض ــان م ــع در بخش۲0کرم ــی  واق ــی از 6۹4 اصل ــالک 31 فرع ــه  پ ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــون شش چ
14016031۹0110006۷6 مــورخ ۷ /3 /1401 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در مالکیت نامبــرده قرار گرفتــه و آگهی 
موضــوع مــاده 3 و مــاده  13 آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت  و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصره ذیــل مــاده 15 قانون 
ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای  شــماره  3586 /11018 /1401  مــورخ 30 /6 /1401 مالک  بدینوســیله آگهی تحدید حــدود اختصاصی آن باســتناد تبصره ذیل  
مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامــه آن  منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت ۹ صبــح روز دو شــنبه ۲ /8 /1401  محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه 
مالــک ) مالکیــن ( و صاحبــان  امــالک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعــد مقــرر در ایــن اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صورت عــدم مراجعــه مجاورین 
عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14و15 قانــون و ۷0 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتراض اشــخاص بــر حــدود و حقوق 
ارتفاقــی برابــر مــواد ۲0 قانــون و ۷4 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته شــده و معترض باید ظــرف مدت یکمــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقدام خواهد شــد 

1384618 -تاریخ انتشــار:  دوشــنبه  11 /۷ /1401 -                            حســین تقي زاده رئیس اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان بردســیر . /. شناسه آگهی 

تاالرپذیرایی بزرگ شهر )تاالر دانشگاه آزاد بردسیر( 

آماده پذیرایی برای برگزاری مراسمات همشهریان عزیز،
 برگزاری مراسمات عقد و عروسی 

نگران برگزاری مجالس خودتان نباشید
با کادری مجرب ، سروغذا با کیفیتی مطلوب و به یاد ماندنی ،با مدیریت جدید

بهترین و رویایی ترین مراسم تان  را با ما تجربه کنید
برای برگزاری و تشریفات خود با قیمت مناسب و با کیفیت باال با ما تماس بگیرید

03433524902 و 09360565420



سال چهاردهم - شماره ی 544 5دوشنبه - 11 مهر  1401
بیش از هشت هزار بانوی سرپرست خانوار در کرمان تحت حمایت بهزیستی قرار دارند

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

برابر راي شماره14016031۹011000۹۹3-1401/4/۷ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي آقاي کیومرث پرور فرزند مصطفي بشماره شناسنامه ۲841 صادره 
از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 86۲/15 مترمربع پالک 
1 فرعي از565 اصلي  واقع در بردسیر گلزار خیابان معتمد العلماءبخش ۲1 
کرمان  خریداري از مالک رسمي ورثه اقای مصطفی پرور محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 

اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8- تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی1381۷45

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

برابر راي شماره14016031۹01100116۹-1401/5/3 هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي فتح اهلل سعید فرزند یداله بشماره شناسنامه 15 
صادره ازبردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 343/5 مترمربع 
پالک184  فرعي از 3۹5 اصلي  واقع دردربردسیر گلزار خیابان شریعتی 
کوچه 3بخش۲1 کرمان  خریداري از مالک رسمي آقاي جمشید سرو 
شیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 

فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  1381۷6۹

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

برابر راي شماره14016031۹0110011۷6-1401/5/4هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي علي نگاري فرزند عباس بشماره شناسنامه 16 صادره از 

بردسیر درششدانگ  یک باب مغازه تجاری به مساحت 53/3۲ مترمربع 
پالک300 فرعي از35۹0 اصلي  واقع در بردسیربلوار۲۲ بهمن بخش ۲0 

کرمان  خریداري از مالک رسمي آقاي یزد جرد معینیان محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 

شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول :6/۲8/  1401- تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  1381885

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

برابر راي شماره1406031۹011001133-1401/5/1 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي علي برهاني محمود آبادي فرزند خدامراد بشماره شناسنامه 
65 صادره از بردسیر درششدانگ  یک باب خانه به مساحت ۲50 مترمربع 
پالک40 فرعي از 3354اصلي واقع دربردسیربلوار امامزاده کوچه امامت 

1۲  بخش ۲0 کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي ایرج سرو شیان محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 

روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8  -  

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی  1381۹18

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

برابر راي شماره14016031۹01100113۲-1401/5/1هیات اول  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي خانم عصمت گرکاني نژاد مشیزي فرزند سعداهلل بشماره شناسنامه 
۲ صادره ازبردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت3۷۹/۲1 مترمربع 
پالک 301فرعي از 35۹0 اصلي  واقع در بردسیر بلوارشهید رنجبربخش 
۲0 کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي یزدجرد معینیان  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 

اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11 

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی        1381۹۲0

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

برابر راي شماره14016031۹011001۲۹6-1401/5/۲6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محسن خناماني فرزند نوروزعلي بشماره شناسنامه ۲ صادره 
ازبردسیر در ششدانگ ساختمان انباری با کاربری صنعتی جهت کارگاه 

گالب گیری  به مساحت ۲4۷/50 مترمربع پالک 1۹33فرعي از 834 اصلي 
واقع در الله زار جانی اباد بخش ۲1 کرمان    انتقال ملک از مالکین رسمي 

اقایان احمد فالح الله زاری فرزند عیسی ، یارعلی خنامانی ، عیسی فالح الله 
زاری ،  درعلی سبک خیز ، احمد فالح الله زاری فرزند محمد و احمد فالح 
الله زاری فرزند غالمعلی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی     1381۷31

         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
برابر راي شماره  14016031۹011000۹۹6-1401/4/۷ هیات اول 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي محسن درودي پامزاري فرزند علیداد بشماره 

شناسنامه 14۹1 صادره از بردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲48/45 مترمربع پالک58۲ فرعي از 864 اصلي واقع دربردسیر خیابان 
شهید گنجی انتهای کریم اباد  بخش ۲0 کرمان خریداري از مالک رسمي 
آقاي مراد برومند  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی    1381۷85

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

برابر راي شماره14016031۹011001155-1401/5/1هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي محسن مستعلي زاده جوشوري فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه 3366 صادره ازبردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
3۲4,5 مترمربع پالک 58 فرعي از 34۲3 اصلي  واقع در بردسیر بلوار 

۲۲بهمن کوچه فجر ۹ بخش ۲0 کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي 
حسن کوپاه اصفهانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8-  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی          13818۹۲

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

برابر راي شماره14016031۹011000۹۹1-1401/4/۷هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي آقاي محمد میرمحمدي ماهونکي فرزند کرامت اله بشماره 
شناسنامه 10 صادره ازبردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
354/60 مترمربع پالک۹ فرعي از855 اصلي واقع در بردسیر خیابان 
دستغیب  بخش ۲0 کرمان خریداري از مالکین رسمي اقایان کرامت 

خسروی مشیزی و اکبررنجبر نظام ابادی  محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8-  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی   1381۷۹۲

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
برابر راي شماره 14016031۹011000۹۹5-1401/4/۷ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي پورامیري فرزند یاراحمد بشماره 
شناسنامه 143 صادره از بافت درششدانگ  یک باب خانه به مساحت 

۲۲۷/8 مترمربع پالک۲ فرعي از 1303اصلي واقع در بردسیربلوارمدرس 
کوچه شماره ۹بخش ۲0 کرمان خریداري از مالک رسمي خانم بیگم 

برومند بردسیری  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی   1381886

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

برابر راي شماره14016031۹011001136-1401/5/1هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مسلم ساالري فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 8۲۷ 

صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲5۲/44 مترمربع 
پالک ۹فرعي از۷8۹ اصلي واقع دربردسیرخیابان طاهری بخش ۲0 کرمان 

خریداري از مالک رسمي آقاي حمید سعید محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی   138188۲

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

برابر راي شماره14016031۹01100116۷-1401/5/۲هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مصطفي امیري سرمشک فرزند محمدیار بشماره شناسنامه 

31۷004۹8۹5 صادره از بردسیردر یک باب خانه به مساحت ۲83 
مترمربع پالک183 فرعي از 3۹5اصلي  واقع در بردسیر بخش ۲1کرمان  
خریداري از مالک رسمي آقاي اصغر شمس الدین سعید محرز گردیده 

است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 

اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی               13818۹5

ــزار 800  ــت ه ــت: هش ــان گف ــتی کرم ــرکل بهزیس مدی
بانــوی سرپرســت خانــوار در ایــن اســتان تحــت حمایــت 
مســتمر و غیرمســتمر بهزیســتی قــرار دارنــد و از خدمات 

ــوند. ــد می ش ــه بهره من ــن مجموع ای
ــا  ــا ب ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــدزاده در گفت وگ ــا وحی علیرض
ــوان  ــتی از بان ــتمر بهزیس ــای مس ــه حمایت ه ــاره ب اش
ــوان  ــه بان ــه ب ــن زمین ــزود: در ای ــوار اف ــت خان سرپرس
سرپرســت خانــوار حــدود 4۲0 هــزار تومان کمــک هزینه 
ماهیانــه پرداخــت می شــود کــه ایــن میــزان بــه تناســب 
جمعیــت خانوارهــای تحــت پوشــش تغییراتــی دارد و از 

ــد. ــت  می کن ــی تبعی ــوی تخصص ــک الگ ی
ــه  ــتی ب ــتمر بهزیس ــات غیرمس ــه خدم ــاره ب ــا اش وی ب
ــن خدمــات  ــوار اظهــار داشــت: ای ــوان سرپرســت خان بان
شــامل کمــک هزینه هــای مســکن، تســهیالت اشــتغال، 
بیمــه، کمــک هزینه هــای تحصیلــی و خدمــات مختلــف 

اســت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــتی اس ــرکل بهزیس مدی
تفاوت هــای حمایتــی ایــن مجموعــه بــا ســایر نهادها در 
جامعــه تصریــح کــرد: ایــن مجموعــه در کنــار پرداخــت 
مســاعدت، خدمــات تخصصی تــر نیــز بــه بانــوان 
سرپرســت خانــوار ارائــه می کنــد تــا شــرایط بازگشــت 

ــم شــود. ــی فراه ــی اجتماع ــه زندگ ــراد ب ــن اف ای
وی ادامــه داد: تاکیــد ســازمان بهزیســتی بــر ایــن اســت 
ــت  ــورد حمای ــراد را م ــوان اف ــدت  نمی ت ــه در درازم ک
ــه  ــا س ــد ۲ ت ــراد می توانن ــن اف ــرار داد و ای ــتمر ق مس
ســال از چرخــه حمایتــی بهزیســتی برخــوردار شــوند.
ــوار از  ــت خان ــوان سرپرس ــت: بان ــدزاده اظهارداش وحی
ابتــدای ورود و تحــت حمایــت قــرار گرفتــن در مجموعه 
ــه تشــخیصی و انگیزشــی می شــوند  بهزیســتی مصاحب
و مســیری بــرای کمــک بــه آنــان طراحــی می شــود تــا 
ــه مشــخص  ــن مجموع ــان از ای ــت ورود و خروجش جه

باشــد.

وی تاکیــد کــرد: کمک هــا و مشــوق ها بــه بانــوان 
سرپرســت خانــوار بــه منظــور بازگشــت آنــان بــه زندگی 
عــادی می توانــد شــامل کمــک هزینه مســکن، اشــتغال 
ــد  ــن فراین ــه در ای ــد ک ــری باش ــاز دیگ ــر امتی ــا ه و ی

ــت. ــده اس ــادی کمک کنن ــی ع ــه زندگ ــت ب بازگش
ــرد: در  ــح ک ــان تصری ــرکل بهزیســتی اســتان کرم مدی
ــرای  ــوار ب ــت خان ــوان سرپرس ــه بان ــک ب ــد کم فراین
بازگشــت آنــان بــه جریــان عــادی زندگــی یک بُعــد کار 
مربــوط بــه بهزیســتی اســت و بخــش دیگــر بــه غنــای 

ــردد. ــه برمی گ ــی جامع ــادی و اجتماع اقتص
ــوار  ــت خان ــوان سرپرس ــدان بان ــت: فرزن وی اظهارداش
ــف  ــن تکلی ــه س ــه ب ــی ک ــا زمان ــرها ت ــوص پس بخص
برســند عمــال از خدمــات ســازمان بهزیســتی اســتفاده 
در  ســازمان  ایــن  حمایت هــای  از  و  می کننــد 
ــوردار  ــگاه برخ ــل و دانش ــوزش، تحصی ــای آم بخش ه

می شــوند.
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بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، محمــد اســالمی معــاون رئیــس جمهور 
ــگاران  ــران شــامگاه پنجشــنبه در جمــع خبرن ــرژی اتمــی ای و رئیــس ســازمان ان
ــرژی  ــار داشــت: ســازمان ان ــان اظه ــه اســتان کرم ــداف ســفر ب ــه اه ــا اشــاره ب ب
ــرداری از فنــاوری  ــران در اجــرای ســند راهبــردی خــود گســترش بهره ب اتمــی ای

ــتور کار دارد. ــته ای را در دس هس
وی بیــان کــرد: یکــی از نــکات مهمــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بتــوان بــا 
ــه  ــی ک ــاس برنامه های ــود دارد، براس ــتان وج ــر اس ــه در ه ــی ک ــه ظرفیت ــه ب توج
ــی  ــریع تر عملیات ــه س ــر چ ــا را ه ــا و طرح ه ــن برنامه ریزی ه ــم ای ــن کردی تدوی

کنیــم.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان کرمــان در ســرفصل 
ــرداری و  ــی را توســعه بهره ب ــوان ســهم بزرگ ــادن و در بخــش کشــاورزی می ت مع
بهــره وری بــه ویــژه اســتفاده از فنــاوری هســته ای داشــته باشــیم، گفــت: در ایــن 

ســفر مــا تمرکــز بــر روی پســته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان در حــوزه محصــوالت کشــاورزی در ســه حــوزه 
ــی شــده اســت،  ــاوت پیش بین ــرد متف ــا ســه کارک ــا ب صیفی جــات، پســته و خرم

افــزود: اســتان کرمــان ظرفیــت خــاص و فوق العــاده دارد.

