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حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم 
در  اسالمی  ایران  والیتمدار  و  ساز  حماسه 
راهپیمایی 9 دی ماه 1388 نقطه عطفی در 
تاریخ انقالب و برگ زریّن دیگری در افتخارات 
مرد و زن ایرانی به حساب می آید . حماسه 9 دی 
نماد عّزت، استقالل و بصیرت مردمی است که تا 
پای جان برای حفظ اصول اسالم و آرمان های 
انقالب ایستاده اند و با صدای رسا اعالم کردند که 
اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابرتمام 
دنیای آنها خواهند ایستاد. روز نهم دی ماه در 
تاریخ انقالب اسالمی با عنوان روز »بصیرت« 
تبدیل به یوم اهلل و ماندگار گردید. در این روز 
ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران 
اسالمی، حماسه ای دیگر آفرید و دشمنان خدا و 
دینش را مأیوس و ناامید ساخت و قلب امام زمان 
)عج( و نائب بر حقش حضرت آیت اهلل العظمی 

خامنه ای)دامت برکاته( را شاد ساخت.
  این روز می توان گفت نهم دی، روز غلبه جنود 
الهی بر جنود شیطان است. روز خروش ملت 
ایران و آشکار ساختن خشم مقدس در برابر 
اهانت ها و حرمت شکنی های عده ای غافل 
و یا مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات 
در روز عاشورای حسینی است. روز نهم دی 
در واقع روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و 
آری گفتن به نظام اسالمی و بیعت مجدد مردم 
با آرمان های واالی حضرت امام خمینی)ره( و 
رهبر فرزانه انقالب اسالمی است. مردم در این 
روز، تیر خالص را به سران فتنه شلیک و پشت 

پیکر نامبارک فتنه را به خاک مالیدند.

حماسه 9 دیماه ، 
روز بصیرت و میثاق 

امت با والیت 

ادامه صفحه  سوم

       رهبرمعظم انقالب اسالمی در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی:سرمقاله

مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و 
سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام واال 

رسانید و خون پاک او به دست شقی ترین آحاد بشر بر زمین ریخت

روابط عمومی فوالد مشیز بردسیر

خانواده محترم مرحوم حجت االسالم مهری امام جمعه شهرنگار
ــاع  ــاز دف ــده وجانب ــا، رزمن ــن و پارس ــی متدی ــت روحان ــر درگذش خب
مقــدس  مرحــوم حجت االســالم والمســلمین وحیــد مهری  مایه تأســف 
و تأثــر شــد. ایــن مصیبــت را بــه خانــواده محتــرم آن مرحــوم  و عمــوم 
بازمانــدگان ارجمنــد تســلیت عــرض نمــوده و بــرای آن مرحــوم از درگاه 
خداونــد متعــال رحمــت و غفــران و هــم نشــینی بــا اهــل بیــت علیهم 

الســالم و صبــر و شــکیبایی بــرای بازمانــدگان مســألت داریــم.

خانواده محترم مرحوم حجت االسالم مهری امام جمعه شهرنگار
در گذشــت حجــه الســام مهــری امــام جمعه محرم نــگار را خدمت مردم رشیف و محــرم نگار و بردســیر  و خانواده 

آن مرحــوم  تســلیت گفتــه و بــرای آن مرحــوم علو درجات الهــی و برای بازماندگان صرب و بردباری مســئلت داریم. 

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

)مقام معظم رهربی(

متــام ابعــاد زندگــی پرورش یافتــگان مکتب 
شــهید ســلیامنی نیز بــر اســاس خدابــاوری 
و خدامحــوری و در یــک کلمــه، بــر مبنــای 
ایــامن بــه خــدا، محبــت بــه خــدا و توحید 

نــاب شــکل گرفتــه اســت.            صفحــه 8

        نگرشی بر نظام فکری شهید حاج قاسم سلیامنی :

کار بزرگ شهید سلیمانی حفظ، رشد دادن، 
مجهز کردن و احیای جبهه مقاومت بود

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، دمیــدن روحــی تــازه بــه جبهــه مقاومــت را کار 
بســیار برجســته و اساســی شــهید ســلیمانی خواندند و افزودند: ســردار با تقویت 
مــادی، معنــوی و روحــی مقاومــت، این پدیــده ماندگار و رشــد یابنــده را در مقابل 
رژیــم صهیونیســتی و نفــوذ آمریــکا و دیگر کشــورهای اســتکباری حفــظ، مجهز 

و احیــا کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم 
انقالب اســالمی روز یکشــنبه در آســتانه ســومین ســالگرد شــهادت ســردار قاسم 
ســلیمانی در دیــدار خانــواده و اعضــای ســتاد بزرگداشــت ایــن شــهید، دمیــدن 
روحــی تــازه به جبهه مقاومت را کار بســیار برجســته و اساســی شــهید ســلیمانی 
خواندنــد و افزودنــد: ســردار بــا تقویــت مــادی، معنــوی و روحــی مقاومــت، ایــن 
پدیــده مانــدگار و رشــد یابنــده را در مقابــل رژیــم صهیونیســتی و نفــوذ آمریــکا و 

دیگــر کشــورهای اســتکباری حفــظ، مجهــز و احیــا کــرد.
ایشــان، گواهــی سیدحســن نصــراهلل ) دبیــرکل حزب اهلل لبنــان( به عنوان انســانی 
بی بدیــل را دربــاره مجاهــدت ســردار ســلیمانی، بــاب بزرگــی در درک اهمیت کار 

ســردار ســلیمانی در احیای مقاومت برشــمردند.
رهبــر انقــالب بــا اشــاره بــه پیشــرفت فلســطینی ها در مواجهه با صهیونیســت ها 
و دســتاوردهای مقاومــت در عــراق و ســوریه و یمــن افزودنــد: ســردار ســلیمانی با 
اســتفاده از تجربیــات ســال های دفــاع مقــدس و مشــورت های یارانــش، مقاومــت 

را بــا تکیــه بــر امکانــات داخلی همــان کشــورها مقتــدر کرد.
ایشــان همچنین متوقف کــردن غائله بــزرگ داعش و زدن بســیاری از ریشــه های 
آن را یکــی از کارهــای مهم ســردار ســلیمانی خواندند و افزودند: شــهید ســلیمانی 

در آن قضیــه هــم امتحان خوبــی داد.
رهبــر انقــالب بــا قدردانــی از فعالیــت هــای تحســین برانگیــز ســردار اســماعیل 
قاآنــی فرمانــده ســپاه قــدس گفتنــد: الحمــدهلل خــالء ســردار در مــوارد بســیاری 

پــر شــده اســت.
ایشــان افزودنــد: مجموعــه مقاومت خودشــان را عمق راهبردی جمهوری اســالمی 
و پـَـر و بــال اســالم می داننــد و ایــن حرکــت در همیــن جهــت ادامه خواهــد یافت.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بخــش دیگــری از سخنانشــان تجلیــل عمومی از 
ســردار ســلیمانی و حضــور خودجوش مردم در مراســم مختلف بزرگداشــت یــاد او 
را نتیجــه اخــالص ســردار ســلیمانی برشــمردند و افزودنــد: امســال هم مثل ســال 
گذشــته حضــور مــردم پرشــور اســت و بــه فضــل الهــی در زمینــه حضور بــا معنا 

و قدرشناســی ملــت از ســردار ســلیمانی هیــچ مشــکل و کمبــودی وجود نــدارد.
ایشــان بــا اشــاره بــه برخــی صفــات شــخصی ســردار از جملــه شــجاعت، ایمــان، 
مســئولیت پذیری، خطرپذیــری، هــوش، عقالنیــت، پیــش قــدم بــودن در کارهای 
بــر زمیــن مانــده، و حرکــت بــدون تردیــد و توقف گفتنــد: اخالص شــهید از همه 
ایــن ویژگی هــا برتــر بــود و همیــن باعــث شــد پــروردگار او را در دنیــا اینگونــه 
محــل احتــرام و تمجیــد و تجلیــل قــرار دهــد ضمــن اینکــه پــاداش اخــروی او به 

گونــه ای اســت کــه عقــل انســان بــه آن راه نــدارد.
رهبــر انقــالب صداقــت را از دیگــر صفات ســردار ســلیمانی دانســتند و گفتنــد: با 
وجــودی کــه در مســائل پیچیــده سیاســی ورود و فعالیت هــای خوبــی می کــرد 
امــا انســان بــی خدعــه و صادقــی بــود کــه باید همه ســعی کنیــم خصوصیــات او 

را در خــود بوجــود آوریــم.
ایشــان بــا اشــاره بــه نکتــه ای مهــم در تجلیــل از ســردار و تبییــن خصوصیــات 
او گفتنــد: نبایــد بگونــه ای ســخن گفــت و عمــل کــرد کــه خصوصیــات ســردار 

ماورایــی و دســت نیافتنــی تصــور شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر لــزوم زنــده نگــه داشــتن یــاد همــه 
شــهیدان کــه ســردار ســلیمانی از برجســته ترین آنهــا اســت، افزودنــد: بایــد بــا 
اســتفاده از انــواع هنرهــا بگونــه ای یــاد شــهید و خصوصیــات فــردی و کاری او را 
زنــده نگــه داریــم و تبییــن کنیــم که حضــور مردمی در تجلیــل از او همیشــگی و 

ــتمر باشد. مس
در ابتــدای ایــن دیــدار ســردار سرلشــگر ســالمی فرمانــده ســپاه پاســداران، 13 
دی 1398 روز شــهادت شــهید ســلیمانی را روز تجدیــد حیــات معنــوی شــهید 
ســلیمانی خواند و با برشــمردن برخی از ویژگیهای شــخصیتی برجسته آن شهید 
گفــت: میــراث مانــدگار و پرچم پر افتخار شــهید ســلیمانی یعنی پرچــم مقاومت 

در همــه جبهــه هــا در حــال پیشــروی اســت.
همچنیــن در ایــن دیــدار خانــم زینــب ســلیمانی نیــز گزارشــی از فعالیتهــای 

فرهنگــی و اجتماعــی بنیــاد شــهید ســلیمانی بیــان کــرد.

شرایط عمومی مزایده فروش زمین مرحله سوم
شــهرداری بردســیر در نظــر دارد تعــدادی از زمیــن هــای بــا کاربــری مســکونی و تجــاری در نقــاط مختلــف خــود را طبق مجوز 

2/153 مورخــه 1401/5/4 شــورای اســامی شــهر بردســیر از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات مندرج در اســناد مزایــده، با 

بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکرتونیکــی دولــت www.setadiran.ir  بــه صــورت الکرتونیکــی به فروش برســاند

1_ مهلت دریافت اسناد رشکت در مزایده تا روز یکشنبه  تاریخ 1401/10/25 تا ساعت 14

2_ مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1401/11/6 می باشد

3_ تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1401/11/8 می باشد

4_ تاریخ اعام به برنده روز یکشنبه مورخ 1401/11/9 می باشد

جهت کسب اطاعات بیشرت با مراجعه به سامانه ستاد ایران یا مراجعه حضوری به واحد اماک شهرداری بردسیر مراجعه منایید.

روابط عمومی شهرداری بردسیر
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آئین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت مجتمع 
مسئولین  حضور  با  سیرجان   فوالد  جهان 
شهرستان های سیرجان و بردسیر و مدیران منطقه 
معدنی و صنعتی گل گهر در سالن غدیر سیرجان 

برگزار شد.
به گزارش کرمان نو، در این مراسم که امام جمعه 
مدیرعامل  عتیقی  مهندس  سیرجان،  موقت 
گل گهر، نماینده مردم در مجلس، فرماندار سیرجان، 
مدیرعامل سابق و جدید شرکت جهان فوالد به بیان 
سخنرانی، پرداختند از خدمات مهندس علی عباسلو 
مدیرعامل سابق تقدیر و مهندس علی پورمعصومی 

بعنوان مدیرعامل جدید این شرکت معارفه شد.
گفتنی است مهندس علی پورمعصومی از مدیران 
کاربلد و خوشنام منطقه گل گهر است که پیش 
از این سابقه عضویت در هیت مدیره جهان فوالد 
سیرجان ، معاونت بهره برداری مجتمع گل گهر ، 
معاون طرح های توسعه گل گهر ، قائم مقام مدیر 
عامل صنایع فوالد کاویان را در کارنامه موفق کاری 

خود دارد.

اخبار 

امام جمعه  کرمانی  والمسلمین  االسالم  حجت 
بردسیردرخطبه های نماز جمعه این هفته  با ذکر 
فرازي از دعاي مکارم االخالق صحیفه سجادیه، 
و دعاي امام سجاد)علیه السالم ( که مي فرماید: 
خداوندا، با ذکر و یاد خودت در ایام غفلت و بي 
خبري من را بیدار و آگاه کن، چون غفلت کردن 
یکي از آفات ایمان است و از نظر آیات قرآن کریم 

غفلت بنیان تمام کجي ها و کاستي هاست. 
وی افزود: غفلت ها بر سه قسمند و غفلت هایي که 
در امور شرعي و طبیعي حادث شود قابل نکوهش 
نمي باشند، اما بیشترین غفلتي که در آیات و 
احادیث مکرراً تکرار شده و قابل نکوهش است، 
عدم توجه مسلمانان به محاسبه نفس و اعمال 
خویش است.غفلت از قیامت، غفلت از مرگ و یاد 
خدا و غفلت از روز حساب و کتاب را مصادیقي 
از غفلت هاي محاسبه نفس است واین غلفت ها 
در قران و اسالم مورد نکوهش قرار گرفته اند و 
حضرت علي)علیه السالم ( در این خصوص مي 
فرماید: غلفت همیشگي، انسان را از نظر باطن نابینا 

کرده و بصریت را از وي مي گیرد.
حجت االسالم کرمانی  یکي از راه هاي نجات یافتن 
از فتنه ها را، تقواي الهي بیان کرد و افزود: قرآن 
راه خروج را در داشتن تقوي الهي مي داند و امیر 
مومنان در نهج البالغه خروج را، خروج از فتنه ها و 
تاریکي ها بیان کرده است، بنابراین این اهل تقوي 
هستند که از فتنه ها بدون انحراف در عقاید، خارج 

خواهند شد. 
خطیب جمعه بردسیر در ادامه تصریح کرد: در 
عصر حاضر با پیچیده شدن حق و باطل و آفات 
جنگ شناختي و ترکیبي جدید و ورود ایران به گام 
دوم انقالب، نیاز به یک دوره دیگر بصیرت افزایي 
مي باشد که با توجه به قرار گرفتن سه حادثه 
تاریخي مهم در دي ماه، )9 دي ماه روز بصیرت 
و میثاق امت با والیت، 1۲ دي ماه سالروز ارتحال 
عمار انقالب اسالمي، آیت اهلل مصباح یزدي و 13 
دي ماه، سالروز شهادت سردارحاج قاسم سلیماني( 
با بزرگداشت این ایام، از این ماه مي توان به عنوان 

ماه بصیرت یابي در تاریخ انقالب نام برد.
حجت االسالم کرماني خاطرنشان کرد: دشمنان 
هرگز قادر به ایجاد موج در انقالب نمي باشند بلکه، 
این موج و فتنه ها را خواص بدون بصیرت داخلي 
ایجاد کرده و دشمنان از این فرصت استفاده کرده 
و با ایجاد نفاق و تفرقه افکني تنها موج سواري مي 

کنند. 
خطیب جمعه افزود: در بخشي از زیارتنامه ائمه 
اطهار)علیهم السالم( از دشمناني نام برده است که 
از سالح دست و زبان براي به شهادت رساندن اهل 
بیت)علیهم السالم( استفاده کرده اند و در تلفیق آن 
با جنگ ترکیبي امروزه دشمن، مي توان سالح آنها 
را ترور شخصي انقالبیون و دانشمندان عنوان کرد و 
زبان دشمنان را تبلیغات گسترده و منحرف کننده 
رسانه و تحریف و تخریب علماء و روحانیون دانست. 
ما نیز در جبهه مقابل با چنین تهدیدها و دشمناني 
نیاز به استفاده از سالح داریم، که همان قدرت، 
اقتدار نظامي و استقالل ایران در منطقه مي باشد و 
هم نیاز به استفاده از تبلیغات، آگاه سازي و اطالع 
رساني صحیح داریم، که نمود اهمیت پرداختن به 
جهاد تبیین در این خصوص و در مقابله با تهاجم 

دشمن بیش از پیش نمایان مي گردد.
حجت االسالم کرماني در پایان با اشاره به سالگرد 
گفت:  سلیماني،  قاسم  سپهبد  سردار  شهادت 
شهید سپهبد سلیماني یک نماد ارزشي است که 
سرباز والیت بوده و دلیل اقتدار و واهمه دشمنان 
از نام او و یاد او، والیت پذیري و والیت محوري 
ایشان بوده است و همین باعث ترس در دشمنان 
انقالب از رهروان و پیروان آن شهید معظم شده 
است، لذا وظیفه دیني و شرعي ما این است که با 
تکریم و تعظیم مراسم سالگرد آن شهید بزرگوار و 
همرزمانش و با تبیین بصیرت افزایي، چهره اصلي 
و هدف نهایي دشمنان نظام را براي نسل جدید 

مشخص و معرفي نماییم.

واهمه دشمنان از نام و ياد 
شهیدسلیمانی، واليت پذيري و 
واليت محوري ايشان بوده است

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

وزیــر  اســماعیلی  محمدمهــدی 
فرهنــگ وارشــاد اســالمی: حماســه 
ــه  ــخ ب ــهدا پاس ــییع ش ــی تش مردم
ــود ــمن ب ــانه ای دش ــم رس تروریس

ــا  ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ب وزی
اشــاره به تــالش دشــمن بــرای ایجاد 
نفــاق بیــن مــردم از طریق تروریســم 
رســانه ای در اتفاقــات اخیــر گفــت: اما 
مــردم بــا اســتناد بــه هویــت تاریخی 
ــد و تشــییع  ــدان آمدن ــه می خــود ب
پرشــکوه شــهدا نیــز حماســه ای 
تاریخــی و پاســخ بــه دشــمنان بــود.

ایرنــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
محمدمهــدی اســماعیلی در جریــان 
ــدان  ــم در جمــع هنرمن ــه ب ســفر ب
ــح  ــن شهرســتان تصری ــران ای و مدی
کــرد: در اتفاقــات اخیــر دیدیــم کــه 
دشــمن با تروریســم رســانه ای تالش 
کــرد مــردم را مقابــل هــم قــرار دهــد 
ــاکام  کــه البتــه مــردم دشــمنان را ن

گذاشــتند.
ــه  ــر حماس ــوه آخ ــزود: در جل وی اف
هــای مردمی مــردم در تشــییع پیکر 
ــر کشــور  ــام در سراس شــهدای گمن
ــرت  ــهادت حض ــا روز ش ــان ب همزم
ــی  ــه تاریخ ــک حماس ــرا)س( ی زه
ــای  ــهروندان پ ــاد ش ــد و آح آفریدن
آرمان هــای شــهدا، امــام شــهدا و 
انقــالب اســالمی آمدند و ایــن انقالب 

ــد. را بیمــه کردن
اســماعیلی خاطرنشــان کــرد: پرچــم 
نهضــت حســینی بــه دســت رهبــر 
معظــم انقــالب بــه صاحب اصلــی آن 

خواهــد رســید.
حمایــت دولــت از توســعه 

کتابفروشــی هــا
وی همچنیــن در تشــریح برنامه های 
فرهنگــی در شــرق اســتان کرمــان با 
اشــاره به اینکــه بحث کتابفروشــی ها 

مهــم اســت، بیــان کرد:

ــدی  ــت ج ــی ها سیاس  در کتابفروش
ــعه  ــاد و توس ــت از ایج ــت حمای دول
کتابفروشی هاســت کــه در واقــع ایــن 
مراکــز نمــاد فرهنگــی شــهرهای مــا 

هســتند و بایــد تقویــت شــوند.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــه  ــز ب ــم نی ــتان ب ــزود: در شهرس اف
صــورت ویــژه از کتابخانه هــا حمایــت 

ــرد. ــم ک خواهی
ــل  ــرای ح ــی ب ــور میدان حض

مشــکالت
ــداف  ــه اه ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــم و  ــتان ب ــه شهرس ــود ب ــفر خ س
تــالش بــرای حــل برخــی مشــکالت 
حــوزه فرهنــگ، هنــر و رســانه در این 
ســفر گفــت: دولــت رویکــرد مردمــی 
دارد و تــالش مــی کنــد مســائل را بــا 
حضــور میدانــی در صحنه حــل کند.

ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــماعیلی ب اس
جریــان ســفر هیــات دولــت بــه 
اســتان  جنــوب  شهرســتان های 
ــه  ــفر ب ــذا س ــودم ل ــه ب ــان رفت کرم
ــود، افــزود:در  ــده ب شــرق کرمــان مان
ایــن ســفر تقریبــا اعتبــارات مجتمع 
از  باقــی مانــده  هــای فرهنگــی 
ــتان  ــرق اس ــش در ش ــال پی چندس
ــزودی  ــد و ب ــدا می کن ــص پی تخصی
ــد  ــرار خواهن ــرداری ق ــره ب ــورد به م
گرفت.وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

بــا اشــاره بــه اینکــه بنــا داریــم 
ــر  ــگ و هن ــش فرهن ــکالت بخ مش
شــرق اســتان کرمــان را بــا ســرعت و 
در اســرع وقــت حــل کنیــم، تصریــح 
کــرد: بــرای تمامــی مراکز و موسســه 
هایــی کــه بخشــی از ســاخت پــروژه 
ــا انجــام شــده در ســفر اســتانی  آنه
ــی شــود. ــه م ــار در نظــر گرفت اعتب

وی گفــت: شــرق کرمــان حــوزه 
حاصلخیــز فرهنــگ و هنــر اســت و 
تاریــخ مهمــی از افتخــارات این خطه 

ــد. ــی کن ــت م را روای
اســماعیلی بیان کرد: از ســال گذشته 
ــای  ــر آموزش ه ــزار نف ــرای 1۰۰ ه ب
ــری در مناطــق محــروم  ــگان هن رای
شــروع شــده کــه تــا مرحلــه مهــارت 
آمــوزی کامــل، ایــن آموزش هــا ادامــه 

پیــدا خواهــد کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای توســعه این 
آمــوزش هــا و اتمــام طرح هــای نیمه 
تمــام در اســتان کرمــان اعتبــار ویــژه 
درنظــر گرفته می شــود اظهارداشــت: 
بــا حمایــت اســتاندار جهــادی کرمان 
ــام  ــتان انج ــی در اس ــای مهم کاره

خواهیــم داد.
بــه گفتــه اســماعیلی بــرای تجهیــز 
اســتودیو و بهســازی تماشــاخانه بــم 
ــوری  ــم و ف ــات مه ــه جــزو مطالب ک
اهالــی فرهنــگ و هنــر بــود بودجــه 

ــی شــود. ــه م الزم در نظــر گرفت
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اظهارداشــت: همچنیــن کار مهمــی 
ــور  ــه منظ ــرح بشــری ب ــوان ط باعن
آمــوزش قــرآن در اســتان های متعدد 
در حــال اجراســت که طرحــی موفق 
ــته  ــنی داش ــی روش ــوده و خروج ب
اســت و در شــرق کرمــان نیــز برگــزار 

شــود.
ــگ و  ــرکل فرهن ــه داد: مدی وی ادام
ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان نیــز 

مشــکالت و نیازهــای موسســه هــای 
قرآنــی و کانون هــای فرهنگــی هنری 
را احصــا کنــد و در اختیــار مــا قــرار 
دهــد تــا اعتبــار الزم تخصیــص یابــد.

اســماعیلی بیــان کــرد: در حــوزه 
صنعــت چــاپ نیــز ســال آینــده در 
ایــن منطقه جشــنواره ویــژه ای برگزار 
خواهــد شــد تــا توقــع دوســتان 

ــود. ــرآورده ش ب
ــا  ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ب وزی
اشــاره به موضــوع فعالیت هنرســتان 
ــت:  ــم بیان داش ــا در ب ــای زیب هنره
سیاســت دولــت بر این اســت کــه در 
هر اســتان یــک هنرســتان دخترانه و 

پســرانه راه انــدازی شــود.
بــه گفتــه وی بــا توجــه بــه عظمــت 
کرمــان بویــژه در منطقــه شــرق ایــن 
اســتان بــه هنرســتان هنرهــای زیبــا 
ــاده هســتیم و  ــا آم ــه م ــاز دارد ک نی
اگــر نیاز بــه تخصیــص اعتبــار دارد از 

وزارتخانــه انجــام خواهیــم داد.
اســماعیلی در ادامــه با اشــاره به اینکه 
مشــکالت مربــوط بــه تماشــاخانه بم 
ــرای آن در  ــار ب ــا اعتب ــرآورد ت ــز ب نی
نظــر گرفتــه شــود، خاطرنشــان کرد: 
ــر  ــدوق هن ــات صن ــت خدم وضعی
و بیمــه در منطقــه نیــز بررســی تــا 
مراحــل عضویــت تمامــی افــرادی که 
اســتحقاق دارنــد در جریــان همیــن 

ســفر انجــام شــود.
ــا  ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ب وزی
ــزاری  ــرای برگ ــه ب ــه اینک ــاره ب اش
بــم  شهرســتان  در  جشــنواره ها 
آمادگــی داریــم، تصریــح کــرد: ایــن 
منطقــه ویژه اســت و دوســتان کمک 
کننــد در حــوزه موســیقی مقاومــت، 
تئاتــر، فیلم، شــعر و ادبیات جشــنواره 
هــای مختلــف منطقــه ای در آن برپا 

شــود.

مهندس علی 
پورمعصومی رسما مدیر 

عامل جهان فوالد شد

ــوزش و  ــی آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پــرورش شهرســتان بردســیر، رضــا پرتونیا 
مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
بردســیر، ضمــن عرض تســلیت شــهادت 
حضــرت فاطمــه)س( گفــت: رمــز و نقش 
ــالمی،  ــی اس ــان بین ــان در جه واالی زن
ــالم اهلل  ــرت فاطمه)س ــی حض در زندگان
علیهــا(  نهفتــه اســت. نقش دختــر پیامبر 
)صلــی اهلل علیــه وآله(، همســر امــام )علیه 
الســالم( و مــادر اولیــاء )علیهــم الســالم( 
ــه ایشــان اســت، حضــرت  کــه متعلــق ب
زهــرا )ســالم اهلل علیها( ســرحلقه معنویت 
و اتصــال ملــک بــه ملکــوت اســت. همــه 
انســان ها، نیازمند الگوگیری از شــخصیت 

جامــع ایشــان هســتند.
وی خاطرنشــان کــرد با گذشــت قرن های 
ــوز  ــرت، هن ــهادت آن حض ــادی از ش زی
الگــوی معرفتــی ایشــان مانــدگار ســت و 
اثــرات تربیتی آن هنوز در فضــای انقالب و 

جامعــه ایــران قابــل مشــاهده اســت.
در ادامــه رضــا پرتونیــا با اشــاره به حماســه 
9 دی گفــت: 9دی روز بصیــرت و میثــاق 
ــذار و  ــای تاثیرگ ــت از روزه ــا والی ــت ب ام

مهــم در تاریــخ ایــران اســت.
ــران در  ــر اینکــه ملــت ای ــا تاکیــد ب وی ب
یــک حماســه بــزرگ در 9دی شــاهد 
تجلــی قــدرت خداونــد بودند خاطرنشــان 
کــرد: ســناریوی برانــدازی نظــام از ماه هــا 
قبــل کلیــد خــورده بــود و حادثــه ای 
خطرناک تــر  نتایجــی  می رفــت  کــه 

حضرت زهرا )سالم هللا علیها( سرحلقه 
معنویت و اتصال ملک به ملکوت است

از جنگ تحمیلــی را رقــم بزنــد بــا 
هدایت هــای حکیمانه رهبــری و حضور 

ــار شــد. ــردم مه م
پرتونیــا بــا بیــان منویــات مقــام معظــم 
رهبــری بــا تاکیــد براینکه بعــد تبیینی 
ــی  ــد تبلیغ ــر از بع ــه 9 دی مهمت واقع
آن اســت گفــت: مهمتریــن پیــام 9 دی 
ــام و  ــت، نظ ــه والی ــردم ب ــاداری م وف

ــود. انقــالب ب
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکه 
پرهیــز از تفرقــه و هرگونه تنــش در بین 
ــح  ــا اهمیــت دارد تصری ــرای م مــردم ب
کــرد: اســاس کار برنامه هــای 9 دی بر دو 
پایــه تبیینــی و بصیــرت افزایــی و محور 
دوم حفــظ و تحکیــم وحــدت اســالمی، 
همدلــی و پرهیــز از هرگونــه تنــش در 
ایــن مراســم اســاس کار در بزرگداشــت 

ایــن روز اســت.

رضا پرتونیا درگردهامیی مدیران مدارس بردسیر گفت:

حماسه مردمی تشییع شهدا پاسخ به تروریسم رسانه ای دشمن بود

برگزاری مراسم بزرگداشت شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی و یادواره 

شهدا در شهر الله زار

مردم و مسئوالن الله زار یاد و خاطره سردار دلها و 
شهدای خود را در قالب یادواره گرامی داشتند.

در این یادواره که با حضور سرهنگ امیری فرمانده 
ناحیه مقاومت سپاه بردسیر، ایمانی رئیس بنیاد 
شهید بردسیر و جمعی از مسئوالن شهرستانی و  
محلی برگزار شد حجت االسالم محسن سنجری 
نماینده ولی فقیه در تیپ 38 ذوالفقار سپاه کرمان به 
بیان ویژگی های شهید سردار حاج قاسم سلیمانی 
پرداخت و والیت پذیری و توکل را ویژگی بارز همه 

شهدا به خصوص حاج قاسم دانست.
 در این یادواره مداحان از منقبت بصیرت و والیت 
پذیری گفتند و دانش آموزان دهه نودی سرود رفیق 

شهیدم را بازخوانی کردند .

ضربه سپاه به شبکه ضدانقالب مرتبط با 
انگلیس/ دستگیری ۷ لیدر و عنصر اصلی

روابــط عمومــی ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان در اطالعیــه ای از ضربــه بــه شــبکه ســازمان 
یافتــه مرتبــط بــا انگلیــس و فعــال در جریــان آشــوب های اخیــر در کرمــان و دســتگیری ۷ 

لیــدر و عنصــر اصلــی آن خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، روابــط عمومی ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان در 
اطالعیــه ای از ضربــه بــه شــبکه ســازمان یافتــه مرتبــط بــا انگلیــس و فعــال در جریــان 

ــر داد. ــر در کرمــان خب آشــوب های اخی
متن اطالعیه به این شرح است:بسم اهلل الرحمن الرحیم

بــا الطــاف الهــی و اقدامــات دقیــق اطالعاتــی ســربازان گمنام امــام زمان)عــج( در ســازمان 
اطالعــات ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان  شــبکه ای ســازمان یافته تحــت عنــوان »زاگرس« 
کــه بــا هدایــت مســتقیم عناصــری از کشــور انگلیــس و تشــکیل تیــم از عناصــر فعــال 
ضدانقــالب در داخــل و خــارج کشــور بــه هدایــت و راهبــری توطئه هــای برانــدازی به ویــژه 
در جریــان آشــوب های اخیــر می پرداختنــد، شناســایی و در یــک عملیــات موفــق تحــت 

ــرار گرفت. ــه ق ضرب
در جریــان ضربــه بــه ایــن شــبکه تعــداد ۷ نفــر از عناصــر اصلــی و لیدرهــای آن در داخــل 
کشــور کــه در امــر برنامه ریــزی، هدایــت، تولیــد محتــوا و اقدامــات میدانــی در اغتشاشــات 
و آشــوب های اخیــر مشــارکت داشــتند، دســتگیر شــدند و همزمــان بــا اقدامــات فنــی و 

ســایبری، گروه هــا و کانال هــای مرجــع آنــان نیــز از دســترس خــارج و مســدود شــد.
همچنیــن بیــن عناصــر دســتگیر شــده، برخــی افــراد دوتابعیتی نیــز حضــور داشــته اند که 
مترصــد فــرار از کشــور بودنــد، امــا قبــل از هــر اقدامــی در تــور ســازمان اطالعــات ســپاه 

ثــاراهلل اســتان کرمــان گرفتــار و روانــه زنــدان شــدند.
در پایــان تاکیــد می  شــود کــه ســازمان اطالعــات ســپاه در حــال  شناســایی و تعقیب ســایر 
عناصــر داخلــی و خارجــی این شــبکه اســت که اطالعــات تکمیلــی متعاقبا اطالع رســانی 

ــد. خواهد ش

ایجاد باغچه های خانگی و 
سالمت زنان روستایی در بردسیر

 مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر از 
ایجــاد باغچــه هــای خانگــی و ســالمت زنــان 

روســتایی در بردســیر خبــر داد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جهــاد  ب
کشاورزی اســتان کرمان، محســن حیدرآبادی 
ــرح  ــدازی ط ــر راه ان ــالهای اخی ــت: در س گف
مشــترک باغچــه هــای ســالمت در شــهرها و 
روســتاهای شهرســتان، متقاضیان خاص خود 
را جــذب کــرده و از اســتقبال بســیاری خوبــی 
برخــوردار شــده اســت کــه شــاهد رضایــت و 

بهــره وری بانــوان روســتایی بــوده ایــم.
وی بیــان داشــت: بــرای ایجــاد ایــن باغچــه ها 
در نظــر اســت کــه از ایــده هــای جدید بــا بهره 
وری بیشــتر و هزینــه هــای کمتــر اســتفاده و 
کارشناســان حاضــر در مراکــز بــا ارائــه نظــرات 
کارشناســانه، بانــوان شــهری وروســتایی را بــه 
ایجــاد باغچــه هــای ســالمت در کنــار منــازل 
و حتــی در حیــاط و تــراس خانــه هــا تشــویق 

ــی کنند. م
ــا راه  ــت ب ــن مدیری ــج ای ــزود: اداره تروی وی اف
ــتاها و  ــی در روس ــای آموزش ــدازی کارگاهه ان
مراکز جهاد کشــاورزی شهرســتان، آموزشهای 
الزم را در خصوص راه اندازی و کاشــت ســبزی 
و تغذیــه ســالم و همچنیــن تهیــه کمپــوس 

خانگــی بــه بانــوان ارائــه مــی دهــد.

