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تکان داد. این دهه ی فجر را خیلی قدر 
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مقام معظم رهبری در دیدارهفته گذشته  با مداحان با 
اشاره به نقش و ظرفیت هیأت ها و مداحان حکم جهاد 

در زمینه تبیین برای مداحان صادر کردند .
بنا به رسم چندین سال گذشته قریب به 38 سال از 
زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری هرساله 
در ایام میالد حضرت زهرا سالم اهلل علیها مداحان 
به دیدار ایشان شرفیاب میشوند واشعارخود را خاصه 
درمدح حضرت زهرا می سرایند و مقام معظم رهبری 
هم بیانات و توصیه هایی به مداحان دارند اما امسال با 
مداحان از جهاد تبیین نام بردند و فرمودند:  هیأت باید 

محلی برای پاسخ به سواالت مردم و روشنگری باشد.
امسال هم تاکید بیشتری بر مسئولیت هیات و نقش 
تاثیر گذار انها داشتند ایشان به نمایشگاه ارائه شده از 
کتاب های مهرواره هوای نو در حاشیه این دیدار اشاره 
کردند و فرمودند: ریشه برگزاری هیأت و مجلس برای 
ائمه اطهار)علیهم السالم( به زمان اهل بیت)علیهم 
السالم( برمی گردد و بعد از حادثه کربال جمع می شدند 

و عزاداری می کردند.
و  مسلط ترین   ، رهبری  معظم  مقام  که  ازانجایی 
مطلع ترین فرد نسبت به نقش و جایگاه مداحان و 
میزان اثرگذاری این قشر، هستند که به تعبیر خودشان 
مداحان پرمخاطب ترین و اثرگذارترین قشر جامعه 
هستند. ایشان هر سال رهنمودها و نکاتی را بیان 
می کنند که برای هر مداح و ذاکری، چراغ راه است. 
توضیحات و تذکرهایی هم می دهند که گویی در دل 
این جامعه هستند و می دانند کجای کار می لنگد، باید 
دقت نظر داشته باشند و یا مسیر در حال انحراف است 

و باید به ریل اصلی برگردد.
چون مداحان در مناسبت های مختلف به خصوص 
ماه محرم و شب های قدر کالم و سخنشان ده ها هزار 
مخاطب دارد و به زعم ایشان اگر شعر و نوحه آن ها 
دارای مضامین خوب و معرفت افزا باشد، از چند منبر و 

سخنرانی، برتر و اثرگذارتر است.
رهبری دراین دیدار  به روایتی از امام صادق)علیه السالم 
( اشاره کردند که ایشان از صحابه می پرسند دور هم 
جمع می شوید؟ آیا در این جمع شدن حرف ما را 
می زنید؟ بعد که صحابه پاسخ می دهند: بله، حضرت 
خطاب به آن ها می فرمایند من این جلسات شما را 
دوست دارم. رهبری فرمودند: هیأت و مجالس شما از 
این جنس است و بعد با بغض فرمودند:    ادامه صفحه8 

امــام صــادق عليــه  الســام فرمــود: خوشــبخت، كســى اســت كه بــراى نفس 
خــود خلــوت و فراغتى يابــد و بــه كار اصــاح آن پــردازد.    ]بحــار األنــوار: ج78، ص203، ح35 [

                                                                                                                    

مردم از کیفیت  خودرو ناراضی اند؛ درست 
میگویند و حق با مردم است

        صفحه8

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در پانزدهمین  سفر استانی خود به گیالن در دیدار با نخبگان:

مدیران بانیان وضع موجود نباید به 
کار خود ادامه دهند زیرا شدیدترین 

خسارت را به کشور وارد کردند

امــام خامنــه ای: مــردم از کیفیــت  خــودرو ناراضی اند؛ درســت 
میگوینــد و حــق بــا مــردم اســت/ بــا دخالــت مســئولین و 
دســتگاه های دولتــی در فعالیت هــای اقتصــادی موافــق 

نیستم
رهبــر معظــم انقالب اســالمی بیــان کردند: متأســفانه شــاهد 
ایــن هســتیم کــه بــه کیفیــت توجــه نمیشــود، ایــن خیلــی 
بــد اســت، ایــن همه  حمایــت در طــول ایــن ســالها از صنعت 
خــودرو در کشــور شــده خــب کیفیت خــودرو خوب نیســت.

ــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری تســنیم، حضــرت  ب
ــح  ــالب اســالمی صب ــم انق ــر معظ ــه ای رهب ــت اهلل خامن آی
روز )یکشــنبه( در دیــدار جمعــی از تولیدکننــدگان و فعــاالن 
صنعتــی، کارآفرینان و فعاالن اقتصــادی را افســران، و کارگران 
را رزمنــدگان بــا اخــالص و بــا صفــای دفــاع مقــدس در مقابل 
جنــگ اقتصــادی بــا امریــکا خواندنــد و بــا اشــاره به ســخنان 
صریــح مســئوالن امریــکا دربــاره شکســت خفت بــار آنهــا در 
ایــن نبــرد ســنگین افزودنــد: مســئوالن پرتــالش بــا »ایجــاد 
ــت،  ــت، هدای ــی« و »مدیری ــردی صنعت ــه راهب ــند نقش س
نظــارت و حمایــت از تولیــد« مســیر کاهــش و رفع آســیب ها 
و »شــتاب گرفتــن تولیــد، اشــتغال و پیشــرفت کشــور« را بــا 
تــالش بیشــتر ادامــه دهنــد تــا آثــار ایــن رونــد در زندگــی 

مــردم نمایــان شــود.
رهبــر انقالب، تولید را »جهــاد« خواندند و افزودند: ایســتادگی 
تولیدکننــدگان در مقابــل حملــه بــه اقتصاد و تالش دشــمن 
ــع ارزی و  ــت و گاز، قطــع مناب ــروش نف ــت از ف ــرای ممانع ب
برنامه ریــزی بــرای مسدودســازی مبــادالت خارجی ایــران، در 

واقــع جهــاد و از بزرگتریــن عبادت هــا اســت.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه طراحی هــای دشــمن بــرای فتح 

حضرت آیت اهلل خامنه ای  در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی، 

ســنگر تولید با شکســت مواجه شــد، خاطرنشــان 
ــور، در  ــاد کش ــه اقتص ــم ب ــن تهاج ــد: در ای کردن
ــا  ــد ام ــود آم ــکالتی به وج ــردم مش ــت م معیش
تولیــد بــه زانــو درنیامــد و ســخنگوی وزارت امــور 
خارجــه آمریــکا چنــد روز پیــش صراحتــاً اعــالم 
کــرد کــه سیاســت فشــار حداکثــری به شکســت 

ــکا منجــر شــد. ــار آمری خّفت ب
رهبــر انقــالب خاطرنشــان کردنــد: اگــر بــا وجــود 
فضــای حمایتــی از تولیــد داخــل، به جــای ارتقای 
کیفیــت، قیمت هــا افزایــش یابــد، مســئله بــدی 
ــی،  ــای دولت ــرا نتیجــه همــه حمایت ه اســت زی
بانکــی و جلوگیــری از رقابت هــای خارجــی، عمــاًل 

منجــر بــه بــاال رفتــن قیمــت شــده اســت.