ــا اشــاره بــه اینکــه پرتودهــی از خیلــی ســال پیــش بــر روی حبوبــات  اســالمی ب
ــن ظرفیت هــا  ــه داد: متاســفانه ای ــاس کــم و محــدود انجــام می شــد، ادام در مقی

خــوب معرفــی نشــده و بــه خوبــی بــه کار گرفتــه نشــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در راســتای گســترش ایــن سیاســت و تاکیــدات دولــت و رئیس 
ــن  ــالغ شــده اســت، گفــت: ای ــن و اب ــن حــوزه تدوی ــردی ای جمهــور، ســند راهب
ســند مســیر را بــرای مــا تکلیــف کــرده و بــه همیــن دلیــل تحقیقــات را ســرعت 

ــم. ــه ســمت صنعتی ســازی بردی داده و نتایــج تحقیقــات را ب
ــن صنعتی ســازی از االن ســرعت  ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب ــاون رئیــس جمهــور ب مع
ــن راســتا  ــزود: در ای ــرد، اف ــرار گی ــه ق ــار جامع ــرات آن در اختی ــا تاثی ــرد ت می گی
ــا  ــای م ــر روی نیروگاه ه ــون ب ــه تاکن ــرا ک ــم، چ ــم کار می کنی ــرق ه ــوزه ب در ح
کار نشــده و ایــن کار را آغــاز کردیــم کــه نیروگاه هــای هســته ای طراحــی کــرده و 
بســازیم. وی بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه کشــور را از ظرفیــت و 
قابلیــت فنــاوری هســته ای بیــش از پیــش بهره منــد کنیــم، گفــت: ایــن تکلیــف مــا 
اســت و اســتان کرمــان یکــی از قطب هایــی اســت کــه در طراحــی 1۲ منطقــه ای 
کشــور قــرار دارد و بایــد فضــا و امکاناتــی فراهــم شــود کــه ایــن ظرفیــت و قابلیــت 

جــذب شــود

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: صنعتی سازی فناوری های هسته ای در کشور سرعت می گیرد

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
برابر راي شماره14016031۹011001301-1401/5/۲6 هیات اول 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضي آقاي رمضان رواز فرزند عبداله بشماره شناسنامه ۲0۹۹ 
صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 400/33 مترمربع 
پالک1۷۹ فرعي از 3۹5 اصلي واقع در بردسیر گلزار خیابان مولوی بخش 

۲1 کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي جمشید سرو شیان محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 

روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی        1381۷54

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
برابر راي شماره14016031۹011001۲۹۹-1401/5/۲6 هیات اول 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي رسول اعتمادي نیا فرزند غالمحسین بشماره 

شناسنامه ۲1۲5 صادره از بردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲6۲/3۷مترمربع پالک 30فرعی  مفروز و مجزي شده از 1 فرعی از 35۷4 
اصلی  واقع در بردسیر بلوارمعلم کوچه فجر خریداري از مالک رسمي خانم 
نرگس بر مغاز محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 

صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8- تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی          1381۷64

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

برابر راي شماره14016031۹0110014۲3-1401/6/6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي رحیم خانعلي دخت فرزند عباس بشماره شناسنامه 18۲6 
صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی  به 

مساحت 143/13 مترمربع پالک 55 فرعي از 3368 اصلي  واقع در بردسیر 
بلوارامامزاده بخش ۲0 کرمان  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین کوپاه 
اصفهان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 141/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی    13818۷8

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

برابر راي شماره14016031۹011001134-1401/5/1 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم درجان کالنتري پور فرزند حسن بشماره شناسنامه ۹5 

صادره از بردسیردرسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
380/5۲ مترمربع پالک ۲۲4فرعي از35۹8  اصلي  واقع دربردسیر بلوار 
۲۲ بهمن کوچه فجر 5بخش ۲0 کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي 
حسین زینلی نژاد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  1381۷81

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

برابر راي شماره14016031۹0110013۹5-1401/6/6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي خانم مهري سروري زاده کوهپایه فرزند علي بشماره شناسنامه ۷8 
صادره ازکرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 510 مترمربع پالک3 
فرعي از68۲ اصلي واقع در بردسیرخیابان میرزا اقاخان کوچه 16 بخش ۲0 

کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي امیر گرکانی نژاد مشیزی  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 

داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی    1381881

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

برابر راي شماره14016031۹0110013۹3-1401/6/6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي سعداله خسروي مشیزي فرزند شکراله بشماره شناسنامه ۲ 
صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 334,۷1 مترمربع 
پالک5 فرعي از1۹1 اصلي  واقع در بردسیر خیابان شهید صانعی کوچه 

بنفشه 11بخش ۲0 کرمان  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی بردبار 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی   1381۹1۹

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

برابر راي شماره14016031۹011000۹۹۲-1401/4/۷هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي  سیدحمیدرضا حسیني فرزند سیدعبدالعلي بشماره کد ملی 

31۷0051504 صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
106/۹ مترمربع پالک 18۲فرعي از3۹5 اصلي  واقع در بردسیر گلزار 
خیابان شریعتی بخش ۲1 کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي ایرج 

سروشیان  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  1381888

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

برابر راي شماره 14016031۹0110013۹4-1401/6/6 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سینا تقي زاده پور کفاش فرزند جواد 
بشماره کدملی 31۷01018۲1 صادره از کرمان درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۲۲4/۲۷ مترمربع پالک۹0 فرعي از 35۷6اصلي واقع 
دربردسیر خیابان معلم کوچه 10متری بخش ۲0 کرمان  خریداري 
از مالک رسمي خانم مهوش بهادر بردسیری  محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 

اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 

تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 141/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم 
1401/۷/11:

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی      13818۷۹

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

برابر راي شماره14016031۹011001۲۹5-1401/5/۲6هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي صادق قلندري پامزاري فرزند قربانعلي 
بشماره شناسنامه 1۲03 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 3۲۹/۷۹ مترمربع پالک13 فرعي از11۲1 اصلي واقع دربردسیر 

محله دهنو سفید خیابان شهید زاهدی بخش ۲0 کرمان  خریداري 
از مالک رسمي آقاي حسین ستاری  محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 

نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 - 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  1381۷88

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

برابر راي شماره 14016031۹011001001-1401/4/8 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم طاهره هاشمي بیدخوني فرزند امان 

اله بشماره شناسنامه 10 صادره ازبردسیر در یک باب خانه به مساحت 
۷0/45 مترمربع پالک 13۲ فرعی مجزی شده از ۲3 فرعی از 1فرعی 
از 550  اصلي  واقع در بردسیر خیابان شهید غالمحسین پور بخش 

۲0 کرمان  خریداري از مالک رسمي آقاي حمید سعید  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 

تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8- 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی       1381۷۷5

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
برابر راي شماره14016031۹011000۹۹۲-1401/6/۷هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس عمادی فرزند گرگعلی بشماره 
شناسنامه ۷ صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲01/68 مترمربع 8۹ فرعي از 35۷6 اصلي واقع دربردسیر شهرک 

دانشگاه ازاد   بخش ۲0 کرمان خریداری از مالک رسمي خانم مهوش 
بهادر بردسیری  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 -
  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  138188۷

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

برابر راي شماره14016031۹011001۲۹8-1401/5/۲6 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم عصمت شمس الدین سعید فرزند 

حسین جان بشماره شناسنامه 35۲50 صادره از کرمان درششدانگ  
یک باب خانه به مساحت ۲10/60 مترمربع پالک 13 فرعي از 3۷۲ 

اصلي  واقع دربردسیر گلزار خیابان فرهنگ کوچه 14  بخش ۲1 کرمان 
خریداري از مالک رسمي آقاي انوشیروان سعید  محرز گردیده است.لذا 

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 

داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 

نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 - 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی      1381۷4۹



سال چهاردهم - شماره ی 544 7دوشنبه - 11 مهر ماه  1401
معاون امور اقتصادی استانداری کرمان گفت: 

هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیالت سفر رئیس جمهور به کرمان ابالغ شد
معــاون امــور اقتصــادی اســتانداری کرمــان گفــت: هفــت 
هــزار و ۹00 میلیــارد ریال تســهیالت ســفر رییــس جمهور 
بــه کرمــان ابــالغ شــده و بانکهــا مکلــف بــه پرداخــت ایــن 

ــهیالت هستند. تس
ــا، حســین مهرابــی در نشســت  بــه گــزارش خبرنــگار ایرن
مدیــران و فعــاالن اقتصــادی جنــوب کرمــان در جیرفــت 
اظهــار داشــت: بــرای تمــام تقاضاهــای تســهیالت دســتگاه 
هــا در ســفر رئیــس جمهــور مصوبــه گرفتیــم و هفته پیش 

بــه بانکهــا ابــالغ شــد.
وی بــه مشــکالتی کــه برخــی از فعــاالن اقتصــادی در ایــن 
ــورد  ــزود: در م ــرد و اف ــاره ک ــد اش ــرح کردن ــت مط نشس
ســامانه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اطالع رســانی نشــده 
و بســیاری از فعــاالن از آن مطلــع نیســتند، امــا ظرفیتهــای 

خوبــی در ایــن ســامانه دیــده شــده اســت.
ــز از  ــا نی ــتگاه ه ــیاری از دس ــرد: بس ــان ک ــر نش وی خاط
نامــه هــای وزارت اقتصــاد دارایــی در مــورد مقرراتــی کــه 
در هیــات مقــررات زدایــی حــذف شــده و نبایــد در اجــرا به 
عنــوان مانــع تلقــی شــود خبــر ندارنــد و در حــال اجــرای 

آن هســتند.
ــووالن  ــان از مس ــتاندار کرم ــادی اس ــور اقتص ــاون ام مع
خواســت مقــررات زدوده شــده و موانــع تولیــد بــه دســتگاه 

ــا همــه از آن باخبــر شــوند. ــالغ شــود ت هــا اب
وی اضافــه کــرد: در طــرح امنیــت پایــدار شــرق و غــرب هم 
مشــوق هــای خوبــی بــرای ســرمایه گــذاری در نظــر گرفته 

شــده و وزیــر کشــور مســوول اجرای آن اســت.
مهرابــی ادامــه داد: همــه شهرســتانهای اســتان کرمــان بــه 

غیــر از ســیرجان، رفســنجان و کرمــان در ایــن طــرح قــرار 
گرفتــه اســت و ســرمایه گــذاران مــی تواننــد از طریــق ایــن 
طــرح از معافیــت هــا، مجوزهــا و تســهیالت مناســبی بهره 

ــوند. مند ش
 وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تاکیــد کــرد: برای 
ــد  ــع ی ــد فکــر اساســی شــود کــه خل ــاب بای معــادن فاری
شــده و بیــش از هــزار کارگــر فعــال از بیمــه بیــکاری امــرار 

معــاش مــی کننــد.
ــال  ــت: س ــان گف ــتاندار کرم ــادی اس ــور اقتص ــاون ام مع
گذشــته کلنــگ زنجیــره تولیــد مــرغ ۲00 هــزار تایــی و 
400 هــزار تایــی را بــر زمیــن زدیــم، امــا پیشــرفتی نکــرده 
اســت کــه بایــد بــه دنبــال ســرمایه گــذار بــود و مــا حاضــر 

بــه تســهیل در امــور هســتیم.

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

برابر راي شماره  14016031۹011001158-1401/5/1 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي آقاي حسین میرمحمدی  فرزند مراد بشماره شناسنامه ۲ صادره از 
بردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۹3/46 مترمربع پالک55 
فرعي از 543 اصلي واقع دربردسیر خیابان شهید گرکانی جنب پارک ناظر 

زاده   بخش ۲0 کرمان انتقال ملک از تمامی مالکین مشاعی اولیه پالک 543 
اصلی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  1381۷86

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

برابر راي شماره14016031۹011001366-1401/6/۲ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حمید نیکورز فرزند قاسم بشماره شناسنامه 6 صادره از 

بردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲68 مترمربع پالک 1۲1 
فرعي از5۲36 اصلي  واقع در بردسیر دیشکان بخش ۲0 کرمان  خریداري 
از مالکین رسمي  سید مجتبی و سید مصطفی هردو منصوری پور محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 

روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8-  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی      1381۷6۷

 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

برابر راي شماره 14016031۹011000۹۹0-1401/4/۷هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي آقاي حمید میرمحمدي رکن آبادي فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 
40 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 388 مترمربع 

پالک 15فرعي از 548اصلي  واقع در بردسیر بلوارمیرزا اقاخان کوچه 
16بخش ۲0 کرمان  خریداري از مالک رسمي آقاي کوروش بهادر بردسیری  

محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی  13818۹0

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

برابر راي شماره14016031۹011001400-1401/6/6هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي آقاي حمید حیدری دخت ترشاب  فرزند حسن بشماره شناسنامه 
1 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 333/40 

مترمربع پالک63 فرعي از 68۷ اصلي واقع دربردسیرخیابان   میرزا آقاخان 
کوچه 10متری بخش ۲0 کرمان خریداری  از مالکین رسمي آقایان 

ضیاالدین ومظفرالدین هر دو وزیری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی  1381880

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

برابر راي شماره14016031۹011000۹۹۷-1401/4/۷هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حمید اسدي مشیزي فرزند سعداهلل بشماره شناسنامه 143 
صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 36۲/85مترمربع 
پالک54  فرعي از 34۲۷ اصلي  واقع دربردسیربلوارامام جمعه بخش ۲0 
کرمان خریداري از مالک رسمي خانم ماه نسا شاهرحمانی  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 

اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی   1381۷۷۹

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

برابر راي شماره14016031۹011001۲۹۷-1401/5/۲6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حسین فخرآبادي فرزند قلندر بشماره شناسنامه 5 صادره از 
بردسیر درششدانگ  یک باب خانه به مساحت 353/3 مترمربع پالک ۲ 
فرعي از103۹ اصلي  واقع در بردسیر خیابان شهید صانعی کوچه بنفشه 

14بخش ۲0 کرمان  خریداري از مالک رسمي آقاي قاسم برومند بردسیری 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی   1381۷۹0

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
برابر راي شماره 14016031۹01100130۲-1401/5/۲6هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین حیدرآبادي پور فرزند علي بشماره 
شناسنامه ۷35 صادره ازبردسیر درششدانگ یک قطعه زمین جهت الحاق 
به پالک مجاور غربی  به مساحت ۲4/۲ مترمربع پالک34۷ فرعي از534 
اصلي  واقع در بردسیر خیابان ولیعصر کوچه یاس ۹و11 بخش ۲0 کرمان 
خریداري از مالک رسمي خانم عذری خسروی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 140/6/۲8 -تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11

        حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی    1381۷5۲

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
برابر راي شماره 14016031۹011001168-1401/5/3 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي جواد نژادکهنوجي فرزند خداداد بشماره 
شناسنامه 14۷6 صادره از بردسیر در یک باب خانه به مساحت 5۷1,۲6 

مترمربع پالک 55فرعي از34۲۷ اصلي  واقع در بردسیربلوار امامزاده 
کوچه گلستان ۷بخش ۲0 کرمان خریداري از مالک رسمي خانم 

مانساءشاهرحمانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم :1401/۷/11 

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی          13818۹۹

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
برابر راي شماره14016031۹0110013۹8-1401/6/6هیات اول 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ارشمیدس شمس الدین سعید فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 43 صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب 