محمدمهدی اسامعیلی وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی:

توزیع کوپن خرید هیزم در فرانسه!
بــه گــزارش مــرق، کانــال تلگرامــی فــارس 

پــاس نوشــت: اروپــا پــس از محــدود 

ــال ســنگ و  ــت، گاز، زغ ــد نف ــردن خری ک

ــه  ــکو ب ــازات مس ــرای مج ــیه ب ــرق روس ب

دلیــل عملیــات نظامــی اش در اوکرایــن، در 

بحبوحــه یــک بحــران انــرژی بی ســابقه و 

ــاً خودســاخته اســت. عمدت

دادنــد  گــزارش  فرانســوی  رســانه های 

دولــت بــرای ســاکنان خانه هایــی کــه خانه 

خــود را بــا هیــزم گــرم می کننــد رشوع بــه 

پرداخــت حواله هــای ۵۰ تــا ۲۰۰ یورویــی 

بــرای کمــک بــه آنهــا در هزینه هــا کــرده  

اســت. مبلــغ حوالــه بــه درآمــد و وضعیت 

تأهــل بســتگی دارد، بــه طــوری کــه حدود 

ــوان  ــه عن ــزم ب ــوار از هی ــون خان ۲.۶ میلی

ــط دریافــت  ــع گرمایشــی واجــد رشای منب

کمــک هســتند

عرضه ۹۰۰ هزار خودرو در بازار طی ۶ ماه آینده
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم وزیــر صمــت بــا بیان ایــن که طــی ۶ مــاه آینــده 9۰۰ 
هــزار خــودروی داخلــی و وارداتــی در بــازار عرضــه خواهــد شــد گفــت: ۲۷ هزار دســتگاه 
خــودرو ثبــت ســفارش شــده کــه بخــش زیــادی از آنهــا 1۰ هــزار دالر یا کمتر هســتند 

و خودروهــای اقتصادی محســوب می شــوند.
ســیدرضا فاطمــی امیــن افــزود: تاکنــون ۲۰ هــزار واحــد تولیــدی )از ۷۰ هــزار واحــد( و 
بیــش از 11 هــزار واحــد فروشــگاهی )از 4۰۰ هــزار واحــد خرده فروشــی( به این ســامانه 
متصــل شــده اند و تمــام آمــار مــواد اولیــه، فــروش، قیمــت، مصــرف انــرژی و ... آنهــا بــه 
طــور برخــط در دســترس قــرار دارد و بــا اطالعاتــی کــه بــه دســت می آوریــم بــه راحتی 
می توانیــم برنامه ریــزی کنیــم یــا از بحران هــای پیــش رو جلوگیــری کنیــم. البته تقریبا 

تمــام واحدهــای معدنــی و صادراتــی بــه ایــن سیســتم متصل شــده اند.
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﴿انهم یکیدون کیدا واکیدا 
کیدا. فمهل الکافرین﴾

حیله می کنند. ومن هم در مقابل آنها حیله می 
کنم حال که چنین است کافران را اندکی مهلت 

ده. تا سزای اعمالشان را ببینند.
منظور از کید وچاره جویی دشمنان اسالم در آیه 
مورد بحث واضح است زیرا نمونه های آن را مشروحا 
در قرآن می بینیم. وقرآن پر است از نقل توطئه های 
موزیانه ونقشه های شرورانه آنها واما در اینکه منظور 
از کید الهی چیست؟ بعضی گفته اند همان مهلت 
دادنی است که سرانجام منتهی به عذاب دردناک 
می شود وبعضی آن را به معنای خود عذاب دانسته 
اند. ولی مناسبتر این است که گفته شود منظور 
همان الطافی است که شامل حال پیامبر ومومنان 
می شد ودشمنان اسالم را غافلگیر می ساخت. 
کوششهای آنها را ازمیان می برد وتوطئه های آنان 
را در هم می شکست که نمونه هایش در تاریخ 
اسالم فراوان است. در آیات مورد بحث مخصوصا 
به پیامبر دستور می دهد که: با آنها مدارا کن وبه 
آنها مهلت ده وبرای نابودیشان عجله نکن. بگذار به 
قدر کافی اتمام حجت شود. بگذار آنها که مختصر 
آمادگی دارند سرانجام به اسالم پیوندند. اصوال عجله 
کار کسی است که از فوت فرصتها واز دست رفتن 
امکانات می ترسد واین درباره ی خداوند قادر وقاهر 
مفهوم ندارد. قابل توجه اینکه نخست می فرماید 
)فمهل الکافرین( کافران را مهلت ده وبار دیگر تأکید 
کرده ومی گوید )امهلهم( آنها را مهلت ده. که صیغه 
اول از باب تفعیل است وصیغه ی دوم امر از باب 
افعال است وتکرار آن برای تأکید است. بدون آنکه 
لفظ عینا تکرار شده باشد، تا بر گوشها سنگین نیاید. 
رویدا: از ماده )رود بر وزن عود( وبه معنای رفت وآمد 

وتالش برای انجام چیزی توام با مالیمت است.
ودر اینجا معنای مصدری دارد وتوام با صغیر است 
یعنی مختصر مهلتی به آنها ده وبدین ترتیب خداوند 
در این جمله کوتاه سه بار به رسولش دستور مدارا 
ومهلت به آنها می دهد. واین سرمشقی است برای 
همه مسلمانان که در کارهای خود مخصوصا 
هنگامی که در مقابل دشمنانی نیرومند وخطرناک 
قرار می گیرند. وبا حوصله وصبر وشکیبایی ودقت 
رفتار کنند واز هرگونه شتابزدگی وکارهای بی نقشه 
ویا بی موقع بپرهیزند. به عالوه در راه تبلیغ آیین 
حق همواره باید از شتاب وعجله پرهیز کرد. تا تمام 
کسانی که احتمال هدایتشان می رود ایمان بیاورند 

ونسبت به همه اتمام حجت شود.
 در هر حال سوره )طارق( از سوگند به آسمان 
وستارگان آغاز می شود وبا تهدید کافران توطئه گر 
ودشمنان حق وحقیقت پایان می یابد ودر البالی 
آن دالئلی بر معاد به طرزی زیبا وموثر وبیانی لطیف 
پیرامون نظارت مراقبین الهی بر انسانها. وتسلی 
ودلداری مومنان آمده که همگی با عباراتی بسیار 
کوتاه که در عین لطافت، قاطعیت مخصوص دارد. 
منعکس شده است. عن ابی بصیر فی قوله: )فما له 
من قوة وال ناصر( قال )علیه السالم( ماله قوة یقوی 
بها علی خالقه والناصر من اهلل ینصره ان اراد به سوءا. 
قلت: )انهم یکیدون کیدا واکیدا کیدا.( قال: کادوا 
رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( وکادوا علیا 
)علیه السالم( وکادوا فاطمة )علیها السالم( فقال 
اهلل: یا محمد. انهم یکیدون کیدا واکید کیدا. فمهل 
الکافرین. یا محمد. امهلهم رویدا. لوقت بعث القائم 
)علیه السالم(. فینتقم له من الجبابرة والطواغیت 
من قریش وبنی امیة. وسائر الناس. ابو بصیر به 
نقل از امام صادق )علیه السالم( در توضیح این آیه 
که می فرماید: )پس او را در آن روز قوت وتوانایی 
ویاوری نیست( می گوید: امام )علیه السالم( فرمود: 
برای او قوت ونیرویی نیست که بر علیه خالقش 
به وسیله ی آن نیرو گردد. وهیچ یاوری از سوی 
خداوند نمی باشد تا اگر خداوند اراده فرماید او را 
عذاب کند یاریش نماید: ابو بصیر می گوید عرضه 
داشتم، )آنان هر چه می توانند کید ومکر کنند ومن 
هم کید خواهم کرد( به چه معناست. امام )علیه 
السالم( فرمود: با رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله 
وسلّم( کید ومکر نمودند وبا امیرالمومنین )علیه 
السالم( کید کردند ونسبت به فاطمه )علیها السالم( 
با مکر وحیله رفتار نمودند. پس خداوند می فرماید: 
ای محمد. آنان هر چه بتوانند کید ومکر می کنند 
ومن هم در مقابل آنان کید خواهیم کرد. پس تو 
ای محمد: )کافران را مهلت ده کمی( تا زمان قیام 
وخروج قائم )علیه السالم( که برای او از جباران 
وطاغوتهای قریش وبنی امیه وسایر مردم انتقام 

خواهد گرفت(

او خواهد آمد

ادامه آیه 3۲ سوره نساء :
8- فلسفه این تفاوت هایی که خداوند میان 

انسان ها قرار داده چیست؟
افراد  از  بعضی  پرسند چرا  می  از خود  بسیاری 
استعدادشان بیشتر و بعضی کمتر، بعضی زیبا 
و بعضی دیگر از زیبایی کم بهره اند،بعضی از نظر 
جسمی فوق العاده نیرومند، بعضی معمولی هستند. 
آیا این  »تفاوت های طبیعی« با اصل عدالت پروردگار 

سازگار است؟
در پاسخ باید به چند نکته توجه داشت :

الف( قسمتی از تفاوت های جسمی و روحی مردم با 
یکدیگر معلول اختالفات طبقاتی و مظالم اجتماعی 
و یا سهل انگاری های فردی است که هیچ گونه 
ارتباطی به دستگاه آفرینش ندارد. این گونه اختالف 
ها را باید  »اختالف های ساختگی و بی دلیل« 
دانست که با از بین رفتن نظام طبقاتی و تعمیم 
عدالت اجتماعی از میان خواهد رفت و هیچ گاه 
اسالم و قرآن بر این گونه تفاوت ها صحه نگذاشته 

است.
ب( قسمتی دیگر از این تفاوت ها، طبیعی و الزمه 
آفرینش انسان است. یعنی یک جامعه اگر هم از 
عدالت اجتماعی کامل برخوردار باشد. تمام افرادش 
همانند مصنوعات یک کارخانه یک شکل و یک 
جور نخواهند بود و طبعاً با هم تفاوت هایی خواهند 
داشت. مهم این است که جامعه یا خود اشخاص، 
استعدادها را کشف کنند و آنها را در محیط سالمی 
پرورش دهند،تا هر انسانی بتواند نقطه قوت خویش 

را آشکار سازد و از آن بهره برداری کند.
ج( برای به وجود آمدن یک  »جامعه کامل« نیاز به 
استعدادها و ذوق ها و ساختمان های مختلف بدنی 
و فکری است. اما نه به این معنی که بعضی از اعضاء 
پیکر اجتماع در محرومیت باشند و یا خدمات آنها 
کوچک شمرده شود و یا تحقیر گردند. همانطور که 
سلول های بدن با تمام تفاوتی که دارند همگی از 
غذا و هوا و سایر نیازمندی ها به مقدار الزم بهره 

می گیرند.
به عبارت دیگر تفاوت ساختمان روحی و جسمی 
در آن قسمت هایی که طبیعی است. )نه ظالمانه 
و تحمیلی( مقتضای  »حکمت« پروردگار است و 
عدالت هیچگاه نمی تواند از حکمت جدا باشد. فی 
المثل اگر تمام سلول های بدن انسان یکنواخت 
آفریده می شد دور از حکمت بود و عدالت به معنی 
قرار دادن هر چیز در محل مناسب خود نیز در آن 

وجود نداشت.
۹-  آیا وجود تفاوت، عدالت است؟

عدالت، غیر از تساوی است و تفاوت غیر از تبعیض 
است. باید آرزوی عدالت داشت ولی تمنای یکسان 
بودن همه چیز و همه کس نابجاست. اعضای یک 
بدن، اجزای یک ماشین، کوچکی و بزرگی لباس ها 
و امثال آن. تفاوت هایی حکیمانه است. اگر خداوند، 
در افکار، آفریده ها، سهم ارث ها، همه را یکسان 
نساخته،طبق عدالت و حکمت اوست و در اموری 
که به دست ما نیست، مثل زیبایی، استعداد، بیان، 
هوش، مقام، نبوت، طول عمر و... باید به تقسیم و 

تقدیر الهی راضی بود.
10- آیه شریفه از چه نوع آرزویی نهی می شود؟

از ظاهر آیه مشخص می شود که می خواهد از 
آرزویی خاص نهی کند و آن آرزوی داشتن برتری 
هایي است که در بین مردم ثابت است. برتری هایی 
که از تفاوت هایی که بین اصناف انسان هاست ناشی 
می شود. بعضی از صنف مردانند و به همین خاطر 
برتری هایی دارند. بعضی از صنف زنانند، آنها نیز به 
دلیل زن بودن، برتری های دیگری دارند. می خواهد 
بفرماید سزاوار است از دل بستن و اظهار عالقه به 
کسی که فضلی دارد صرفنظر کنید، به خدا عالقه و 
اطمینان داشته باشید و از او درخواست فضل کنید.

11- این فضلی که در آیه شریفه آمده کدام 
فضل است؟

خدای تعالی نام این فضل را نبرده و آن را مبهم 
گذاشته است. نفرموده از خدای تعالی کدام فضل او 
را سؤال کنید، بلکه با آوردن لفظ  »من، از« فرموده 

:از فضل او درخواست کنید.«
سربسته گفتن این سخن دو فایده داده :اول این 
که ادب دعا و درخواست بنده از خدای تعالی را به 
بندگان آموخته، چون انسانی که جاهل به خیر و 
شر واقعی خویش است، اگر بخواهد از پروردگارش 
که عالم به حقیقت حال او است و حقیقت حال 
آنچه برای خلقش نافع است را می داند و بر هر چیز 
توانا است، چیزی درخواست کند جا دارد تنها خیر 
خود را از او بخواهد. فایده دوم اینکه اشاره کند به 
اینکه واجب است خواسته آدمی چیزی نباشد که 
با حکمت الهیه منافات داشته باشد. حکمتی که در 
تکوین یا در تشریع به کار برده است. پس باید از آن 
فضل که به دیگران اختصاص داده، درخواست نکنند. 
چون اگر فرضا مردان فضلی را که خدا به زنان داده 
بخواهند، یا زنان فضل مخصوص مردان را بخواهند 
و خدای تعالی هم به ایشان بدهد، حکمتش باطل 
و احکام و قوانینی که به مقتضای حکمت تشریع 
فرموده فاسد می شود.پس سزاوار است که انسان 
وقتی از خدای تعالی حاجتی می خواهد )که سینه 
اش از نداشتن آن به تنگ آمده( از خزینه غیب خدا 
بخواهد، نه اینکه از دارندگان آن بگیرد و به او بدهد.

بسوی نور
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طی ۹ ماه گذشته ثبت ۱۷۵ کشته در سوانح رانندگی درون شهری استان کرمان انجام شد
رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگی کرمان شــمار 
کل تصادفــات درون شــهری ایــن اســتان را طــی 9 
مــاه اخیــر بیــش از 9 هــزار مــورد برشــمرد و تاکید 
کــرد کــه 1۷۵ هموطــن در ایــن ســوانح جــان خود 

را از دســت دادنــد.
ــا، ســرهنگ اســماعیل  ــگار ایرن ــه گــزارش خبرن ب
خوشــوقت در جمــع خبرنــگاران افــزود: 1۶4 فقــره 
تصــادف از 9 هــزار و ۲3۵ تصــادف رخ داده در معابــر 
شــهری ایــن اســتان طــی 9 مــاه گذشــته منجر به 
فــوت عابــران خیابــان هــا یــا سرنشــینان خودروها 

شــده اســت.
بــه گفتــه وی در ایــن مــدت ۲ هــزار و 4۷۶ فقــره 
از ایــن تصادفــات منجــر بــه خســارت شــده اســت.

ســرهنگ خوشــوقت بیان کــرد: ۵9۵ فقــره تصادف 
ــر شــهری  ــاه گذشــته در معاب جرحــی طــی 9 م
کرمــان بیانگــر بــی توجهــی بــه مقــررات راهنمایی 
و رانندگــی اســت کــه جــا دارد رســانه هــا در ایــن 

راســتا تــالش کننــد.
شهر کرمان سردمدار آمار تصادفات

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین تصادفــات درون 
شــهری مربــوط بــه شــهر کرمان اســت گفــت: ۵۰ 
ــن  ــات 9 ماهــه گذشــته امســال ای درصــد تصادف

اســتان مربــوط بــه شــهر کرمــان اســت.
ســرهنگ خوشــوقت ادامــه داد: شهرســتان هــای 
ســیرجان، قلعــه گنــج، بــم و رفســنجان نیــز از نظر 
آمــار تصادفــات در رتبــه هــای بعــدی قــرار گرفتــه 

ند. ا
وی 3۲ درصــد دالیــل تصادفــات رخ داده در اســتان 
کرمــان را بــی توجهــی راننــدگان بــه جلــو عنــوان 
کــرد و گفــت: بخشــی از ایــن بــی توجهی بــه دلیل 

اســتفاده از تلفــن همــراه حیــن رانندگی اســت.
رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان 
کرمــان اظهــار داشــت: 4۰ درصــد آمــار افــراد فــوت 
ــتان را  ــن اس ــهری ای ــات درون ش ــده در تصادف ش

موتورســیکلت ســواران و 3۵ درصــد را عابــران پیــاده 
ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان ب

خوشــوقت بــا تاکیــد بــر اینکــه ایمــن نبــودن معابر 
ــل رخــداد  ــی برخــی از دالی ــه نوع ــا ب ــب ه و مرک
حــوادث هســتند گفــت: اما بخشــی از دالیــل نیز به 
فرهنــگ اســتفاده از وســایل نقلیــه و رعایــت قوانین 
و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی بــر مــی گــردد کــه 

بایــد در ایــن زمینــه فرهنــگ ســازی کــرد.
ــات در  ــا تخلف ــار برخــورد ب رشــد 1۵ درصــدی آم

ــان کرم
رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان کرمان 
یکــی از وظایــف پلیــس را برخورد با تخلفــات حادثه 
ســاز عنــوان و تصریــح کــرد: آمــار برخورد بــا اینگونه 
تخلفــات در ایــن اســتان طــی 9 مــاه گذشــته 1۵ 

درصــد افزایــش داشــته اســت.
ســرهنگ خوشــوقت بــه نصــب 1۰ دوربیــن پــالک 
خــوان بــرای ثبــت ســرعت غیرمجــاز خودروهــا در 
ــن  ــن دوربی ــت: ای ــرد و گف ــان اشــاره ک شــهر کرم
هــا بــا حمایــت و کمــک شــورای ترافیــک، معاونــت 
عمرانــی اســتانداری، پلیس و شــهرداری تهیه شــده 

اســت.
نیاز باال به دوربین

وی اظهارداشــت: ۲۶ دوربیــن دیگــر بــزودی بــه آمار 
ــی  ــه م ــان اضاف ــالک خــوان کرم ــای پ ــن ه دوربی
شــود و ایــن در حالــی اســت کــه نیــاز ایــن شــهر 
بــه دوربیــن هــای پــالک خــوان حداقــل 1۰۰ مــورد 

اســت.
ســرهنگ خوشــوقت همچنیــن بــا تشــریح اقدامات 
پلیــس راهــور در کرمــان اظهــار داشــت: ۲ میلیون و 
39۶ هــزار خدمــت در 9 ماهــه گذشــته ســال جاری 
ــه  ــان ب ــی و رانندگــی کرم توســط پلیــس راهنمای

اهالــی ایــن اســتان ارائــه داده اســت.
ــبانه روز  ــر ش ــط در ه ــور متوس ــه ط ــت: ب وی گف
ــر شــهر کرمــان  حــدود ســه هــزار خــودرو در معاب

ــون مــی شــوند. اعمــال قان
ضعف در آموزشگاه های رانندگی ویژه

رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی کرمان همچنین 
افــزود: ایــن اســتان در زمینــه وجــود آموزشــگاه هــای 

رانندگــی پایــه یــک و ویــژه ضعــف دارد.
ــژه در  ــگاه وی ــه آموزش ــداث س ــوز اح ــزود: مج وی اف
ــه  ــان از جمل ــی اســتان کرم شهرســتان هــای صنعت
ســیرجان، رفســنجان، کرمــان اخذ شــده و بــزودی این 
آموزشــگاه هــا در ایــن شهرســتان هــا راه انــدازی مــی 

شــوند.
ســرهنگ خوشــوقت اظهــار داشــت: همچنین بــزودی 
ــی در  ــژه رانندگ ــگاه وی ــک آموزش ــداث ی ــوز اح مج

جنــوب کرمــان اخــذ خواهــد شــد.
کدام خودروها اسقاط می شوند؟

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه اهمیــت 
ــروش  ــد و ف ــگام خری ــالک در هن ــض پ ــام تعوی انج
خــودرو اشــاره کــرد و گفــت: همچنیــن افــراد در زمــان 
ــاق  ــی و ات ــور، شاس ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــد خ خری
خــودرو توجــه داشــته باشــند زیــرا در صــورت مغایرت 
ایــن شــماره هــا پلیــس از ارائــه خدمــات به آنهــا معذور 
اســت و ایــن خودروهــا طبــق قانون اســقاط می شــوند.