خانه و باغچه  به مساحت 635/۹3مترمربع پالک ۲ فرعي از54۹ اصلي  
واقع دربردسیر گلزار خیابان معتمد العلماءبخش ۲1 کرمان  خریداري 
از مالکین رسمي آقاي ابراهیم و خانم فاطمه هردو شمس الدین سعید 

محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ 

انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 -تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۷/11
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی  1381۷38

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

برابر راي شماره14016031۹011001300-1401/5/۲6 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي امان اله مرادپورنگاري فرزند امراله بشماره 
شناسنامه 1 صادره ازبردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
188مترمربع پالک11 فرعي از۹58 اصلي  واقع در بردسیر میدان 

امام علی کوچه بنفشه 33 بخش ۲0 کرمان خریداري از مالک رسمي 
خانم ماه منظر برومند بردسیری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 - تاریخ 

انتشار نوبت دوم :1401/۷/11
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی   1381۷58

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

برابر اراي شماره14016031۹01100100۲-1401/4/8 و 
14016031۹011001165-1401/5/۲  هیات اول  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم پروانه اردشیري فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 16۷86 
صادره از گلپایگان در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 

جهت الحاق به خانه پالک 63 فرعی از ۷66  به مساحت 16/43 مترمربع 
پالک 105فرعي از۷66 اصلي واقع در بردسیربخش ۲0 کرمان خریداري 
از مالک رسمي آقاي حمید سعید محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 - تاریخ 

انتشار نوبت دوم :1401/۷/11
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی        1381۷۹3 

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
برابر راي شماره 14016031۹011001131-1401/5/1هیات اول/

دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضي خانم پروین سعید فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 1۹۷1 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
33۷مترمربع پالک185 فرعي از3۹5 اصلي واقع در بردسیر گلزار خیابان 
شریعتی بخش ۲1 کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي خسرو کیانیان 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم 

1401/۷/11:
حسین تقی زاده 0 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی        1381۷۹1
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شــهید احمــد گلومکــی زاده فرزنــد علــی متولــد 
:1340/4/30 ،تحصیــالت: پنجــم ابتدائــی ومجرد 
، تاریــخ شــهادت: 6۲/5/8 ،محل شــهادت: منطقه 
حــاج عمــران ومــزار: گلــزار شــهدای شــهر گلزار

زندگینامه:
روســتای  در  زاده  گلومکــی  احمــد  شــهید 
قریةالعرب)شــهر گلــزار کنونــی( بــه دنیــا آمــد. 
ــع  ــا مقط ــط ت ــدد، فق ــکالت متع ــر مش بخاط
ابتدائــی توانســت بــه تحصیــل ادامــه دهــد امــا 
بــه نــزد مــالی روســتا مــی رفــت و بــا توجــه بــه 
ذکاوتــی کــه داشــت توانســت بــه قرائــت و حفظ 

ــردازد. ــرآن بپ قســمتی از ق
از ســنین نوجوانــی در قبــل و بعــد انقــالب جــزء 
نیروهــای فعــال در اجــرای برنامــه هــا مذهبــی، 
فرهنگــی و تفریحــی روســتا بــه شــمار مــی آمد. 
همــواره بــا کار و تــالش در تأمیــن مخــارج خــود 
و خانــواده مــی کوشــید؛ از همیــن رو مدتــی در 
کرمــان به کار نقاشــی ســاختمان مشــغول بــود و 

از ایــن راه امــرار معــاش مــی نمــود. 
ســرانجام بــا شــروع جنــگ تحمیلــی مشــتاقانه 
عــازم جبهــه شــد و پــس از دالوری ها و رشــادت 
هــا، در منطقــه حــاج عمــران به شــهادت رســید. 
ــا اینکــه در  ســال هــا از شــهید خبــری نبــود ت
ــزار بازگشــت و  ــه گل ــر پاکــش ب ســال ۷۲ پیک
پــس از تشــییع، در کنــار شــهدای ایــن منطقــه 

بــه خــاک ســپرده شــد.
ــا هــوش و  ــد ام ــی بیشــتر درس نخوان ــا ابتدائ ت
ذکاوتــش بــاال بــود. پیــش مــالی روســتا قــرآن 
آموخــت و قــرآن را باصــدای خــوش تــالوت مــی 

کــرد. دو جــزء قــرآن رو حفــظ کــرده بــود.
صــدای خوبــی داشــت. نوحــه خــوان تکیــه بــود.  
موقــع اذان، مــی رفــت روی تنــه درخــت کنــار 
خانــه شــان، اذان مــی گفــت. نمــازش را هــم اول 

وقــت مــی خوانــد...
راوی: آقای علی سعید) هم محله ای شهید(

ــت.  ــی داش ــه خاص ــش عالق ــط صوت ــه ضب ب
مداحــی مــی کــرد، تقلیــد صــدا مــی کــرد، مثل 
گوینــده خبــر، بــا مهارتی خــاص اخبار روســتا رو 
بــه طنــز و شــوخی ضبــط مــی کــرد، بعــد هــم 
نوارشــو پخــش مــی کــرد. / در تئاتــر هــم ســر 
رشــته داشــت و گاهــی ایفــای نقــش مــی کــرد.

مــادرش بیمــار بــود و فلــج؛ طــوری کــه از لحــاظ 
روحــی و جســمی نیــاز مبــرم به پرســتار داشــت. 
روزهــا کمــک حــال مــادر و پــدر بــود، شــب بــه 

کار و فعالیــت خــودش مــی پرداخــت.
ــتا  ــای روس ــه ه ــی از خان ــالب در یک ــل انق قب
اعالمیــه چــاپ می شــد بــرای ارســال بــه کرمان. 
از جملــه بچــه هــای فعــال تــو ایــن خانه، شــهید 

احمــد گلومکــی زاده بــود.
از بــی حجابــی خانــم هــا بــدش مــی آمــد. وقتی 
مــی خواســت خانــه کســی بــرود، چندیــن بــار 
کوبــه درِ چوبــی رو مــی کوبیــد تــا خانــم هــای 

تــوی خانــه متوجــه حضــور نامحــرم باشــند...
راوی: آقای علی سعید) هم محله ای شهید(

از 16 ســالگی در بســیج فعالیــت داشــت. یکــی از 
فعالیــت هــای جــدی ای کــه دنبــال مــی کــرد، 

مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــود.
 بارهــا بــا خــان هــای قدیمــی منطقــه برخــورد 
مــی کــرد؛ تــا جایــی کــه ایــن افــراد مجبــور بــه 
کوتــاه آمــدن در مقابــل شــهید احمــد گلومکــی 
ــش  ــجاعتش به ــر ش ــدند.../ بخاط ــی ش زاده م

شــیرعلی مــی گفتنــد.
ــت.  ــادی داش ــت زی ــی ش محب ــرادر ناتن ــه ب ب
بهــش مــی گفــت: تنهــا کســی کــه مــی توانــم 
بهــش تکیــه کنــم، اول توهســتی بعد دوســتانم.

چنــد تــا نهــال رو از زمیــن درآورده بــودم. مــادرم 
ــا تنبیــه م کنــد.  ــم مــی کــرد ت ــی دنبال عصبان
رســیدم بــه احمــد. با وســاطت احمــد، مــادر منو 
ــا هــم رفتیــم درخــت هــا رو  بخشــید و بعــد ب

زدیــم همــان جایــی کــه کنــده بــودم.
ــاس و  ــرام لب ــتم ب ــام خواس ــود. از باب ــر ب اول مه
وســایل نــو تهیــه کنــد. دســتش تنــگ بــود امــا  
دلــم را خــوش مــی کــرد و مــی گفــت: بابــا تــو 
ــرات مــی خــرم.  ــرو مدرســه، همیــن روزهــا ب ب
احمــد کــه بچه محلــه مــان بــود، اون شــب خانه 
مــا شــاهد گفتگــوی مــن و بابــام بــود. صبــح که 
از مدرســه برگشــتم، بــا پیراهــن، شــلوار و کفــش 
نویــی روبــرو شــدم کــه احمــد بــرام خریده بــود...

ایــن کارش تــوی ذهنــم مانــد... بعــد ســال هــا 
اســم حلقــه صالحینمــون رو بــه یــادش، حلقــه 

شــهید احمــد گلومکــی زاده گذاشــتیم.
راوی: آقای علی سعید) هم محله ای شهید(

ــاع  ــن دردف ــاد تبیی ــدم جه ــالم  ع ــا س *ب
ــاله  ــه س ــل و س ــتاوردهای چه ــدس ودس مق
ــرای نســل جــوان ، باعــث میشــود  انقــالب ب
عــده ای کــه از امنیــت وامکانــات خوبــی هــم 
برخوردارنــد فریــب وعــده ووعیــد خــارج 
نشــینان را بخورند چــون ا زواقعیــت جامعه در 
گذشــته و چگونگی انقالب و پیــروز ی و جنگ 
تحمیلــی 80 کشــور علیه ایــران وانقــالب نوپا 
بــی خبرنــد درایــن زمینــه کوتاهی شــده باید 

ــکر         ۹133----۷1 ــود باتش ــران ش جب
*ســالم جامعــه شناســان وقایــع اخیــررا کــه 
ــورده روی  ــب خ ــوان فری ــده ای ج ــط ع توس
داد علتــش را زندگــی در فضــای مجــازی مــی 
ــن فضــا خشــونت ، تهمــت  ــرا درای ــد زی دانن
ــت  ــوراک انهاس ــی خ ــار غیرواقع ودروغ و اخب
ــه  ــن هم ــران ای ــد ای ــور ی مانن ــچ کش و هی
ــدارد  ازادی در اســتفاده از فضــای مجــازی را ن
و اکثرکشــورها یــک حــدود وثغــوری را تعیین 

کردنــد                             ۹13۲----40
*کــی باید وضعیت نابســامان جاده بردســیربه 
کرمــان وبالعکــس را پیگیــری کنــد حتــی آن 
پیمانــکاری کــه از گدارتــا بردســیر را روکــش 
کــرد کــه خیلــی زود ایــن اســفالت شکســت 
خــورد ومثــل قبــل شــده مســئولین قضایــی 
ــش  ــان روک ــل زم ــا حداق ــرا ب ــد چ ورود کنن
اســفالت بــه ایــن روز افتــاده یعنــی ایــن طــرح 

ناظــر نداشــته اســت ؟         ۹۲۲0----۹8
ــد روزی کــه ســامانه  *دوســتم میگفــت چن
هــای مجــازی مــن جملــه اینســتاگرام قطــع 
شــده وقــت بیشــتری دارم و راحــت تــر زندگی 
میکنــم و بــکارم بیشــترتوجه دارم چــون قبــال 
دم دقیقــه یــک پیامــی میامــد گوشــی رابــاز 
میکــردم کــه چیه همیــن درطــول شــبانه روز 
حــدود 6ســاعت وقــت مــن را میگرفــت بتونم 
ــم  ــه وقت ــد دگ ــی راه افتادن ــم وقت ــادت کن ع

ــه      ۹38۲----۹۹ ــم عالی ــرف انهانکن ص
*ســالم انتهــای خیابــان معلــم از ســه راهــی 
ــان شــرق  ــه طــرف اتشــون و خیاب ــرکان ب گ
کارخانــه خیابانهــا فاقــد خط کشــی مخصوصا 
خط وســط می باشــد لطفــا مســئولین ذیربط 

اقــدام نماینــد باتشــکر           ۹301----4۲
ــان در عرصــه - *پــس از انقــالب اســالمی زن
هــای آموزشــی رشــد و پیشــرفتی چشــمگیر 
داشــته اند ومــردم ایــران نیــز بــا برخــورداری از 
انقــالب ارتباطــات، ایــن دســتاوردها را درعرصه 
هــای مختلــف را می بیننــد. وای اجانــب و 
برانــدازان و شکســت خــوردگان سیاســی 
غربگــرا علنا انهــا را درفضای مجــازی و بوقهای 
تبلیغاتــی انــکار میکننــد و عــده  کمــی هــم 
ازانهــا از تبلیغــات تاثیــر پذیــری دارنــد و فریب 

ــد         ۹368---66 ــی خورن ــن را م معاندی
در حالــی  کــه طــی روزهــای گذشــته عــده ای 
ســودجو و فرصــت طلــب، بــا رفتارهایــی 
ناهنجــار و ایجــاد اغتشــاش، نظــم جامعــه را 
ــارت هایی  ــا وارد آوردن خس ــم زده و ب ــر ه ب
ــن  ــت اماک ــک حرم ــی، هت ــوال عموم ــه ام ب
مقدســه و ســاحت قدســی کالم اهلل مجیــد و 
بــه آتــش کشــیدن مســجد و پرچــم مقــدس 
نظــام جمهــوری اســالمی ایــران، نیــت پلیــد 
و شــوم خــود را بــه نمایــش گذاردنــد؛ مــردم 
آگاه ایــران اســالمی و گیــالن ســرافراز، ایــن بار 
نیز با هوشــیاری، صفحــه پرافتخار دیگــری در 
تاریــخ ثبــت کردنــد.                  ۹11۹----۷8

دوران ظهور حضرت مهدى )عجل هللا تعالی( ،حاکمیت توحید و عدالت
بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون خصوصیات دوران ظهور وحکومت مهدوی و ثمرات آن :

احمد گلومکی زاده

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای دوران ظهــور 
حضــرت مهدی )عجل اهلل تعالی ( را آغــــازی 
برای زندگی حقیقی بشــــر مــی دانند. هفته 
نامه سپهربردســیر بمناســبت نهم ربیع االول 
ســالروز آغــاز امامــت حضرت ولیعصــر )عجل 
اهلل تعالــی فرجه الشــریف( خصوصیــات دوران 
ــرات آن را   ــدوی و ثم ــت مه ــور وحکوم ظه
ــی  ــری بازخوان ــم رهب ــام معظ ــات مق دربیان

میکند 

آغاز حیات مطلوب بشر
اینجــور نیســت که وقتی بــه آنجــا دوران 
ــی(  ظهــور حضــرت مهــدی )عجــل اهلل تعال
رســیدیم، یــک حرکت دفعی انجــام بگیرد 
وبعــــد هــم تمــام بشــــود؛ نــه، آنجــا یــک 
مســــیر اســــت. در واقــع باید گفــت زندگی 
ــر از  ــوب بشــ ــات مطل ــر و حی ــی بشــ اصل
آنجاآغــاز مــی شــود و بشــریت  تــازه می افتــد 
در راهــی کــه  صــراط مســــتقیم اســت و او 
را بــه مقصــد آفرینــش میرســاند، نــه آحــادی 
ــا را  ــه ه ــراد  را ،مجموع ــه اف ــریت را  ن ازبش