امکانات راهور در دهه مقاومت
ــومین  ــیدن س ــرا رس ــه ف ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ســالگرد شــهادت سپهبد شــهید حاج قاســم سلیمانی 
گفــت: تمــام امکانــات پلیــس طــی دهــه مقاومــت در 
راســتای خدمــت بــه زائــران و برگــزاری برنامــه هــای 

ایــن دهــه گســیل خواهــد شــد.
ــزاری  ــه برگ ــه کمــک ب ــان اینک ــا بی ــن مســئول ب ای
ســالگرد و خدمــت بــه زائــران ســردار دل هــا را تکلیــف 
خودمــان مــی دانیــم گفــت: اعمــال محدودیــت هــای 
ترافیکــی بــه دلیــل برگــزاری بهتــر برنامــه هــا در ایــن 

دهــه اســت.
ــار  ــه برگــزاری کالس هــای استانداردســازی رفت وی ب

پلیــس راهــور در کرمــان نیــز اشــاره کــرد

حماسه 9 دیماه ، روز بصیرت و میثاق امت با والیت 
...ادامــه ســرمقاله  در روز نهــم دی مــاه 1388، مشــروعیت سیاســی نظــام اســالمی ایــران بار 
دیگــر بــا حضــور خودجــوش ده هــا میلیونــی مــردم در تهــران و تمامی شــهرهای دیگر کشــور به 

جهانیــان اعــالم گردید.
روز نهــم دی، روزی اســت کــه مــردم ایــران نشــان دادنــد دشــمنان خــود و انقــالب خــود را بــه 
خوبــی مــی شناســند و هرگــز فریــب حیلــه هــا و نیرنگ هــای آنــان را نمی خورنــد. روز نهــم دی 
روزی اســت کــه مــردم ایــران نشــان دادنــد کــه بــا بصیرتنــد و در میــان گــرد و غبــاری کــه فتنــه 
گــران بــه پــا کــرده انــد هرگــز، نــه راه را گــم مــی کننــد و نــه دســت از راهبــر واقعــی کــه همانــا 
والیــت فقیــه اســت، بــر مــی دارنــد و در نهایــت روز نهــم دی روزی اســت کــه مــردم مســلمان و 
انقالبــی ایــران نشــان دادنــد کــه این جملــه حضــرت امــام )ره( را کــه فرمودند: »پشــتیبان والیت 
فقیــه باشــید تــا بــه مملکــت تــان آســیب نرســد« بــه خوبــی در عمــل بــه آن معتقــد و پایبنــد 
هســتند. نهــم دی مــاه یک هزار و ســی صد و هشــتاد و هشــت، جشــن بلوغ فکری و شــخصیتی 

نظــام اســالمی بود.
فــرازی از بیانــات مقــام معظــم رهبــری درموضــع مهــک دی» مســئله ی نهــم دی، پاسداشــت 
آزمونهــای بــزرگ یــک ملـّـت، یک مســئله ی اساســی اســت. آزمونهایــی ســر راهِ کشــورها و ملّتها 
قــرار میگیــرد کــه در آن آزمونهــا گاهــی خــوب میدرخشــند؛ مخصــوص ملـّـت مــا هــم نیســت، 
منتهــا بــرای ملّــِت مــا در دوران انقــالب و بعــد از پیــروزی انقــالب تــا امــروز از ایــن آزمونهــا زیــاد 
بــوده اســت و از ایــن درخشــش ها هــم زیــاد بــوده اســت و ملّت درخشــیده کــه یکــی اش روز نهم 
دی ســال 88 بــود. یعنــی حضــور ملـّـت در عرصــه ی فضــای عمومــی و در کــف خیابانها توانســت 
یــک توطئــه ی ریشــه دار و مهــم را از بیــن ببــرد. پریــروز مــردم در سرتاســر کشــور، آن روز را، آن 
حرکــت را، آن قیــام مردمــی را گرامــی داشــتند؛ پاسداشــت آن حرکــت بــزرگ و آزمون بــزرگ بود 

کــه بســیار چیــز الزمی اســت.«

انجمــن جهانــی فــوالد اعــالم کرد تولیــد فــوالد ایــران در نوامبــر ۲۰۲۲ از بزرگترین اقتصــاد اروپا 
بیشــتر شــده و ایــران بــا کنــار زدن آلمــان بــه جایگاه هفتمیــن تولیدکننده بــزرگ فــوالد جهان 

در ایــن مــاه صعــود کرده اســت.
ــران طــی  ــوالد در ای ــن ف ــون ت ــد ۲.9 میلی ــوالد از تولی ــی ف ــا، انجمــن جهان ــه گــزارش ایرن ب
یازدهمیــن مــاه ســال جــاری میــالدی خبــر داده اســت. تولیــد فــوالد ایــران در ایــن ماه با رشــد 

3.9 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل مواجــه شــده اســت.
ــای  ــم ه ــداوم تحری ــا وجــود ت ــر ۲۰۲۲ و ب ــران در نوامب ــوالد ای ــد ف رشــد 3.9 درصــدی تولی
غیرقانونــی آمریــکا درحالــی اســت کــه کل تولیــد فــوالد جهــان در ایــن مــاه 3.۷ درصــد و تولید 

فــوالد آمریــکا 1۰.۵ درصــد کاهــش یافتــه اســت.
ایــران طــی ســال هــای اخیــر بــر اســاس آمــار 1۲ ماهــه دهمیــن تولیدکننــده بــزرگ فــوالد 
جهــان بــوده اســت امــا در نوامبــر امســال توانســته بــرای نخســتین بــار تــا جایــگاه هفتمیــن 
تولیدکننــده بــزرگ فــوالد جهــان بر اســاس آمــار ماهانه بــاال رود. تولیــد فــوالد ایــران در این ماه 
از آلمــان کــه بزرگتریــن اقتصــاد اروپــا محســوب مــی شــود و همچنیــن از تولیــد فــوالد برزیل و 

ترکیــه بیشــتر بوده اســت.
تولیــد فــوالد آلمــان در نوامبــر امســال 1۷.9 درصــد کاهــش یافتــه و بــه ۲.8 میلیون تن رســیده 
اســت. بــروز بحــران انــرژی در آلمــان بــه دنبــال جنــگ اوکرایــن بــه خوبــی در افت تولیــد فوالد 

ایــن کشــور نمایان شــده اســت.
تولیــد فــوالد برزیــل نیــز در ایــن مــاه 1۶.3 درصــد کاهــش یافتــه و بــه ۲.۶ میلیــون تن رســیده 
اســت. ترکیــه نیــز ۲.4 میلیــون تــن فــوالد در مــاه نوامبــر تولیــد کــرده اســت کــه ایــن رقــم بــا 

افــت 3۰.۷ درصــدی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل مواجــه شــده اســت.
تنهــا چیــن، هنــد و ایــران بــا افزایــش تولیــد فــوالد در نوامبــر ۲۰۲۲ مواجــه شــده انــد. تولیــد 
فــوالد چیــن بــا رشــد ۷.3 درصــدی بــه ۷4.۵ میلیــون تــن و تولیــد فــوالد هنــد بــا رشــد ۵.۷ 

درصــدی بــه 1۰.4 میلیــون تــن رســیده اســت.
چیــن بزرگتریــن تولیدکننــده فــوالد جهــان در مــاه نوامبــر بــوده و پــس از این کشــور به ترتیب 
کشــورهای هنــد، ژاپــن، آمریــکا، روســیه، کــره جنوبــی، ایــران، آلمــان، برزیــل و ترکیــه در رتبــه 

هــای دوم تــا دهــم قــرار گرفتــه انــد.

صعود ایران به جایگاه هفتم فوالدسازان جهان؛
ایران در تولید فوالد از بزرگترین اقتصاد اروپا پیشی گرفت

10 هزار نفر در آستانه سالگرد شهادت 
حاج قاسم در کرمان اسکان داده شدند

اســتاندار کرمــان از راه انــدازی 3۰۰ موکــب در نقــاط مختلــف کرمــان 
خبــر داد و گفــت: در هفتــه قبــل 1۰ هزار نفر از زائران ســالگرد شــهادت 

حــاج قاســم در کرمــان اســکان داده شــدند.
ــداکار در  ــان، محمدمهــدی ف ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرم ب
ــا  ــرای برگــزاری ب ــه آمادگــی اســتان ب ــا اشــاره ب ــگاران ب جمــع خبرن
شــکوه ســومین ســالگرد مراســم شــهادت حــاج قاســم، اظهــار داشــت: 
امســال نخســتین ســالی اســت کــه بعــد از کرونــا بــدون محدودیت هــا 
ایــن مراســم برگــزار می شــود و پیش بینــی حضــور جمعیــت زیــادی در 

اســتان کرمــان شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه خــود مــردم در قالب کمیتــه مردمی پــای کار آمدند 
و کارهــای زیــادی توســط آنهــا بــرای میزبانــی از زائــران حــاج قاســم 
ســلیمانی انجــام شــده اســت، گفت: ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان محور 
ــا کمــک  ــه آنه ــر ب ــه دســتگاه های دیگ ــا اســت و البت انجــام برنامه ه

ــد. می کنن
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه دســتگاه های اجرایــی، امنیتــی، 
نظامــی و انتظامــی همــه بــرای برگــزاری مراســم پشــتیبانی و کمــک 
می کننــد، گفــت: در حوزه هــای مختلفــی بایــد کار را پیــش ببریــم و 
در حــوزه امنیتــی بایــد مراقبــت شــود کــه در ایــن ایــام دچــار چالــش 
نشــویم که خوشــبختانه همه تمهیدات اندیشــیده شــده و ما ه ها اســت 
کــه بــرای ایــن کار بــا حضــور همــه دســتگاه ها برنامه ریزی شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث اســکان پیش بینی هــای خوبــی انجــام 
شــده اســت، بیــان کرد: تمــام ظرفیت هــای اســتان بــرای اســکان زائران 
پــای کار آمــده و بــه غیــر از ظرفیــت دســتگاه های اداری، مهمانســراها، 
تکایــا، مســاجد و حســینیه ها، حــدود ۲۰۰ مدرســه نیــز آماده شــده که 
در صــورت نیــاز مــدارس بیشــتر و حتــی ســالن  های ورزشــی هــم وارد 
چرخــه اســکان می شــود و بــرای ایــن منظــور نرم افــزار "مــرد میــدان" 

نیــز آمــاده شــده اســت.
فــداکار بــا بیــان اینکــه شــهرداری کرمــان و دیگــر دســتگاه ها بــه ویــژه 
دســتگاه های زیرســاختی از جملــه آب و بــرق و گاز نیــز تــالش زیــادی 
ــل  ــا، حم ــازی پارکینگ ه ــر، آماده س ــالح معاب ــه داد: اص ــد، ادام کردن
ــه  ــران، تامیــن روشــنایی، گاز و دیگــر زیرســاخت ها از جمل و نقــل زائ

اقدامــات انجــام شــده اســت.
ــزار  ــرای جمعیــت 1۰۰ ه ــی الزم ب ــه اینکــه پیش بین ــا اشــاره ب وی ب
نفــری در کرمــان انجــام شــده اســت، گفــت: در هفتــه قبــل 1۰ هــزار 
نفــر از زائــران ســومین ســالگرد شــهادت حــاج قاســم در کرمان اســکان 

داده شــدند.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه عمــده برنامه هــای ســومین ســالگرد 
شــهادت از هشــتم تــا 18 دی مــاه در کرمــان برگــزار می شــود، افــزود: 
ــان،  ــهدای کرم ــزار ش ــه گل ــف از جمل ــاط مختل ــب در نق 3۰۰ موک
ــهر  ــطح ش ــان و در س ــهر کرم ــای ش ــتان و ورودی ه ــای اس ورودی ه

ســاماندهی شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهید ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی نــه فقط 
بــه گــردن نــه فقــط مــردم کشــور مــا، شــیعیان و مســلمان کــه بــه 
گــردن بشــریت و تاریــخ حــق دارد، بیــان کــرد: تــالش می شــود در ایــن 

ایــام بهتریــن خدمــات بــه زائــران حــاج قاســم داده شــود.
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ســازمان حــج و زیــارت در پیــش اطالعیــه ای بــا مشــخص 
ــع 14۰۲ اعــالم  ــه حــج تمت ــردن اولویت هــای تشــرف ب ک
ــا  ــع ب ــج تمت ــذاری ح ــوض ودیعه گ ــدگان قب ــرد: دارن ک
ــه  ــن ســازمان، اطالعــات خــود را ب ــه ســامانه ای مراجعــه ب

ــد. ــل کنن ــم تکمی ــدارک خــود را ه روزرســانی و م
بــه گــزارش ایرنــا، روابــط عمومــی ســازمان حــج و زیــارت 
ــای  ــی روزه ــرد: ط ــالم ک ــه اع ــش اطالعی ــدور پی ــا ص ب
ــراد واجــد  ــام از اف ــا حصــول شــرایط الزم، ثبت ن آینــده و ب
شــرایط تشــرف بــه حــج تمتــع 14۰۲ در کاروان هــا را آغــاز 
می شــود، لــذا متقاضیــان بــر مبنــای مذاکــرات مقدماتــی و 
پیش بینــی صــورت گرفتــه و بــه حســب ظرفیــت تخصیصی 
ــای اشــاره شــده در  ــران، گروه ه ــوری اســالمی ای ــه جمه ب
جــدول زیــر در اولویــت اعــزام بــه حــج تمتــع ســال آتــی 
ــای  ــروحه در اولویت ه ــراد مش ــت اف ــد و الزم اس ــرار دارن ق
دوم تــا پنجــم در صــورت تمایــل بــه تشــرف، از هــم اکنــون 
برنامه ریــزی الزم را داشــته و بــرای بــه روزرســانی اطالعــات 

ــل  ــز تکمی ــارت و نی ــج و زی ــازمان ح ــامانه س ــود در س خ
مــدارک بــه ویــژه تهیــه گذرنامــه دارای اعتبــار اقــدام کنند.

ــرادی  ــرف( اف ــموالن تش ــدف )مش ــه ه ــت اول، جامع اولوی
هســتند کــه در کاروان هــای حــج ســال 1399 نام نویســی 
ــل  ــه دلی ــا ب ــد، ام ــز کرده ان ــوط را واری ــوه مرب ــرده و وج ک
لغــو حــج در آن ســال موفــق بــه تشــرف نشــدند و تاکنــون 
نیــز انصــراف نداده انــد. درصــورت عــدم مراجعــه ایــن افــراد، 
بــرای تکمیــل ظرفیــت  خالــی کاروان هــا، اولویت هــای 

بعــدی فراخــوان خواهنــد شــد.
ــج  ــذاری ح ــوض ودیعه گ ــدگان قب ــه دارن ــت دوم، هم اولوی
ــت  ــه الزم اس ــتند، ک ــخ 138۵/1۲/۲9 هس ــا تاری ــع ت تمت
ــامانه  ــه س ــه ب ــا مراجع ــی، ب ــل از نام نویس ــراد قب ــن اف ای
ــری  ــذ کدرهگی ــود و اخ ــات خ ــل اطالع ــه تکمی ــبت ب نس

ــد. ــدام نماین اق
اولویــت ســوم، دارنــدگان قبــوض ودیعه گــذاری حــج تمتــع 

تــا تاریــخ  138۶/۰1/31 هســتند

ــل  ــور تکمی ــاً بمنظ ــا صرف ــن اولویت ه ــی از ای ــام نویس ن
ــود. الزم  ــد ب ــی خواه ــای اعالم ــی در کاروانه ــت خال ظرفی
ــه  ــا مراجعــه ب اســت ایــن افــراد نیــز قبــل از نام نویســی، ب
ــذ  ــش و اخ ــات خوی ــل اطالع ــه تکمی ــبت ب ــامانه ، نس س

ــد. ــدام نماین ــری اق کدرهگی
ــج  ــذاری ح ــوض ودیعه گ ــدگان قب ــارم، دارن ــت چه اولوی

ــخ 138۶/۰۲/31 ــا تاری ــع ت تمت
ــذاری  ــوض ودیعه گ ــدگان قب ــه دارن ــم، کلی ــت پنج اولوی
ــه صــورت  ــد ب ــه بع ــخ 138۶3/۰3/۰1 ب ــع ازتاری حــج تمت
روزشــمار و صرفــاً تــا تکمیــل ظرفیــت کاروان هــا در ســطح 

هــر اســتان.
ــده  ــر داده ش ــی تذک ــکات مهم ــه ن ــش اطالعی ــن پی در ای
اســت:همه ودیعه گــذاران بایــد قبــل از نام نویســی در کاروان 
نســبت بــه مراجعــه بــه ســامانه و تکمیــل اطالعــات خــود و 
اخــذ کــد رهگیــری اقــدام کننــد، در غیرایــن صــورت امکان 

انتخــاب کاروان و ثبــت نــام در آن را نخواهنــد داشــت.

متقاضیــان اعــزام بــرای ســفر حــج تمتــع ســال 14۰۲ بایــد 
ــار  14۰۲/1۰/۰1  ــخ اعتب ــا تاری ــل ب ــه حداق دارای گذرنام
ــام از واجدیــن شــرایط در  باشــند.اطالعیه تکمیلــی ثبــت ن

تاریــخ۲۶ دی مــاه 14۰1 منتشــر خواهــد شــد.

دارندگان قبض حج اطالعاتشان را به روز کنند/ نام نویسی شدگان حج ۹۹ در اولویت تشرف

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۷93 - 14۰1/۰9/۰۶  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 مراد حاصل زاهدی فرزند محمد علی به شماره 

ملی 31۷9۵۰۰344  صادره از بردسیر در ششدانگ یکباب خانه   به 
مساحت34۶  مترمربع پالک۲14 فرعي   از ۵3۵  اصلي  واقع در بردسیر 
خیابان کاشانی کوچه نیلوفر بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمی 

اسداهلل جاللی گوهری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۷۶۵ - 14۰1/۰9/۰۶  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 محمود رستگاری فرزند حسین به شماره ملی 
313۰8۰۶۶۰1 صادره از بافت در ششدانگ خانه به مساحت118۶/11  

مترمربع پالک1۶ فرعي   از ۵1۶3 اصلي  واقع در بردسیر روستای بهرامجرد 
بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمی علی ره انجام محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵94 - 14۰1/۰8/۲8  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 محمد علی ملک قاسمی بیدخوانی  فرزند یوسف به شماره 
ملی 31۷989۰۲۵8 صادره از بردسیر در ششدانگ خانه به مساحت381/۵9  

مترمربع پالک۲13 فرعي   از ۵3۵ اصلي  واقع در بردسیر خیابان ولیعصر 
کوچه یاس 1۰ بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمی محمد باقر 

نجارزاده باغینی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 

شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۷81 - 14۰1/۰9/۰۶  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 مرضیه زاهدی فرزند منوچهر به شماره ملی 
31۷98۵1333  صادره از بردسیر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۲18/49  مترمربع پالک94 فرعي   از 3۵۷۶  اصلي  واقع در بردسیر 

شهرک دانشگاه آزاد فرعی آخر بخش۲۰کرمان  خریداري از مالک رسمی 
مهوش بهادر بردسیری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵9۲ - 14۰1/۰8/۲8  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 معین زاهدی فر فرزند کرامت به شماره ملی 

31۷۰11۶۲9۰ صادره از بردسیردر ششدانگ خانه به مساحت 181/۶  
مترمربع پالک3۵۲  فرعي   از ۵34 اصلي  واقع در بردسیر خیابان ولیعصر 
کوچه ۲1 بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمی محمد باقر نجارزاده 
باغینی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲491 - 14۰1/۰8/1۶  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 مسلم شیروانی  فرزند غالمحسین به شماره ملی 

31۷99194۶9 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر 
طبقه فوقانی به مساحت ۵۵۰/4 مترمربع پالک۵۷4 فرعي از ۶88 اصلي  

واقع دربردسیر  خیابان طالقانی کوچه 1۰  بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک 
رسمي بیژن بهادر بردسیری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 رسميبرابر راي شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲493 - 14۰1/۰8/1۶  
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 مسعود خنامانی فرزند نوروز علی به شماره ملی 
31۷9۷898۲4 صادره از بردسیر در ششدانگ کارگاه گالب گیری  به 

مساحت 341۶/۲۵ مترمربع پالک1933 فرعي   از 834 اصلي  واقع در الله 
زار محله جانی آبادبخش۲1 کرمان  خریداري از مالکین رسمی آقایان 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 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 

شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵9۵ - 14۰1/۰8/۲8  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 مژگان خسروی مشیزی فرزند قربانعلی  به شماره ملی 
31۷98۷1۰۶۷ صادره از بردسیردر ششدانگ خانه به مساحت۲9۷/۲۰ 

مترمربع پالک1۵ فرعي   از ۷8۷ اصلي  واقع در بردسیر بلوار شهید کالنتری 
کوچه امداد 9 بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمی حمید سعید محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵1۶ - 14۰1/۰8/۲1  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 مژگان خواتون سعید فرزند سیف اهلل به شماره ملی 

31۷9۷1۵۰۵۷ صادره از بردسیردر ششدانگ خانه به مساحت 19۵/۲۰  
مترمربع پالک۲ فرعي از ۵11 اصلي  واقع در بردسیرگلزار  خیابان اصلی 

بخش۲1 کرمان  خریداري از جمال خاتوان سعید محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 

شناسه آگهی14۲۶39۵

آگهی تجدید حدوداختصاصی
  چون ششدانگ یکباب خانه پالک 8فرعی  از 9۶8 اصلی  واقع در 

بخش۲۰کرمان مورد تقاضای مهدی کرم فرزند محمد  طبق رای  شماره 
14۰1۶۰319۰11۰۰113۵ مورخ 1 /۰۵ /14۰1هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در مالکیت 
نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 و ماده  13 آئین نامه قانون مذکور 
منتشر و مورد واخواهی سپری گردیده است و نیاز به تحدید حدود دارد و 
اعمال تبصره ذیل ماده 1۵ قانون ثبت میسر نمی باشد لذا حسب تقاضای  
شماره ۵8۷۲ -14۰1 مورخ ۷ /1۰ /14۰1 ، مالک بدینوسیله آگهی تحدید 
حدود اختصاصی آن باستناد تبصره ذیل  ماده 13 قانون مذکور و ماده 13 
آئین نامه آن  منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 9 صبح روز چهار 

شنبه ۵ /11 /14۰1  محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک ) مالکین 
( و صاحبان امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد در موعد مقرر در این 

اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدیدی با معرفی مالک یا نماینده قانونی وی وفق مقررات مواد 14و1۵ 

قانون و ۷۰ آئین نامه قانون ثبت انجام و اعتراض اشخاص بر حدود و حقوق 
ارتفاقی برابر مواد ۲۰ قانون و ۷4 آئین نامه قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدیدی بمدت 3۰ روز پذیرفته شده و معترض باید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم نماید واال پس از گذشت مهلت یک ماهه و عدم تسلیم دادخواست 
برابر مقررات اقدام خواهد شد . /. تاریخ انتشار:  دوشنبه 1۲ /1۰ /14۰1          

شناسه آگهی 1434۲11                       
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

ــته بندی  ــه ســخنرانی های دس ــلیمان«، مجموع ــاب »نطــق س کت
شــده ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی اســت کــه در دانشــکده 
ــالم(  ــین)علی الس ــام حس ــع ام ــگاه جام ــاد دانش ــت و اقتص مدیری
گــردآوری و تدویــن شــده اســت. ایــن کتــاب، مشــتمل بــر متــن 
کامــل محوربنــدی شــده 18 ســخنرانی منتخــب ســردار دل هــا در 
شــهرهای مختلــف کشــور عزیزمــان ایــران اســت. محــور اصلــی این 

ســخنرانی هــا تببیــن مبانــی، …
ــته بندی  ــه ســخنرانی های دس ــلیمان«، مجموع ــاب »نطــق س کت
شــده ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی اســت کــه در دانشــکده 
ــام حســین)علیه الســالم(  ــع ام ــت و اقتصــاد دانشــگاه جام مدیری

ــن شــده اســت. گــردآوری و تدوی
ایــن کتاب، مشــتمل بر متــن کامل محوربندی شــده 18 ســخنرانی 
منتخــب ســردار دل هــا در شــهرهای مختلف کشــور عزیزمــان ایران 
ــی، اصــول،  ــی ایــن ســخنرانی هــا تببیــن مبان اســت. محــور اصل
ویژگــی هــا و ســنجه های نظــام والیــی و تبیین ارتبــاط امــام و اّمت 
در اســالم مــی باشــد کــه در مقطــع زمانــی کنونــی در نظــام والیــت 

فقیــه تجلـّـی یافته اســت.
ــر 1۵  ــغ ب ــاً 93۰ دقیقــه )بال ــن مجموعــه شــامل متــن مجموع ای
ســاعت( ســخنرانی ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی درقالب 
بالــغ بــر ۷9 هــزار واژه می باشــد کــه بــا تحلیــل محتوا و دســته بندی 
ــی و 19  ــر ۲۵۰ مضمــون اصل ــغ ب ــن ســخنرانی ها، بال ــوای ای محت
تصویــر مصورســازی متن و کلیــدواژگان پرتکرار احصاء شــده اســت.

آگهی مزایده اموال منقول   )نوبت  دوم ( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده  اجرایــی کالســه 0100455    اجــرای احــکام 

ــد  دادگســری بردســیر در نظــر دارد یکدســتگاه خــودروی ســواری پرای

بــه شــامره انتظامــی 947 م 48 ایــران 45 مــدل 1386 بــه رنــگ ســفید 

روغنــی بــه شــامره موتــور 2223302 و شــامره شاســی 1412286658053 

از وضعیــت ظاهــری معمولــی برخــوردار و اطــاق دور رنگ بود الســتیک 

هــا در حــد 90 درصــد کارایــی داشــت داشــبورد و صندلیهــا و تــودوزی 

در حــد معمــول بــود قــوای محرکــه )موتــور _ گیربکــس _ دیفرانســیل( 

آمــاده بــکار بودنــد . طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســری بــه مبلــغ 

650.000.000 )ششــصدو پنجــاه میلیــون ( ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده 

اســت. از طریــق مزایــده در تاریــخ  1401/10/25  )یکشــنبه ( ســاعت 

12  ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب 

رشکــت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز 

قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه آن بــه پارکینــگ بهمن شــهر بردســیر 

بــه آدرس بردســیر خیابــان معلــم مراجعــه مناینــد و جهــت ارائه پیشــنهاد 

تــا قبــل از مزایــده  قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضــامم فیــش بانکــی 

دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه مناینــد، 

هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده 

ــدت ده  ــرف م ــده ظ ــه برن ــی ک ــد و در صورت ــی باش ــده م ــده مزای برن

روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی 

اقــدام ننامیــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد %

مدیر اجرای احکام مدنی دادگسری  بردسیر _ بنی اسد 

معرفی کتاب »نطق سلیمان«
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دشمن پس از شکست در اغتشاشات به دنبال رخنه در اقتصاد کشور است/ اجتماعات فاطمی، تیری در قلب دشمن

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲893 - 14۰1/۰9/1۰  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 محبوبه کدخدازاده فرزند یداله به شماره ملی 

31۷98۵۰۷۰1 صادره از بردسیردر ششدانگ خانه به مساحت3۷3/۲4  
مترمربع پالک1 فرعي   از 1۶۵۰ اصلي  واقع در بردسیر روستای محمود 
آباد کدخدا بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمی صمداله کدخدازاده 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲49۵ - 14۰1/۰8/1۶  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 محمدرضا نژاد بیگلری فرزند احمدبه شماره 

ملی 31۷۰۰8۲13۲ صادره از بردسیردر ششدانگ خانه به مساحت۲۵۰ 
مترمربع پالک1۶ فرعي   از ۷۵3 اصلي  واقع در بردسیر بلوار شهید 

کالنتری کوچه ۶ امداد بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمی حمید 
سعید  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۷8۷ - 14۰1/۰9/۰۶  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 محمدرضا معصومی فرزند بازعلی به شماره 
ملی 34۷۰۰14۰43 صادره از حاجی آباد در ششدانگ یکباب خانه  به 

مساحت۲۵9/۵۷   مترمربع پالک۵ فرعي   از 8۵۷ اصلي  واقع در بردسیر 
خیابان دستغیب بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمی غالمرضا برومند 

محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵44 - 14۰1/۰8/۲4  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 محمدرضا خسروی نژاد درونوئیه  فرزند فتح اهلل به 

شماره ملی 31۷981۷933صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت۲۰۰/۷۶مترمربع پالک18 فرعي از ۷33 اصلي  واقع در بردسیر 
محله احمدآباد کوچه ۶ بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمي حمید 
سعید محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 

فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵۵۲ - 14۰1/۰8/۲4  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 محمد یزدی زاده باغینی فرزند اکبر به شماره ملی 

31۷98۲338۰ صادره از بردسیردر ششدانگ خانه به مساحت19۷/1۲ 
مترمربع پالک8 فرعي   از 991 اصلي  واقع در بردسیر بلوار مدرس ابتدای 
خیابان شهید زاهدی بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمی ماه منظر 
برومند بردسیری  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲
حسین تقی زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 

شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵93 - 14۰1/۰8/۲8  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 محمد حسینی مبارکه  فرزند شاهمیرزا به شماره ملی 

31۷9۶4۵۶3۶ صادره از بردسیر در ششدانگ خانه به مساحت4۵9/۵1   
مترمربع پالک۲  فرعي   از ۶۰39 اصلي  واقع در بردسیر بلوار ۲۲ بهمن 

کوچه فجر ۲۷ بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمی شاهمیرزا حسینی 
مبارکه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

         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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲48۶ - 14۰1/۰8/1۶  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 محمد رمضانی سربندی  فرزند علی به شماره ملی 

31۷98۵8۵83صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
18۰/94  مترمربع پالک1۲۲ فرعي از ۲8۵ اصلي  واقع در بردسیر کوچه 
نهضت اولین فرعی سمت چپ بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمي 
عباس بهادر بردسیری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 رسميآگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسميبرابر راي شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲49۶ - 14۰1/۰8/1۶  

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 محمد صالح ساالری بردسیری  فرزند تاجعلی به 
شماره ملی 31۷۰۰۶۰۲11 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 188/3۵  مترمربع پالک1۷1 فرعي مجزی شده از ۵1 فرعی 
از 1 فرعی از 3۵91 اصلي  واقع دربردسیر  خیابان معلم کوچه تربیت ۵ 

بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمي اصغر حاجی زاده  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8

تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 

شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲498 - 14۰1/۰8/1۷  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 فاطمه مزنگی فرزند غالمرضابه شماره ملی 

31۷9۰۶۶۵۶3 صادره از بردسیر در ششدانگ خانه به مساحت193/8  
مترمربع پالک۵8۵  فرعي   از 8۶4 اصلي  واقع در بردسیر محله کریم 

آباد خیابان نواب صفوی بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمی موسی 
برومند محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲49۰ - 14۰1/۰8/1۶  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 فاطمه موسی پور بردسیری  فرزند غالمرضا به شماره 

ملی 31۷۰۰۷۶1۵9 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت۲۵۵/۵1 مترمربع پالک3 فرعي از 9۶۵ اصلي  واقع دربردسیر  
بلوار شهید صانعی  بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمي معصومه 
رنجبر نظام آبادی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲8۲۷ - 14۰1/۰9/۰8  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 کبری مظفری غربا فرزند عباس  به شماره ملی 
31۷9۲۷18۶8 صادره از بردسیردر ششدانگ خانه به مساحت19۶/8۰ 
مترمربع پالک8 فرعي   از 933 اصلي  واقع در بردسیر خیابان شهید 

صانعی کوچه بنفشه 4 بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمی ماه منظر 
برومند بردسیری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 

دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵۲۷ - 14۰1/۰8/۲3  
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 کیخسرو کیانیان فرزند رستم به شماره ملی 

۲99۲4۷۵۵31 صادره از کرمان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور مزروعی به مساحت 118۲4/4 مترمربع پالک۲4۲ فرعي   
از 33۵4 اصلي  واقع در بردسیر بلوار شهید جهاندیده بخش۲۰ کرمان  
خریداري از مالکیت خود متقاضی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر. 
شناسه آگهی14۲۶39۵

ــا همــه  ــر کشــور گفــت: دشــمن در حــوادث اخیــر ب وحیــدی وزی
ظرفیــت بــه میــدان آمــد، امــا از پایــداری، در صحنــه بــودن مــردم و 
قــوت ایمان و اعتقادشــان شکســت خــورد و اکنــون به دنبــال جبران 
شکســت خــود در اغتشاشــات بــا رخنــه در حوزه های مختلف اســت.

بــه گــزارش مشــرق، وزیــر کشــوردر اجتمــاع فاطمیــون شهرســتان 
کــوار و یــادواره ۵۰۰ شــهید ایــن شهرســتان گفــت: وجــود مقــدس 
ــی  ــود گرام ــت و وج ــت والی ــرا )س( در تثبی ــه زه ــرت فاطم حض
حضــرت زینــب )س( در ادامــه ایــن  حرکت نقش برجســته ای اســت. 
اســالم بــرای بانــوان جایــگاه واالیــی قائــل اســت و مــا افتخــار مــی 

کنیــم زیــر پرچــم چنیــن بانوانــی هســتیم.
احمــد وحیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در مقابــل تبلیغــات پرحجــم 
دشــمن، دفــاع حضــرت فاطمــه )س( از والیــت درس بزرگــی اســت، 
گفــت: وجــود مقــدس حضــرت صدیقــه طاهــره )س( در زمانــی کــه 
بیشــتر خــواص لرزیــده بودنــد، یــک  تنه بــه دفــاع از والیــت پرداخت. 
اســتقامت و پایــداری دختر پیامبر )ص( که روشــنایی بخش آســمان 
هــا و مخاطــب جبرائیــل بود مــا را در چنیــن روزی اینجا جمــع کرده 
اســت تــا ارادت خــود را بــه ایــن بانــوی بزرگ نشــان دهیــم و بگوییم 

در خــط و راه ایشــان هســتیم.

وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهدا بــا بــذل جــان و نثار هســتی 
خویــش در مســیر مکتــب فاطمــی حرکت کردنــد، افــزود: شــهدا در 
ایــن جلســه حاضرنــد و مــا را بــه پیمــودن راه پرصالبــت فاطمیــون و 
کســانی کــه در مکتــب فاطمــی بــزرگ شــدند، شــهدایی هــم چــون 
سرلشــکر اســتوار محمودآبــادی، عبــداهلل اســکندری و همــه شــهدا 

دعــوت مــی کننــد.
ــا طیــف دیگــری از شــهدا یعنــی  ــا ب ــان اینکــه امــروز م ــا بی وی ب
شــهدای امنیــت مواجــه هســتیم، گفــت: ایــن سلســله از شــهیدان 
پایــان ناپذیــر و بــرای رســاندن ایــن انقــالب و مکتــب بــه اوج خــود 
تــالش کردنــد، اگــر شــهیدان نبودنــد از مکتــب و عــزت و معنویــت 
خبــری نبــود، راهــی بــرای رفتن به ســوی آســمان نبــود، آنــان بودند 

کــه راه را بــه مــا نشــان دادنــد و ایــن  مســیر را بــاز کردنــد.
وحیــدی، دشــمن را در مقابــل خــون و حرکــت پرصالبــت شــهیدان، 
ناتــوان توصیــف کــرد و افــزود: دشــمن همــه هســتی اش را در مقابل 
عظمــت شــهید مــی بــازد و تســلیم مــی شــود. شــهیدان در برابــر 
حرکــت بســیار پیچیــده دشــمن با قامتــی اســتوار ایســتادند تا بــه او 

شکســتی عظیــم وارد کنند.
وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه دشــمن بــا تصــور باطــل فاصلــه گرفتن 

مــردم از آرمــان هــای بلنــد، مکتــب و خــون شــهیدان به میــدان آمد، 
گفــت: نقطــه هــدف ایــن توطئــه، مبانی نظــام بــود. دشــمن دروغگو 
و جنایتــکار مبانــی اعتقــادی و فکــری را نشــانه گرفتــه بود. بــار دیگر 
جبهــه کفــر در کشــورهای مختلــف شــکل گرفت و بــه جنگ مکتب 

فاطمــی، انقــالب، شــهدا و مــردم بــزرگ مــا آمد.
وی افــزود: قــرآن ســوزی، حملــه بــه مســاجد و حجــاب کــه نــه تنهــا 
پرچــم افتخــار زنــان کــه مایــه عــزت مــردان اســت، توطئــه هــای 
متنــوع و متراکــم دشــمن بــرای تضعیــف مــردم و نظــام بــود و دلیــل 
همــه تــالش دشــمن ایــن اســت کــه یــک  نظــام در عالــم اســت کــه 
ــا تمــدن و مکتــب  ــد و ایــن ب خداپرســتی و پاکــی را صــدا مــی زن
پوســیده آنهــا همخوانــی نــدارد. دشــمن با یــک مکتب قــوی و مقتدر 
بــا پیــام هــای پرمغــز و معنــا مواجه شــده کــه تــاب مقاومــت در برابر 

آن را نــدارد، از ایــن رو دنبــال خدشــه دار کــردن آن اســت.
وی بــا بیــان اینکــه افــراد ضعیف االیمــان، خودباختــه و وطــن فروش 
بلندگــوی دشــمن شــدند، گفت: برخــی ایرانــی نماهــا در بلندگوهای 
خارجــی خــود را بــه دشــمن فروخته انــد و بــا ورود به میدان دشــمن 
و طراحــی هــای مختلــف در حــوزه هــای اجتماعــی تــالش دارنــد 
انقــالب را دچــار ضعــف کننــد. البته آنهــا عنکبوت هایی هســتند که 

بــه تعبیــر قــرآن سســت تریــن هســتند و فکــر مــی کننــد با 
مبانــی ســاخته و پرداختــه خودشــان مــی تواننــد بــه جنــگ 
باورهــا و اعتقــادات عمیــق مــردم بیایند. البتــه به فرمــوده خدا 
دشــمن بســیار ضعیف اســت و متاســفانه افراد ضعیــف گرفتار 
دام آنــان مــی شــوند و هویــت خــود و ملت بــزرگ و ســرافرازان 

را تضعیــف مــی کنند.
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رئیــس جمهــور گفــت: باید ســطح مراقبت هــای بهداشــتی را باالتر ببریم و کســانی 
کــه ۶ مــاه از تزریــق آخریــن دز واکســن کرونــای آن هــا گذشــته، نســبت بــه تجدید 

ــیون اقدام کنند. واکسیناس
ــم رئیســی  ــت اهلل ســید ابراهی ــت خبرگــزاری تســنیم، آی ــه گــزارش حــوزه دول ب
رئیس جمهــور روز شــنبه در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا اشــاره بــه بــاال 
رفتــن آمــار ابتــال بــه ایــن بیمــاری در کشــورهای مختلــف از شــرق آســیا تــا اروپــا 
و آمریــکا گفــت: بــه لطــف خــدا، بــه همــت نظــام ســالمت کشــور، تــالش دولــت 
ــا در کشــورمان مدت هاســت کــه در  و همــکاری مــردم، آمــار ابتــال و تلفــات کرون
پایین تریــن حــد ممکــن قــرار دارد، امــا بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ شــیوع ویــروس 
کوویــد-19 در برخــی مناطــق جهــان، بایــد ســطح مراقبت هــای بهداشــتی را باالتر 

ببریم.
ــا تاکیــد بــر لــزوم اجــرای دقیــق طرح هــای پیشــگیری هوشــمند از ســوی  وی ب
دســتگاه های مختلــف افــزود: وزارت بهداشــت تمهیــدات الزم برای تجهیــز و آمادگی 
مراکــز واکسیناســیون را فراهــم کنــد تــا کســانی کــه ۶ مــاه از تزریــق آخریــن دز 
واکســن کرونــای آنها گذشــته، بتوانند نســبت به تجدید واکسیناســیون اقــدام کنند.

ــا اشــاره بــه ســاخت ۶ نــوع واکســن کرونــا در داخــل کشــور بــه  رئیس جمهــور ب
همــت دانشــمندان ایرانــی و بــا حمایت دولــت اظهار داشــت: اســتفاده تؤامــان مردم 
از واکســن های ســاخت داخــل و واکســن های وارداتــی، در کنــار تزریــق بیــش از 1۵۶ 
میلیــون دز واکســن کرونــا در طــرح واکسیناســیون سراســری کــه باالتر از بســیاری 
از کشــورهای اروپایــی و آســیایی بــود، باعــث مهــار کرونــا و ارتقــای ســطح ایمنــی 

عمومــی در ایــران شــده اســت.
رئیســی از وزارت بهداشــت و ســازمان صــدا و ســیما نیــز خواســت تــا بــا همــکاری 
ــش ســطح  ــا و افزای ــای آمادگی ه ــرای ارتق ــبی ب ــانه ای مناس ــر بســته رس یکدیگ

اقدامــات مراقبتــی و پیشــگیرانه از ســوی مــردم تهیــه و اجــرا کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت کنتــرل کامل و دقیق همــه مبــادی ورودی کشــور و انجام 
تســت های الزم از مســافرین اظهار داشــت: وزارت بهداشــت همچنین به طور جدی 
بــر موضــوع رفــع کمبــود اقــالم دارویــی و آمادگــی مراکــز درمانــی تمرکز کند تــا در 
صــورت افزایــش آمــار مبتالیــان به کرونــا، نگرانــی از این ناحیه وجود نداشــته باشــد.

رئیس جمهــور تصریــح کــرد: وضعیــت مطلــوب کشــورمان از لحــاظ ابتــال و تلفــات 
ناشــی از بیمــاری کرونــا یــک موهبــت الهــی محســوب می شــود کــه بــه جــا آوردن 

شــکر آن در قــدر دانســتن ایــن نعمــت و مراقبت بــرای پیشــگیری از افزایــش دوباره 
آمــار شــیوع بیماری اســت.

تاکید رئیسی بر اجرای دقیق طرح های پیشگیری هوشمند و کنترل کامل مبادی ورودی کشور

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۷88 - 14۰1/۰9/۰۶  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 شهناز پور حمزه  فرزند کمال به 

شماره ملی ۲991۵۰439۰ صادره از کرمان در ششدانگ دامداری  به 
مساحت۲۰88/38مترمربع پالک1۵ فرعي مجزی شده از 4 فرعی  از 

3943 اصلي  واقع در بردسیر روستای باقر آباد بخش۲۰ کرمان  خریداري 
از مالکیت خود متقاضی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۷89 - 14۰1/۰9/۰۶  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 فاطمه علیمرادی پور فرزند ریحان به شماره 

ملی 31۷9۶۰۰۶۷۵ صادره از بردسیر در ششدانگ یکباب خانه باغچه  
به مساحت1۷43/4۲  مترمربع پالک31 فرعي   از 83۵ اصلي  واقع در 
بردسیرروستای هویج از توابع قلعه عسکر بخش۲1 کرمان  خریداري از 

مالک رسمی یداله شریفی نژاد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵۵4 - 14۰1/۰8/۲4  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 فاطمه سعیدی نژاد  فرزند عباس  به شماره 
ملی 3۰۷183۶1۷1صادره از سیرجان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت۲۷۷/3۰ مترمربع پالک3۰۷ فرعي مجزی شده از 1 فرعی از 

3۵9۰ اصلي  واقع دربردسیر بلوار ۲۲ بهمن  بخش۲۰ کرمان  خریداري 
از مالک رسمي رزدا معینیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۶1۶ - 14۰1/۰8/۲9  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 فاطمه سعید فرزند محمد علی به شماره 
ملی 31۷9۷۰۰319  صادره از بردسیر در ششدانگ یکباب خانه   به 

مساحت338/4 مترمربع پالک19۲ فرعي   از 39۵  اصلي  واقع در بردسیر 
گلزار خیابان شریعتی کوچه ۵  بخش۲1کرمان  خریداري از مالک رسمی 
حسن سعید محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲494 - 14۰1/۰8/1۶  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 فاطمه خسروی مشیزی  فرزند محمد به شماره ملی 
31۷۰1۲۰۲4۷ صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۲41/9۰ مترمربع پالک۲۵ فرعي از ۶8۵اصلي  واقع دربردسیر  بلوار شهیدان 
عظیمی کوچه 1۰ متری بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمي علی 

حسین خسروی مشیزی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۷94 - 14۰1/۰9/۰۶  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 عباس لشکری فرزند حسین به شماره ملی 

31۷98۰3118 صادره از بردسیر در ششدانگ خانه به مساحت11۷/1۵ 
مترمربع پالک۵۵8 فرعي   از 8۵۲ اصلي  واقع در بردسیر قلعه عسکر 

بخش۲1 کرمان  خریداري از مالک رسمی حسین لشکری محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۷9۲ - 14۰1/۰9/۰۶  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 علی ناز باوان فیروزه فرزند قربانعلی به شماره 
ملی 31۷9۰۲۵4۰9 صادره از بردسیر در ششدانگ یکباب خانه   به 
مساحت3۰1/9۰ مترمربع پالک33 فرعي   از ۶94 اصلي  واقع در 

بردسیربلوار میرزا آقاخان کوچه 1۲ بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک 
رسمی اسماعیل صانعی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵۵۰ - 14۰1/۰8/۲4  
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 غالمحسین مظفری غربا  فرزند خرم به شماره 
ملی 31۷93۵3۷۵9 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه مشتمل 

بر طبقه فوقانی به مساحت3۶۲/۵۷ مترمربع پالک۲11 فرعي از ۵3۵ اصلي  
واقع دربردسیر خیابان ولیعصر کوچه یاس 1۲بخش۲۰ کرمان  خریداري 
از مالک رسمي کوروش بهادر بردسیری محرز گردیده است.لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8

تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲489 - 14۰1/۰8/1۶  
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 رضا سعدی زاده حالج  فرزند 

حسین به شماره ملی 31۷۰۰۰4۷3۵ صادره از بردسیر در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت ۲۲۰ مترمربع پالک۵9 فرعي از 34۲3 اصلي  
واقع دربردسیر  بلوار۲۲ بهمن کوچه فجر ۵  بخش۲۰ کرمان  خریداري 
از مالک رسمي حسن کوپاه اصفهانی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-
تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲48۷ - 14۰1/۰8/1۶  
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 زینب نژاد کهنوجی  فرزند 

عباس به شماره ملی 31۷9833۷۶9 صادره از بردسیر در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت   ۲۵1/۶۰  مترمربع پالک3 فرعي مجزی شده از 
۲ فرعی از ۲۵8 اصلي  واقع در بردسیر بلوار شهید رمضانی کوچه 1۰ 

متری بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالکین رسمي  از ورثه حسین بردبار 
آقایان قابوس و کاووس بردبار محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵4۶ - 14۰1/۰8/۲4  
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 سعید غالمی فخرآبادی  

فرزند عبداله به شماره ملی 31۷۰۰9۲9۷9 صادره از بردسیر در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت۲۲1/۲مترمربع پالک14 فرعي از 
11۵۷ اصلي  واقع در بردسیر بلوار مدرس کوچه 8  بخش۲۰ کرمان  

خریداري از مالک رسمي غالمعباس فخرآبادی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵۵3 - 

14۰1/۰8/۲4  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 سلمان آبستان  فرزند 
قربانعلی به شماره ملی 31۷9944۲93 صادره از بردسیر در ششدانگ 
یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت۲3۲/۷۰ مترمربع 
پالک1۷۲۵ فرعي مجزی شده از ۲۲ فرعی از 4۲۶۵ اصلي  واقع 

دربردسیر خیابان پاسداران کوچه 14  بخش۲۰ کرمان  خریداري از 
مالک رسمي کوروش بهادر بردسیری محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 

14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی14۲۶39۵



سال پانزدهم - شماره ی 557 7دوشنبه - 12 دی  ماه  1401
هدایت مقام معظم رهبری و بصیرت مردم نقشه های فتنه گران را نقش برآب کرد

در ایــن مراســم ســرهنگ علــی 
امیــری فرمانــده ناحیه مقاومــت 
بســیج ســپاه بردســیر به عنوان 
ســخنران بــه تبیین گــروه های 
مختلــف دخیــل در فتنــه ســال 

88 پرداخــت.
وی افــزود:  همــه ی ایــن گــروه 
هــا از منافقــان و دشــمنان 
ــزاب و  ــی اح ــا برخ ــی ت خارج
رســانه هــای غربی و ســلبریتی 
ــب در  ــد تقل ــز واح ــا رم ــا ب ه
انتخابــات طــرح برانــدازی نظــام 
ــه  ــد ک ــزی کردن ــه ری را برنام
البتــه بــا عنایــت خداونــد ، 
هدایــت مقــام معظم رهبــری و 
بصیــرت مــردم نقشــه هایشــان 

نقش برآب شد.
ســکوت  امیــری  ســرهنگ 
برخــی خــواص و بلندگــوی 
دشــمن شــدن برخــی دیگــر را 
از جملــه عوامــل دامــن زدن بــه 

فتنــه هــا برشــمرد کــه چــه در 
زمــان امــام حســین ع و چــه در 
حــال حاضــر  عملکــرد خــواص 

ــز اهمیــت اســت. بســیار حائ
وی بیــان کــرد: اغتشاشــات 
ــه 88  ــان فتن ــر هم ــر نظی اخی
اســت البتــه نقــش رســانه هــا 
در این اغتشاشــات چشــمگیرتر 
اســت و البتــه هــر فتنــه ای این 
برکــت را دارد کــه مدعیــان بــی 
بصیــرت را مشــخص مــی کنــد 
و چهــره واقعــی خــواص دیــده 

مــی شــود.
فرمانــده ســپاه بردســیر تصریح 
کــرد: دشــمنان در ایــن جنــگ 
ترکیبــی اصل نظــام کــه والیت 

فقیــه اســت هــدف گرفتــه انــد 
ــر ایشــان را در  ــرا نقــش موث زی
هــم افزایــی منطقــه و وحــدت 
بیــن شــیعه و ســنی فهمیــده 

انــد.
ــتکبار  ــت: اس ــان گف وی در پای
نظــام  دشــمنان  و  جهانــی 
اســالمی بــا علــم به نقــش نظام 
ــه  ــرب ب ــدرت از غ ــال ق در انتق
شــرق طــرح برانــدازی و ضربــه 
زدن بــه والیــت فقیــه را بــا تمام 
تــوان دنبــال مــی کننــد زیــرا از 
ــه  ــت ب ــه مقاوم ــکیل جبه تش
هدایــت مقــام معظم رهبــری و 
مجاهــدت هــای ســرباز والیــت 

ــد. ــه هــراس افتــاده ان ب

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 14۰1۶۰319۰11۰۰۰994-14۰1/۰4/۰۷  هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر و پیرو اگهی شماره  
14۰1۶۰319۰11۰۰1۵1۷-14۰1/۰۶/13 تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي  اقای عباس عمادی  فرزند گرگعلی بشماره کد ملی 31۷9۶99۰۰۰ 
صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 4۰1/۶8  مترمربع 
پالک 89 فرعي از3۵۷۶ اصلي واقع در بردسیر شهرک دانشگاه آزاد بخش 
۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي  خانم  مهوش بهادربردسیری محرز 

گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به صورت تجدیدی 
آگهي می گردد در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت یک 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.در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد ضمنا در آگهی  قبلی مساحت ملک ۲۰1/۶8  متر مربع  اشتباه 

آگهی گردیده است.تاریخ انتشار نوبت اول :14۰1/۰9/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده -  رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۷۷1 - 14۰1/۰9/۰۶  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 دانشگاه علوم پزشکی کرمان به شماره شناسه 
ملی  14۰۰341۷9۲۰  در ششدانگ یکباب خانه بهداشت  به مساحت 

34۶/3۵  مترمربع پالک۵۵9 فرعي مجزی شده از 4 فرعی از   8۵۲ اصلي  
واقع در بردسیر روستای باغ حاجی بخش۲1 کرمان  خریداري از مالک 

رسمی ناصر فرزان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲
حسین تقی زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان برسیر 

شناسه آگهی14۲۶39۵

 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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۷۶9 - 14۰1/۰9/۰۶  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 دانشگاه علوم پزشکی کرمان به شماره شناسه ملی  
14۰۰341۷9۲۰  در ششدانگ یکباب خانه بهداشت  به مساحت۲۲4/۲ 
مترمربع پالک8 فرعي از  ۷۲۵ اصلي  واقع در بردسیر محله احمد آباد 

بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمی محمد نجفی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲
حسین تقی زاده -  رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۷8۵ - 14۰1/۰9/۰۶  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 مهراب ملک قاسمی فرزند سهراب به شماره ملی 

31۷9۶۰1۷8۷ صادره از بردسیر در ششدانگ خانه به مساحت۲۰4 مترمربع 
پالک8  فرعي   از ۵4۰ اصلي  واقع در بردسیر خیابان کاشانی بخش۲۰ 

کرمان  خریداري از مالک رسمی امیر هوشنگ سعید محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲
حسین تقی زاده - رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵4۵ - 14۰1/۰8/۲4  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 حمیدرضا معاذاللهی فرزند نجف به شماره ملی 

31۷911۶3۶۶ صادره از بردسیر در ششدانگ یکباب خانه باغچه  به 
مساحت۶83/۵۰ مترمربع پالک1 فرعي   از 18۲ اصلي  واقع در بردسیر 
گلزار روستای صاحب آباد بخش۲1 کرمان  خریداري از مالک رسمی 