ــاند. 13۹3/3/۲1 میرس

 پیروزی نهایی حق
در خلقــت بشــــر و تاریخ طوالنی بشــــریت 
حقیقتــی وجــود دارد و آن حقیقت این اســت 
کــه ایــن ســتیزه ی میــان حــق وباطــل، یک 
روز بــه ســــود حــق و بــه زیــان باطــل پایــان 
خواهد گرفــت و از آن روز بــه بعــد دنیــای 
حقیقــــی بشــــر، زندگی مطلوب انســــان، 
آغــاز خواهــد شــد کــه در آنجــا ســتیزه گری 
مفهــوم مبــارزه نیســت مبــارزه برای تســاوی 

درخیــرات اســت. 138۷/5/۲۷ ِ 

جامعه ی توحیدی و حاکمیِت معنویت
 آن چیــزی کــه مهدویــت مبشــر آن هســت، 
همــان چیــزی اســت کــــه همــه ی انبیــاء، 
ــد و  ــر آن آمدن ــرای خاط ــا ب ــه ی بعثته هم
آن ایجــاد یــک جهــان توحیــدی و ســاخته 
ــا  ــت و بــ ــاس عدالــ ــر اس ــه ی ب و پرداخت
اســــتفاده ی از همــه ی ظرفیتهائی اســت 
کــه خــدای متعــال در انســــان بــــه وجــود 
ــی  ــن دوران ــک چنیــ ــرار داده؛ ی آورده و قــ
اســت دیگــر، دوران ظهور حضــرت مهدی 
)عجــل اهلل تعالــی( دوران جامعــه ی توحیدی 
اســــت، دوران حاکمیت توحیــــد اســــت، 
دوران حاکمیــــت حقیقی معنویــــت و دین 
بــر سراســــر زندگــی انسانهاســــت و دوران 
اســــتقرار عــدل بــه معنــای کامــل و جامــع 
ــرای ایــن  ایــن کلمــه اســت. خــب، انبیــاء ب

آمدنــد. 13۹0/4/18
استقرار عدالت در عالم 

ــارت  ــت عب ــعار مهدوی ــن ش ــته تری برجس
ــه  ــای ندب ــال  در دعــ ــت ، مث ــت از عدال اس
وقتی شــــروع بــــه بیان و شــمارش صفات 
آن بزرگــوار میکنیــم، بعــد از نســبت او به 
پــــدران بزرگــوار وخانــدان مطهــرش  اولیــن 
جملــه ای کــه ذکــــر میکنیــم، ایــن اســت ) 
ایــن المعــد لقطــع دابرالظلمــه ، ایــن المنتظر 

ــه  القامــه االمــت والعــوج ، ایــن المرتجــی الزال
الجــور والعــدوان (

یعنــی دل بشــــریت میتپــد تــا آن نجاتبخــش 
بیاید و ســــتم را ریشــه کــن کند... یــا در زیارت 
آل یاســین وقتــی خصوصیــات آن بزرگــــوار را 
ذکــــر میکنیــد، یکــی از برجســــته تریــن آنها 
ــدالو  ــال االرض ع ــذی یم ــه: )ال ــت ک ــن اس ای
قســطا کمــا ملئــت جــورا و ظلمــا (و انتظــار این 
اســت کــه او همــه عالــم - نــه یــک نقطــه -را 
سرشــار از عدالــت کنــد و قســط را در همــه جــا 

مســتقر نمایــد.
ــوار  ــاره آن بزرگ ــه درب ــم کــ ــی ه در روایاتــ
هســــت، همیــن معنــا وجــــود دارد. بنابرایــن 
انتظــار منتظــــران مهــدی موعــود، در درجــه او 
ل، انتظــار اســتقرار عدالــت اســت. 1381/۷/30

حکومت صددرصد مردمی 
ــود  ــدی موع ــرت مه ــده حض ــت آین حکومــ
)عجــل اهلل تعالــی ( ، یک حکومت  مردمی بــــه 
تمام معناســــت. مردمــــی یعنی چــه؟ یعنی 
متکــی بــه ایمانهــا و اراده هــا و بــازوان مردم 
اســــت. امــام زمان تنها دنیــا را پر از عــدل و داد 
نمــی کنــد، امــام زمــان از آحــاد مومــن مــردم و 
بــا تکیــه بــه آنهاســــت کــه بنــای عــدل الهــی 
ــم اســتقرار میبخشــد و یــک  را درسرتاســر عال
ــد.  ــی تشــکیل میده ــت صددرصدمردم حکوم

1381/۷/30

 برقراری صلح و امنیت کامل
باید ســــعی کنید تــا زمینه را بــــرای آنچنان 
دورانــــی )دوران ظهــور امــام زمــان  )عجــل اهلل 
تعالــی ( آمــاده کنیــد؛ دورانــی کــه در آن، ظلــم 
و ســتم بــه هیــچ شــکلی وجــود نــدارد؛ دورانــی 
کــه در آن، اندیشــه و عقــول بشــر، از همیشــه 

فعالتــر و خالقتــر و آفریننــده تــر اســت؛
ــد؛  ــر نمیجنگن ــا یکدیگ ــا ب ــه ملته ــی ک دوران
دســتهای جنــگ افــروز عالــــم - همانهایــــی 
کــــه جنگهــای منطقــه یــــی و جهانــــی را 
درگذشــــته بــه راه انداختنــــد و میاندازنــد - 
دیگــر نمیتوانندِ  جنگــی بــه راه بیندازنــد؛ در 
مقیــاس عالــم، صلــح و امنیت کامل هســت؛ 
بایــد برای آن دوران تــــالش کرد. قبــل از دوران 
ــایش و راحــت طلبــی و  مهــدی موعــود، آســ
عافیــت نیســت. در روایات )واهلل لمتحصــن وواهلل 
لتغربلــن» اســت؛ بشــدت امتحــان میشــــوید؛ 
فشــار داده میشــــوید. امتحــان در کجــا و چــه 
زمانی اســــت؟ آن وقتــــی که میدان مجاهدتی 
هســت.قبــل از ظهــور مهــدی موعــود)عجل 
اهلل تعالی ( ، در میدانهــای مجاهــدت، انسانهای 
پــاک امتحــان میشــوند؛ در کــوره هــای آزمایش 
وارد میشــــوند و ســربلند بیرون میآیند و جهان 
بــه دوران آرمانــی و هدفــِی مهــدی موعود)عجل 
اهلل تعالــی (  روزبهــروز نزدیکتر میشــود؛ این، آن 

امیــد بــزرگ اســت. 13۷0/11/30

دوران بروز تمام استعدادهای بشر 
جریــــان عالــم به ســــمت حاکمیــت حق و 
بــه ســــمت صالــح اســــت؛ ایــن بروبرگــرد هم 
نــدارد... همــه انبیــا و اولیــا آمــده انــد تا انســان را 

بــه آن بزرگــراه اصلــی ای ســوق دهنــد که وقتــی وارد آن شــــد، بدون 
هیچگونــه مانعــی تمــام اســــتعدادهایش ّبـُـروز کند. انبیــا و اولیــا این 
مــردم گمگشــــته را مرتــب از ایــن کوه و کمــر و دشــــتها و کویرها و 
جنگلهــا به ســمت ایــن  راه اصلــــی ســــوق دادنــد و هدایــت کردند. 
هنوز بشــری نقطــه شــروع آن صراط مســتقیم نرســیده اســت؛ آن 
در زمــان ولیعصر)عجــل اهلل تعالــی (  محقــق خواهد شــد. 13۷۹/۹/1۲

استفاده از برکات زمین بدون خسارت
دوره ولّیعصــــر )عجل اهلل تعالی ( ، دوره آغــــاز زندگی بشــر اســت؛ 
دوره پایــان زندگی بشــــر نیســــت. از آنجا حیات حقیقی انســــان و 
ســعادت حقیقــی ایــن خانــــواده عظیــم بشــری تــازه شــروع 
خواهد شــــد و اســــتفاده از برکات این کــــره خاکی واســــتعدادها 
و انرژیهــای نهفتــه در ایــن فضــا، بــرای انســان - بــدون ضــرر، بــدون 
خســــارت، بــدون نابــــودی و ضایــع کــردن - ممکــن خواهــد شــد. 