حسین معاذاللهی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲
حسین تقی زاده -  رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵۲8 - 14۰1/۰8/۲3  
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 پری ناز کیانیان فرزند رستم به شماره ملی 
۰۰4۰81۵۰13 صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

قطعه زمین محصور مزروعی به مساحت118۲4/4 مترمربع پالک۲4۲ 
فرعي   از 33۵4 اصلي  واقع در بردسیر بلوار شهید جهاندیده بخش۲۰ 

کرمان  خریداري از مالکیت خود متقاضی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8

تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲
حسین تقی زاده -  رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵۵1 - 14۰1/۰8/۲4  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 جواد ایام  فرزند داد اله به شماره ملی ۵83949۲۷۶۰ 
صادره از بافت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت۲41/8۷ مترمربع 
پالک۶۰ فرعي از 34۲3 اصلي  واقع دربردسیر بلوار امامزاده کوچه امامت 
9 بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمي حسن کوپاه اصفهانی محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 

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 : 14۰1/9/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۶14 - 14۰1/۰8/۲9  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 حمیدرضا کریمی فرزند غالمرضا 
به شماره ملی 31۷۰1۵۰3۵9 صادره از بردسیر در ششدانگ خانه به 
مساحت۲33/۲۰ مترمربع پالک۵88 فرعي   از 8۶4 اصلي  واقع در 

بردسیر کریم آباد خیابان دستغیب بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک 
رسمی محمد علی رنجبر کریم آبادی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 

14۰1/9/۲8تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲
حسین تقی زاده - رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۶۰8 - 14۰1/۰8/۲8  
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 ابراهیم حیدری دخت ترشاب 

فرزند سیف اهلل به شماره ملی 31۷9۷3۲1۶4 صادره از بردسیردر 
ششدانگ خانه به مساحت3۷3  مترمربع پالک1۷۲4 فرعي مجزی شده 
از ۲۲ فرعی   از 4۲۶۵ اصلي  واقع در بردسیر خیابان شهداء کوچه شاهد 

4 بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمی عباس بهادر بردسیری 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

1۵ 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 : 14۰1/9/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده -رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۵49 - 14۰1/۰8/۲4  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 اکبر بازمانده بدوئی  فرزند درویش به شماره 
ملی 31۷9۰۲8483 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت183/۶۰  مترمربع پالک۵۶ فرعي از ۵3۵1 اصلي  واقع در 
روستای حاج کاکا بخش۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمي محمد 

سیستانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر
    شناسه آگهی14۲۶39۵                                                                                                                                      

                                                                      

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۷۵۲ - 14۰1/۰9/۰۵  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 الهه فهیمی زند فرزند غالمحسین به شماره 

ملی ۲9918۰343۶ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت31۵  مترمربع پالک43 فرعي   از ۲۰3  اصلي  واقع در بردسیر 
بلوار امام جمعه بخش۲۰کرمان  خریداري از مالکین رسمی عالیه عارفی 
و سید عبدالحسین آیت الهی موسوی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 

14۰1/9/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲
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شناسه آگهی14۲۶39۵

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 شماره14۰1۶۰319۰11۰۰۲۶1۷ - 14۰1/۰8/۲9  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 امیرحسین برزگر فرزند محمدرضا به شماره 
ملی ۲9814۷4۷41  صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه   به 
مساحت 3۷9/9۵  مترمربع پالک1۶ فرعي   از 3۷۲  اصلي  واقع در 

بردسیر گلزار خیابان امام جنب مسجد جامع  بخش۲1کرمان  خریداري 
از مالک رسمی حسن سعید محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 14۰1/9/۲8-تاریخ 
انتشار نوبت دوم :14۰1/1۰/1۲

حسین تقی زاده - رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی14۲۶39۵  

مشکالت  مردم دهستان شیرینک به دلیل عدم گاز رسانی و کمبود نفت رسهنگ امیری در مراسم گرامیداشت روزبصیرت دربرسیرگفت: 
ــرودت هــوا در دامنــه هــای  ــه گــزارش راه آرمــان؛ ب ب
کــوه هــزار در تمــام طــول ســال ایــن منطقــه را یکــی 
از ســردترین مناطــق اســتان کرمــان قــرار داده اســت.

مــدت هــا اســت کــه بــه همــت مســئوالن مناطــق 
مختلــف کشــور بــه خصــوص روســتاها از نعمــت گاز 
بهــره منــد شــده انــد امــا علــی رغــم نیــاز مبــرم مردم 
دهســتان سردســیر شــیرینک بــه ایــن نعمت بــزرگ، 

هنــوز از گاز محرومنــد.
بــا توجــه به درخواســت هــای مکرر مــردم روســتاهای 
شــیرینک و چهارطــاق خبرنــگار مــا بــرای بررســی و 
انعــکاس مشــکالت مــردم بــه این منطقــه ســفر کرد.

جــالل الدیــن ابراهیمــی دهیــار دهســتان شــیرینک 
گفــت: روســتای شــیرینک بــا 3۰۰ خانــوار جمعیــت، 
مرکز دهســتان شــیرینک اســت که از مرکز شهرستان 

بردســیر و کرمــان صــد کیلومتــر فاصلــه دارد.
مــردم شــیرینک  بــه دلیــل ارتفــاع منطقــه، از کمبود 

اکســیژن در کنــار بخــاری هــا و  چــراغ های نفتی نیمه ســوز 
و مشــکالت گرمایشــی و بیمــاری های مکــرر ریه و همچنین 
کمبــود نفــت و کافی نبودن ســهمیه تعیین شــده گالیــه و از 
مســئوالن درخواســت پیگیری و رســیدگی به ایــن مطالبه به 

حــق خــود را دارند
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شــهید مهــدی حــاج قدیــری فرزند احمــد ومــادر ربابه 
حــاج قدیــری متولــد : ۱۳۴۸ومجــرد، تاریــخ شــهادت: 
ــزار  ــزار: گل ــدان ، م ــهادت: زاه ــل ش 69/۵/22 ومح

شــهدای قلعه عســکر
زندگینامه:

شــهید مهدی حــاج قدیــری در روســتای جوجنــگ از 
توابــع قلعــه عســکر به دنیــا آمــد. به خاطر مشــکالت 
زندگــی و کمبــود امکانــات در روســتا چند کالســی در 
نهضــت ســواد آمــوزی بــه خوانــدن و نوشــتن پرداخت 
ــه  ــا کشــاورزی ب ــرود. ب ــه مدرســه ب ــا نتوانســت ب ام
اقتصــاد خانــواده کمــک مــی کــرد تــا اینکــه موعــد 
ســربازی فــرا رســید. بــرای گذرانــدن خدمت ســربازی 
بــه زاهــدان اعــزام گردیــد و پــس از مــاه هــا خدمــت 
در ایــن منطقــه، در درگیــری بــا اشــرار مســلح دچــار 
ســوختگی شــدید شــد و پــس از چنــد روز بســتری در 

بیمارســتان تهــران به شــهادت رســید.
پــدر کارگاه رنــگ ریســی داشــت. کمــک حــال پــدر 
ــی  ــان رو م ــه دســت اطرافی ــدر، ک ــا پ ــه تنه ــود. ن ب
گرفــت. حــرف شــنوی از پــدر و مــادر داشــت. خــوش 

اخــالق و خنــده بــه لــب بــود.
               راوی: آقای حسن حاج قدیری)برادر شهید(

ــراش  ــد. کاری داشــت ب ــی آم ــاد م ــادرم زی ــش م پی
انجــام مــی داد. آب بــه گوســفنداش مــی داد، چراغــی 
بــراش نفــت مــی کــرد ... کار راه بنــداز  فامیــل بــود.

               راوی: آقای غالمعباس زارع)پسرخاله شهید(
ماشــین، کود شــیمیایی آورده بــود تو روســتا. با فرغون 
درِ خونــه همســایه هــا کــود می گذاشــت. مــادر گفت: 
چرا اینــکار کردی؟ گفت: شوهرانشــون نیســتند، ثواب 
داره.../پشــم گوســفند همســایه را مــی چیــد، درســت 

مــی پیچیــد می گذاشــت گوشــه خانــه پیــرزن...
پیرمــردی از اهالــی روســتا فــوت کــرده بود. تو مراســم 
کفــن و دفــن میــت کمــک کــرده بــود. مــادر بهــش 
گفــت: ایــن کار تو نبود. گفــت: ثــواب داره ایــن کارها...

یکــی از اهالــی کــه فــرد بــد دهنــی بــود، آمــده بــود با 
مــادر دعــوا مــی کــرد و بــد و بیــراه مــی گفــت. وقتــی 
مهــدی رســید، جلــوی طــرف ایســتاد و اجــازه نــداد به 
مــادر توهیــن کنــه. بــا لبــاس و پارچــه هایی کــه توی 
خدمــت بهشــون داده بودنــد، با دســت خودش کیســه 
دوختــه بــود، آورد بــرا مــادر، گفــت: مــی تونی وســایلتو 
بگــذاری داخلــش... /یکبــار هــم 6 تــا نعلبکــی بــراش 
آورد کــه مــادر نگهشــون داشــت. بعد شــهادت مهدی 

بعنــوان یــادگاری بیــن بچــه ها تقســیم کرد.
            راوی: خانم طاهره حاج قدیری)خواهر شهید(

کار پــدر مــادرش رو انجــام مــی داد، مــی آمــد پیش  ما 
ســر کار کشــاورزی. از کار ســیر نمی شد.

 بچــه ای چشــم پــاک، نمــاز و عبادتــش ســر وقــت، 
حــق النــاس نمــی کــرد، بــا مــردم خــوش رفتــار بــود. 
دســت گــرم بــود، هــر کــس کاری داشــت، کمکــش 
مــی کــرد.از امــام بــه خوبــی یــاد مــی کــرد و مــردم رو 

نســبت بــه ظلــم شــاه آگاه مــی کــرد...
راویــان: آقــای نــوروز لشــکری و آقــای امــان الــه زارع 

عســکری)فامیل و هــم محلی شــهید(
بــرای یکــی از اقــوام کار مــی کردیــم. کارش رو به نحو 
احســن انجــام مــی داد. مــی تونســت روز بعــد کار کنه 

امــا شــب مــی مانــد کارش رو بــه آخــر می رســاند.
بــا اینکــه از بقیــه بچــه تــر بــود، امــا امیــِن صاحــب 
ــه اش دســت  ــار و خان ــس انب ــود. کل جن ــون ب کارم
مهــدی بــود، بــدون اینکــه ســر ســوزنی خیانــت در 
امانــت بکنــد ... محــل خدمتــش افتــاد زاهــدان. مــن 
ــودم، بهــش  ــه ب ــاد گرفت ــی ی ــه چیزهای ــه از جبه ک
آمــوزش نظامــی مــی دادم. مــی خندیــد، مــی گفــت: 

هــر چــی قســمت باشــه ...
            راوی: آقای غالمعباس زارع)پسر خاله شهید(

مــی گفتیــم: آقــا مهــدی ازدواج نمی کنــی؟ می گفت: 
من عاشــق شــهادتم، می خواهــم بــروم خدمت...

روز در بیمارســتان تهــران بســتری بــود. رفتیــم 
عیادتــش. از روی اســم و فامیلــی کــه بــاالی تختــش 
نوشــته شــده بــود، شــناختیمش. وقتــی رســیدیم بــاال 
ســرش، گفــت: مادرمــو آوردیــن؟ گریــه کردیم. مــا رو 
دلــداری داد.  خیلــی کــم مــی تونســت صحبــت کنه. 
۴ ســاعتی کنــارش بودیــم. بــه یکــی از فامیــل هــا در 
تهــران سفارشــش رو کردیــم. آمدیم بیرون کــه برویم 

ترمینــال، خبــر دادنــد مهــدی شــهید شــد...
           راوی: آقای غالمعباس زارع)پسر خاله شهید(

خانــه ام خیلــی فاصلــه بــا مــزار شــهید نــدارد. زیارتش 
مــی کنــم. بــه خواب، همیشــه مــی بینمش. یکبــار تو 
خــواب ازش پرســیدم: آقــا مهــدی از اون دنیــا بهم بگو. 
گفــت: مگــه نمــی بینــی ایــن دنیــا همــش روشــنه، 

روشــنایی واقعــی ایــن طــرف هســت...
    راوی: آقای امان اله زارع عسکری) هم محلی شهید(

بردســیر  ادارات  اکثرمدیــران  چــرا  *ســالم 
خودسانســوری میکننــد هیچگونــه خبــری و اطالع 
ــه درفضــا ی مجــازی  ــا ن ــه دررســانه ه رســانی ن
ندارنــد و متاســفانه کســی هــم از اینهــا نمــی خواهد 
ایــن یــک بحــران خبــری درایــن شهرســتان اســت                                                                                                                                              
۱۷----9۱۳۳                                             

*باســالم چــرا شــرکتهای فــوالدی ســهمی درارتقا 
ورزش شهرســتان ندارندچــرا مانبایدمثل رفســنجان 
وســیرجان تیمهــای مختلــف مطرحــی  دراســتان 
داشــته باشــیم نوجوانــان وجوانــان مســتعدی درایــن 
ــود دارد باتشــکر      9۱۳2----60 ــتان وج شهرس

*چــرا کرایــه منــازل درشهرســتان روز شــماره و بــا 
افزایــش نــرخ ارز محاســبه میشــود این بیچــاره های 
مســتاجر چــه باید بکننــد حقوق کــه هــر روز وهرماه 
اضافــه نمیشــه اجنــاس هــرروز گرانتــر و کرایــه هــا 
ــدارد دســتگاهها ی  باالتــر هیــچ تناســبی وجــود ن
نظارتــی بیایند برای هرمنطقــه ای نرخــی را مصوب 

کننــد وبــه بنگاههــای معامالتــی اعــالم کنند
0۷----9۱26                                                    

*باســالم چــرا دربردســیر نهضــت ملــی مســکن 
اقــدام بــه ســاخت ویالیــی نمیکنــه ودســتورالعمل 
دولــت را اجــرا نمیکنه مگر بردســیر از ســایر شــهرها 
مستثناســت بردسیرشــهری کوچــک زمیــن هم به 
انــدازه کافــی هســت پــس درســاخت دوطبقــه بــه 
ویالیی مســئولین پیگیــری کننــد     9960----۷2

*ســالم  مدیریــت ایــن شهرســتان بــا سرپرســت 
قریــب بــه یــک مــاه ظلم بــه شــهروندان اســت چه 
دســتی پشــت صحنه هســت نمــی گذارنــد فرماندار 
شــهر منصــوب شــودآقای اســتاندار لطفــا تعجیــل               

کنیــد                                        9۱62----99 
*چــرا نیازهای بیمارســتان قائم شهرســتان بردســیر 
تامیــن نمیشــود ایــن مــردم چقــدر بــرای درمــان به 
کرمــان برونــد فضــای فیزیکــی دربردســیر به انــدازه 
کافی موجوداســت پزشــک هم هســت امــا امکانات 
درمانی نیســت پزشــک بومــی متخصــص ارتوپدی 
بــرای نداشــتن امکانــات جراحــی را بــه شــهربابک 
انتقــال دادنــد چرانماینده مــردم ،مســئولین ،خیرین و 
شــرکتهای فــوالدی بــرای تامیــن نیازهــای درمانی 
ــم  ــن ه ــردم متکم ــفانه خودم ــدام نمیکنندمتاس اق
واردکارخیر نمیشــوند دراین شهرســرمایه داران زیادی 

وجــوددارد کــه درکارخیــر وارد نمیشــوند 
۷۱----9۱۳۳                                                    

*بــا توجــه بــه شــیوع نــوع جدیــد جهــش یافتــه 
ــه  ــال ورود آن ب ــا در بعضــی از کشــورها احتم کرون
کشــوربعید نیســت لــذا همشــهریان گرامی نســبت 
ــا  ــد ت ــدام کنن ــادآور )دوزچهــارم( اق ــه تزریــق دوزی ب
مصونیــت باالیــی دربرابــر آن ویروس داشــته باشــید                                                                                                                                            
99----9۳62                                               

*هرچــی بســرمان میادبخاطــر دالر انهــم بی افســار 
گســیخته هــرروز باالمیــره و به تبع آن همــه اجناس 
بــاال میــرود حــاال کــه رئیــس جدیــد بانکاقیمــت 
ــرخ  ــن ن ــااهلل بتواندای ــرده انش ــالم ک 2۸۵00را اع
اعالمــی را کنتــرل وثابــت کندتــا هر ســاعت شــاهد 
افزایــش قیمتهــا نباشــیم               90۳۱----۵۵

*ســالم بــا گرانــی داروبیمــه هــای تکمیلــی مثــل 
بیمــه بازنشســتگان فرهنگیــان آتیــه ســازان تفاوت 
دارو را پرداخــت نمیکنــد علــی رغــم اینکــه ســهم 
بیمــه را افزایــش داده انــد و ضمنــا تفــاوت نســخه را 
مطــرح کردنــد کــه جمعــا درســال 200 هزارتومــان 
مابــه التفــاوت ویزیــت را پرداخــت میکنــد که بســیار 
ناچیــز اســت مســئولین فکــری بــرای ایــن بیمــه
 بکنندباتشکر                                           9۱96----۴2

تمام ابعاد زندگی پرورش یافتگان مکتب شهید سلیمانی نیز بر اساس خداباوری و خدامحوری و 
در یک کلمه، بر مبنای ایمان به خدا، محبت به خدا و توحید ناب شکل گرفته است

مهدی حاج قدیری

حجــت االســالم علــی شــیرازی : نظــام فکــری ســردار 
ــه  شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی، مجموع
ای نظــام منــد و متشــکل از اجــزای ســازمان یافتــه و 
عناصــر مرتبط و هدفمنــد با محوریت هســته مرکزی 
توحیــدی در عرصه نظام بینشــی، ارزشــی و اجتماعی 

اســت.
   ضــرورت دارد کــه ایــن نظــام فکــری را بشناســیم و 
دقیــق و عمیــق آن را بکاویــم و جهــان بینــی، رفتــار و 
اهــداف اجتماعــی خــود را بــر اســاس آن شــکل دهیم؛ 
تــا از مکتــب شــهید ســلیمانی فاصلــه نگیریــم و نگاه 
شــهید عزیــز ســلیمانی را در جامعــه، ســاری و جــاری 

: کنیم
   1. نظام بینشی؛

   در ایــن نظــام، دربــاره گــزاره هــای مربــوط بــه جهان 
بینــی و متعلــق بــه ایمــان بحث می شــود.

ــک انســان  ــه ی ــوع برداشــت و طــرز تفکــری ک     ن
دربــاره جهــان و هســتی عرضه مــی کند، زیر ســاخت 
و تکیــه گاه فکــری آن فــرد بــه شــمار مــی رود. این زیر 

ســاخت و تکیــه گاه را جهــان بینــی مــی نامند.
   شــهید عزیــز حــاج قاســم ســلیمانی، همــه عالــم 
هســتی، همــه کنــش گــری در پهنــه وجــود، همــه 
ــر  ــش گ ــل کن ــی و اراده و عم ــای اجتماع ــان ه جه
انســانی را درون سلســله مراتــب وجــود از مبــدا متعال 
تــا انســان خاکــی و تــا وجــود طبیعــی جهــان مــادی 
مالحظــه مــی کنــد و به تناســب ارتبــاط ایــن حلقات 
هســتی بــا یکدیگر و مرتبــه وجودی کنش گر انســانی 
اعــم از فــرد و جامعــه، و عوامــل غیــر محســوس مانند 
تاثیــر مالئکــه و شــیاطین بــه تحلیــل و تبییــن مــی 
پــردازد و همــه ایــن تاثیــر و تعیــن هــای اجتماعــی را 
درون ســاختار تکوینــی عــام تــری تحت عنوان ســنت 

هــای الهــی تحلیــل مــی کنــد.
   در ایــن رویکــرد و عاملیــت توحیــدی، شــهید عزیــز 
ســردار ســلیمانی در مبــارزات اســتکبار ســتیزانه بــه 
شــدت بــا عنصــر حکمــت، نبــوت، امامــت و والیــت 
اِر  اءُ َعلـَـی الُْکَفّ گــره مــی خــورد و بــر مبنــای آیة»أَِشــَدّ
رَُحَمــاءُ بَْیَنُهــْم؛ در برابر کّفار سرســخت و شــدید، و در 
جمــع خــودی ها بــا مهربانی برخــورد می کنــد،  دچار 
خشــونت نمــی شــود و  بــا حکمــت و عقالنیت فقهی 
فضــای ضــد تقریبی را شکســت مــی دهد و بــا اهتمام 
به جغرافیای فرهنگی وحدت و بازشناســی اشــتراکات 
معرفتــی، بــرای شــکل گیــری تمــدن نویــن اســالمی 
تــالش مــی کنــد و بــا هســتی شناســی خــود و نــگاه 
زیبایــش بــه خــدا و انســان و عنصر جهان بینــی الهی، 
مکتــب شــهید ســلیمانی را پایــه گــذاری مــی نماید.

   مکتــب فکــری و معرفتــی ایــن شــهید گرانقــدر و 
ــا جهــان بینــی باشــکوهی کــه از ســاختار  ــزرگ ب ب
تمدنــی در جهــان اســالم رقــم زده اســت، چارچــوب 
جهانــی تمــدن نویــن اســالمی را ترســیم مــی کنــد.

   اگــر بخواهیــم نظــام بینشــی شــهید عزیزمــان را 
دقیــق و عمیــق بشناســیم، بایــد در ایــن نظــام، درباره 
گــزاره هــای معرفــت شناســی، خــدا شناســی، انســان 
شناســی، والیــت شناســی، اســالم شناســی، جهــان 
شناســی و جامعــه شناســی بحــث کنیم تا بــرای همه 
مــا ملمــوس شــود کــه اســاس و گوهــر نظام بینشــی 

ســردار شــهیدمان، توحیــد اســت.
   الف: توحید:

   یکــی از مهــم تریــن مســائلی که انســان بــا آن روبرو 
اســت، خداشناســی اســت. شــناخت خداوند، همــراه با 
شــناخت توحیــد اوســت، و بــدون وصــف توحیــد، این 

شــناخت محقق نمی شــود.
   در نظــام فکــری شــهید ســلیمانی، توحیــد، بنیادی 
تریــن اصــل اعتقــادی در اســالم حقیقــی و بــه معنای 

یکتــا و بــی ماننــد دانســتن خداونــد عزیز اســت.
   توحیــد در مقــام عمــل، بــه ایــن معناســت کــه جــز 
در برابــر خــدای یکتــا و بــی همتــا، بــرای هیــچ کس و 

هیــچ چیــز ســر تعظیــم فــرود نیاوریم.
   دقیقــا در راســتای همیــن نــگاه اســت کــه شــهید 

ســلیمانی در ســال 1389، در یــادواره شــهدای خانوک 
کرمــان مــی گویــد: »توحیــد در تصور شــهید متفاوت 
اســت بــا توحیــدی کــه مــا تصــور مــی کنیــم. لــذا آن 
تصــور از توحیــد، بــه ایــن شــهید معرفــت داد کــه او را 

بــه ایــن مقــام عظیــم و بــزرگ رســاند.«
   اولیــن و مهم تریــن رکــن ایــن نــگاه، ایمــان قلبــی و 
بــاور عمیــق به خــدای متعــال به عنــوان خالــق و مدبر 
جهــان و محــور قــرار دادن ایــن ایمــان و بــاور در تمــام 

شــئون زندگی اســت.
    تمــام ابعــاد زندگــی پرورش یافتــگان مکتب شــهید 
ســلیمانی نیز بر اســاس خدابــاوری و خدامحــوری و در 
یــک کلمــه، بــر مبنــای ایمــان بــه خــدا، محبــت بــه 

خــدا و توحیــد نــاب شــکل گرفته اســت.
   شــهید حاج قاســم ســلیمانی در تاریخ 4 تیــر 139۷ 
در همــدان مــی گویــد: »همــه عالــم از آن خداســت. 
همــه عالــم جلوه خداســت. همه عالــم روان به ســمت 

خداست.«
   وی در همــان ســخنرانی مــی افزایــد: »اگــر وجــود 
انســان از محبــت خــدا و حــب خــدا پر شــد، از محبت 

هــا و موضوعــات دیگــر تهــی مــی شــود.«
   شــهید ســلیمانی در تاریــخ 1۰ فروردیــن 1394 در 
نامــه ای مــی نویســد: »هــر کــس خــدا را بشناســد، به 
او رغبــت خــاص پیدا مــی کند؛ خصوصــا در عبــادات، 

و از گنــاه و معصیــت دوری مــی کنــد.«
   وی در همــان نامــه مــی آورد: »معرفــت بــه خداونــد 
ســبحان، موجــب تســلیم و رضــای انســان می شــود. 
معرفــت بــه خداونــد، موجــب بــی نیــازی از دیگــران 

مــی شــود.«
ب: تکلیف گرایی؛

   پــس از خداشناســی و خدابــاوری، مــالک شــهید و 
شــاگردان مکتب شهید ســلیمانی در ســکوت و فریاد، 
قیــام و قعــود، حب و بغــض، حرکت و ســکون و ... تنها 

رضایــت پــروردگار و عمــل بــه تکلیــف الهی اســت.
   شــهید ســلیمانی در گفتگویی درباره شــهید حسین 
ــه  ــود نســبت ب ــام وج ــا تم ــد: »ب ــی گوی ــرازی م خ
تعلقــات دنیــوی بــی اعتنــا بــود. فکــر نمی کنــم هیچ 
چیــزی جز انجــام تکلیــف و رضای خــدا را دنبــال می 
کــرد. در جلســات، در نمازهــا، در تعقیبــات، در دســت 
هایــی کــه در حالــت قنــوت بــه هــم مــی چســباند... 
و گردنــش را در کنــار دســت هایــش کــج مــی کــرد و 
دعــا مــی کــرد، نشــان مــی داد کــه یــک عشــق ویــژه 

ای بــه خــدا دارد.«
   ســردار عزیــز شــهید ســلیمانی بــا درس گرفتــن از 
شــهید خــرازی، فقــط و فقــط بــه دنبــال عمــل بــه 

تکلیــف و جلــب رضایــت الهــی بــود.
   آن شــهید فرزانــه و گرانقــدر بــا شــناخت صحیــح 
ســنت های الهــی، عمل بــه تکلیــف و قــرار دادن خود 
در صــف اولیــاء الهــی و پــای بنــدی شــدید بــه مولفــه 
هــای ایمــان قلبــی توانســت بــا فطــرت الهــی مــردم 
همــگام شــود و گفتــار و کــردارش بــر دل انســان هــا 
بنشــیند و همــگام بــا عوامــل تایید بخش ســنت های 
الهــی موفــق به ایجــاد و تقویــت جریانی اجتماعــی در 
دنیــای اســالم بــه نام  جبهــه مقاومت اســالمی گــردد.

   جریانــی کــه در امتــداد راه مجاهــدان دوران جنــگ 
هشــت ســاله، بناســت حقیقت اســالم ناب محمدی ) 

ص ( را بــه جهانیــان معرفــی نماید.
   ج: اسالم شناسی؛

   اســالم حقیقــی و نــاب، تســلیم شــدن در برابــر خدا 
و تــرک همــه عبودیــت هــا و بندگی خالص خداســت.

   در نــگاه شــهید عزیــز حاج قاســم ســلیمانی، اســالم 
نــاب، عامــل هماهنگــی و ارتبــاط جامعــه بــه شــکل 
یــک پیکــره واحــد، و عامــل دســت یابــی انســان بــه 

ســعادت دنیــوی و اخــروی اســت.
ــت اســالمی، ســردار  ــه مقاوم ــزرگ جبه    شــهید ب
شــهید حاج قاســم ســلیمانی در جمع راهیان نــور، در 
دوکوهــه مــی گویــد: »شــاید بعــد از انقــالب، مــا هیچ 
مجموعــه ای جامــع تــر در معرفــی اســالم بــه عنــوان 

مــر اســالم، حقیقــت اســالم در همه ابعــاد، صحنــه ای مثل 
صحنه جنگ نداشــته باشــیم؛ یعنی صحنــه ای که بخواهد 
یکجا اســالم و حقیقت اســالم را خصوصا فرهنگ تشــیع را 
معرفــی کنــد... جنگ حقیقت کامل اســالم را معرفــی کرد. 
منظــورم از جنگ، انســان هــای موجود در جنگ هســتند... 
انســان هایــی کــه در آنجــا بــر مبنــای یــک فرهنــگ جمع 
شــدند، عمــل کردنــد، جنگیدنــد و بــه شــهادت رســیدند. 
مجموعــه افــکار، اعمــال، مدیریــت، اقدامــات و رفتارشــان، 
ــک  ــرد... ی ــی ک ــه تداع ــن صحن ــت اســالم را در ای حقیق
عرفان و معرفت حقیقی و اســالم شناســی و انســان ســازی 
حقیقــی و اســالم نــاب حقیقــی، تبعیــت حقیقــی، والیت 
پذیــری حقیقــی، در تمامــی ابعــاد ایــن حقیقــت، ســاری و 

جــاری بــود.«
   تــالش ســردار عزیزمــان بــرای شــکل دهــی بــه همــان 
جریانــی بــود کــه بناســت معــرف عملی اســالم ناب باشــد 
ــاب  ــار پیــروی از اســالم ن و خــود نیــز مصــداق تمــام عی
محمــدی )ص ( بــود و اعتقــاد داشــت: »ایــران امــروز، بــه 
دلیــل اتــکاء به اســالم نــاب محمــدی ) ص ( توانســت همه 

توطئــه هــا را شکســت دهــد.«
   د: والیت شناسی؛

   یکــی از مفاهیــم کلیــدی در نظــام فکــری ســردار شــهید 
ســلیمانی، والیــت فقیه اســت.

   والیــت، یعنــی بــه هــم پیوســتگی و هــم جبهــه گــی و 
اتصــال شــدید یــک عــده انســانی کــه دارای یک فکــر واحد 
ــی  ــدم برم ــک راه ق ــد، در ی ــک هــدف واحدن ــای ی و جوی
دارنــد، بــرای یــک هــدف تــالش و حرکــت مــی کننــد، و 

یــک فکــر و عقیــده را پذیرفتــه انــد.
   فقیــه، کســی اســت کــه ملکــه فقاهــت در او وجــود دارد 
و فقاهــت بــه معنای فهم مســائل شــرعی از راه اســتنباط از 

ادلــه معتبر شــرعی اســت.
   در منظومــه فکری شــهید حاج قاســم ســلیمانی، منظور 
از والیــت در بحــث والیــت فقیــه نیــز حاکمیــت فقیــه بــه 

نیابــت از امــام معصــوم ) ع ( بــر جامعــه اســالمی اســت.
   در جهــان امــروز، پرچمــدار اســالم نــاب، و یکــی از اصــول 

مهــم انقــالب اســالمی، والیــت فقیه اســت.
   شــهید ســرافراز اســالم حــاج قاســم ســلیمانی در وصیت 
نامــه اش مــی نویســد: بــرای نجــات اســالم، خیمــه والیــت 
را رهــا نکنیــد. خیمــه، خیمــه رســول اهلل اســت. اســاس 
دشــمنی بــا جمهــوری اســالمی، آتــش زدن و ویــران کردن 
ــن  ــد. واهلل، واهلل، واهلل ای ــن خیمــه اســت. دور آن بچرخی ای
خیمــه اگــر آســیب دیــد، بیــت اهلل الحــرام و مدینــه، حــرم 
رســول اهلل و نجــف، کربــال، کاظمین، ســامرا و مشــهد باقی 

نمــی مانــد، قــرآن آســیب مــی بینــد.
   ایشــان در زمــان حاضــر مصــداق والیــت فقیــه را امــام 
خامنــه ای مــی دانــد و در ســال 1389 در یــادواره شــهدای 
خانــوک کرمــان می گویــد: واهلل علمای شــیعه را تمامــا و از 

نزدیــک می شناســم.
   آن شــهید عزیــز مــی افزایــد: اشــهد بــاهلل ســرآمد همــه 

ایــن روحانیــت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای اســت.
   ســردار شــهید در ادامــه مــی گویــد: اگــر تمــام علمــای 
جهــان یــک طــرف باشــند و مقــام معظــم رهبــری یــک 

طــرف، مطمئنــا مــن طــرف امــام خامنــه ای مــی روم.

پرداخت تسهیالت به مبلغ ۵۰ 
میلیون تومان با دوره تنفس ۶ماهه 

به خانواده های نابارور
درکارگــروه حمایــت از خانــواده و جمعیــت شهرســتان بردســیر بــا حضــور 

اعضــای ایــن کارگــروه در فرمانــداری شهرســتان بردســیر برگــزار شــد.
ــت  ــواده و جمعی ــت از خان ــروه حمای ــیر، کارگ ــپهر بردس ــزارش س ــه گ ب
ــداری  ــروه در فرمان ــن کارگ ــای ای ــور اعض ــا حض ــیر ب ــتان بردس شهرس

ــد. ــزار ش ــیر برگ ــتان بردس شهرس
در ایــن جلســه حمــزه وفایــی سرپرســت فرمانــداری شهرســتان بردســیر 
ضمــن اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص قانــون 
حمایــت از خانــواده و جوانــی و در خصــوص ارتباط آســیب هــای اجتماعی 

طــالق کــه نقطــه ی مقابــل فرزنــد آوری اســت، ســخن گفــت.
در این جلســه روســای مرکز بهداشــت و بیمه ســالمت شهرســتان بردسیر  
از اجــرای طــرح شناســایی زنــان نابــارور و معرفــی آنــان بــه مراکــز درمانــی 

بصــورت رایــگان خبردادند.
همچنیــن رییــس بانک ملت شهرســتان بردســیر از پرداخت تســهیالت به 
مبلــغ ۵۰ میلیــون تومــان بــا دوره تنفــس ۶ماهــه بــه خانــواده های نابــارور 
خبــرداد و آمــوزش و پرورش شهرســتان بردســیر نیــز در خصــوص آموزش 
مــادران دارای فرزنــد ۲ تــا ۵ ســال در حــوزه ی فرزنــد پــروری گزارشــی را 

ــه کرد ارائ

نگرشی بر نظام فکری شهید حاج قاسم سلیامنی :

نرخ باسوادی در استان کرمان به ۹۴.۸ درصد رسید
معــاون ســوادآموزی آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان گفــت: نــرخ بــا ســوادی اســتان 94.8 
درصــد اســت کــه بــا وجــود تالش هــای انجــام شــده هنــوز هــم در تعــدادی افــراد بی ســواد 

ــق داریم. مطل
عبــاس ارجمنــد در گفــت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در کرمــان بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
شــهدا و تبریــک هفتــه و روز ســوادآموزی بــه ویــژه بــه آموزش دهنده هــا کــه در خــط مقــدم 
ایــن نهضــت قــرار دارنــد، اظهــار داشــت: در ابتــدای انقــالب آمــار بی ســوادی در کشــور بــه 
شــدت بــاال بــود و نهضــت ســواد آمــوزی در ســال ۵8 بــا فرمــان امــام خمینــی )ره( نهضــت 

ــکیل شد. تش
وی بــا بیــان اینکــه در ســال های گذشــته آمــار بی ســوادی در کشــور بــه شــدت کاهــش پیــدا 
کــرده اســت، ادامــه داد: براســاس آمــار ســال 9۵ در اســتان کرمــان 1۵۵ هــزار نفــر بی ســواد در 

سراســر اســتان داشتیم.
معــاون ســوادآموزی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن 
مــدت بــه تعــداد زیــادی از ایــن افــراد آمــوزش داده شــده اســت، بیــان کرد: براســاس آمار ســال 

14۰۰ نــرخ بــا ســوادی اســتان 94.8 درصــد اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود تالش هــای انجــام شــده هنــوز هــم در اســتان کرمــان تعــدادی 
افــراد بی ســواد مطلــق داریــم، ادامــه داد: رده ســنی ســواد آمــوزان مــا بیــن 1۰ ســال تــا 49 

ســال اســت.
ارجمنــد بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر دســتگاه ها و حوزه هــای مربوطه همراهــی و همــکاری کنند، 
طــی یکــی دو ســال آینــده نــرخ بی ســوادی در 1۶ شهرســتان اســتان کرمــان بــه صفــر درصد 

می رســد، بیــان کــرد: البتــه بایــد اول راه ورود بــه بی ســوادی را مســدود کــرد.