13۷۹/1۲/۲4

 جهانی بدون زورگویی 
»مــــا منتظریــــم«، یعنــی ایــــن امیــــد را داریم که بــــا تالش و 
مجاهــدت و پیگیــری، ایــن دنیایــی کــه بــه وســیله ی دشــمنان 
خــــدا و شــــیاطین، از ظلمــات جــــور و طغیان وضعیف کشــی و 
نکبــت حاکمیــت ســتمگران و قلدران و زور گویان پرشــده اســت، 
در ســــایه ی تـلـــاش و فعالیــت بــی وقفه مــا یــک روز جهانی تبدیل 
ــت و  ــرم اس ــانی محت ــهای انس ــانیت و ارزش ــدکه درآن انس خواهدش
ســتمگر وزورگــو و ظالــم و قلدر و متجــاوز به حقوق انســــانها، فرصت 
و جایــی بــرای اقــدام و انجام خواســته و هــوی و هوس خود، پیدا 

نخواهــد کــرد. 136۹/1۲/11

تحقق کامل تمدن اسالمی
تمدن اسـلـــامی به صورت کامــــل در دوران ظهور حضرت بقیــــةاهلل 
)عجــل اهلل تعالــی ( اســــت. در دوران ظهــــور، تمــــدن اســــالمی و 
دنیــای حقیقــی اســالمی بــه وجــــود خواهدآمد. بعضی کســان 
خیــــال میکننــــد دوران ظهــور حضرت  بقیــه اهلل  )عجــل اهلل تعالی 
( آخردنیاســــت! من عرض میکنــم دوران ظهوربقیــــةاهلل )عجل اهلل 
تعالــی ( ، اوِل دنیاســت؛ اول شــروع حرکــت انســان در صراط مســتقیم 
اســت  ،بــا مانــع کمتر یــا بــدون مانع؛با ســــرعت بیشــــتر؛ بــا فراهم 
بــــودن همه ی امکانــــات برای ایــــن حرکت. اگر صراط مســــتقیم 
الهــی را مثــــل یــک جاده ی وســــیع، مســــتقیم و همــواری فرض 
کنیــم، همــــه ی انبیــا در ایــن چنــد هــزار ســــال گذشــته آمــده اند 
تــا بشــر را از کوره راهها بــــه ایــــن جــــاده برســــانند. وقتــی به این 
جــاده رســــید، ســــیرتندتر، همه جانبــه تر، عمومــی تر، موفــق تر و 
بــی ضایعــات یاکــم ضایعــات تــر خواهــد بــود. دوره ی ظهــور، دوره ای 
اســــت کــه بشــریت  میتوانــد نفس راحتــی بکشــد؛ میتوانــد راه خدا 
را طــــی کنــد؛ میتوانــــد از همــه ی اســــتعدادهای موجــود در عالم 

طبیعــت و در وجــود انســــان بــه شــکل بهینــه اســتفاده کند.
 13۷۹/۷/14                                                   »منبع نشریه خبری خط حزب اهلل«

بیش از ۱۰ هزار بیمار خاص تحت پوشش موسسه خیریه 
ثامن الحجج کرمان قرار دارند

مدیرعامــل موسســه خیریــه ثامــن الحجــج 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــاص اس ــاران خ )ع( بیم
بیــان اینکــه هــدف ایــن موسســه کاســتن 
ــش  ــت: بی ــت گف ــاران اس ــج بیم درد و رن
از 10 هــزار بیمــار خــاص و ســخت درمان 
ــن  ــه ثام ــه خیری ــش موسس ــت پوش تح
)ع(  رضــا  امــام  دارالشــفای  و  الحجــج 

ــد. ــرار دارن ــان ق کرم
علــی شمســی نیا در گفــت و گــو بــا 
ــه  ــه خیری ــزود: موسس ــا اف ــگار ایرن خبرن
ثامــن الحجــج )ع( بیمــاران خــاص اســتان 
ــک  ــدازی کلینی ــتای راه ان ــان در راس کرم
هــای خــاص ماننــد کلینیــک دیالیــز، 
ــزل و  ــات در من ــم، خدم ــت، درد، زخ دیاب
... بــرای بیمــاران در حــال فعالیــت اســت.
ــگیری از  ــت پیش ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
بیمــاری هــا و جایــگاه این مهــم در کاهش 
بــار مالــی دولــت در بخــش دارو و درمــان 
ــع  ــز جام ــن مرک ــت: همچنی ــار داش اظه
پیشــگیری از بیمــاری هــا بــرای نخســتین 

مرتبــه در کرمــان راه انــدازی شــده و در حــال 
خدمــات دهــی بــه مراجعــه کننــدگان اســت.

شمســی نیــا ادامــه داد: احــداث ایــن مرکــز در 
راســتای پیشــگیری از بیمــاری هــا و کاهــش 
بــار مالــی دولــت در بخــش بهداشــت و درمان 

بســیار موثــر اســت.
ــزار  ــش از 30 ه ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مترمربــع فضــا بــرای بیمــاران خــاص در 
اســتان کرمــان ایجــاد شــده اســت افــزود: این 
خیریــه در بیشــتر شهرســتان هــای کرمان که 
بیــش از پنــج بیمــار همودیالیــز داشــته انــد، 
ــرده و  ــدازی ک ــز راه ان ــک بخــش همودیالی ی
در اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی قــرار داده 

اســت.
ــج  ــن الحج ــه ثام ــه خیری ــل موسس مدیرعام
ــای  ــاخت ه ــه زیرس ــر اینک ــد ب ــا تاکی )ع( ب
خوبــی بــرای بیمــاران خــاص در کرمــان 
ایجــاد شــده اســت گفــت: هــزار و ۲00 بیمــار 
تالســمی، 300 بیمــار هموفیلــی و ســه هــزار 
بیمــار پیونــد، همودیالیــز و نارســایی کلیــه در 

ــود دارد. ــتان وج ــن اس ای
وی بــا بیــان اینکــه نخســتین بنــای موسســه خیریــه ثامــن الحجج 
ــزود: آن زمــان  )ع( در کرمــان ســال 13۷0 نهــاده شــده اســت اف

حتــی در کشــور نیــز چنیــن موسســه ای وجــود نداشــت.
شمســی نیــا از خیریــن کرمانــی کــه در شــکوفایی موسســه خیریه 
ــی  ــی بدیل ــش ب ــا )ع( نق ــام رض ــفای ام ــج و دارالش ــن الحج ثام
داشــته انــد بــه نیکــی یــاد کــرد و گفــت: امیدواریــم بــزودی شــاهد 
ــدگار  ــر و مان ــر خی ــن ام ــتری در ای ــه بیش ــکوفایی خیرخواهان ش

باشــیم.