حکم جهاد برای مداحان/
 جهاد تبیین از همه مهم تر          

پیروزی انقالب مرهون فداکاریهای دالورانه ملت ، خصوصاً شهیدان است . امام خمینی)ره(

آگهی مزایده ماشین آالت عمرانی دهیاری قلعه عسکر 
بخش الله زارشهرستان  بردسیر 

 دهيــارى روســتاى  قلعه عســکرازتوابع بخــش الله زار شهرســتان بردســير در نظــر دارد ماشــين آالت  عمرانى 
را از طريــق مزايــده عمومــى بــه مــدت 12مــاه و قابــل تمديــد بــراى يکســال ديگــر بــه صــورت اجــاره واگذار 
نمايــد لــذا از كليــه متقاضيــان دعــوت بعمــل مــى آيــد جهــت دريافــت اســناد مزايــده بــه بخشــدارى اللــه 

زارواحــد امورمالــى دهياريهــا مراجعــه نمايند.
-  اولويت واگذارى باافراد بومى وساكن دهستان قلعه عسکر و بخش الله زار مى باشد.

-  ضمانــت شــركت در مناقصــه بايســتى بصــورت واريــز بــه حســاب هــاى ذيــل نــزد پســت بانــک  بــه نــام 
دهيــارى قلعــه عســکر  و يــا بصــورت ضمانــت نامــه بانکــى معتبر باشــد.

-  در صورتيکــه برنــدگان اول تــا ســوم مزايــده حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــد تضميــن شــركت در مزايده 
آنهــا بــه ترتيــب بــه نفــع دهيــارى ضبــط خواهد شــد.

-  دهيارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
-كليه كسورات قانونى بعدازعقد قرارداد برعهده پيمانکار) برنده مزايده( ميباشد

-  هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد. 
-  ساير اطاعات و جزئيات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه مى باشد.

آگهی مزایده هرس و فروش تنه، سرشاخه و چوبهای خشک
شــهردارى بردســير براســاس مجــوز 2/361 مــورخ 1400/10/28 شــوراى محترم اســامى شــهر بردســير 
در نظــر دارد از طريــق مزايــده درختــان فضــاى ســبز قســمتى از شــهر بردســير را هــرس نمــوده و تنه، 
شــاخه، سرشــاخه  چوبهــاى حاصــل از هــرس را بــه فــروش برســاند لــذا از واجديــن شــرايط دعــوت 
بعمــل مــى آيــد تــا از تاريــخ درج آگهــى بــه مــدت ده روز كارى جهــت اخــذ فــرم شــركت در مزايــده 
بــه دبيرخانــه شــهردارى مراجعــه و نســبت بــه تکميــل فــرم اقــدام نماينــد همچنيــن كليــه هزينه ها 
و وســايل مــورد نيــاز جهــت هــرس، بــرش، بارگيــرى، حمــل و نيــروى انســانى برعهــده برنــده مزايــده 
مــى باشــد در ضمــن شــهردارى بردســير در رد يا پذيــرش كليه پيشــنهادات مختار بــوده و هزينــه درج 

آگهــى و هزينــه كارشناســى برعهــده برنــده مزايــده مى باشــد.

روابط عمومی شهرداری بردسیر

جهت دريافت اطاعات تکميلى مى توانيد باشماره هاى ذيل تماس حاصل فرماييد. 2 03433556892-09131959734-0913190199
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مهنــدس  ابراهیمــی مدیــر عامل شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیان 
و مدیــر مجتمــع بردســیر و هیــات همــراه طــی مالقــات و جلســه 
ای بــا فرمانــدار و امــام جمعه محتــرم بردســیر از پــروژه غربال گری 
ســرطان بردســیر بازدیــد کردنــد. در ایــن بازدیــد که امــام جمعه و 
فرماندار بردســیر و جمعی از مدیران شــرکت  مهندس ابراهیمی را 
همراهــی کردنــد و ایشــان از نزدیــک و با توضیحــات آقای مهندس 
برهانی رئیس محترم شــبکه بهداشــت بردســیر در جریــان مراحل 

پیشــرفت پــروژه غربال گری ســرطان بردســیر قــرار گرفتند.
الزم بــه ذکر اســت ســاختمان پــروژه غربال گری ســرطان بردســیر 
در راســتای مســئولیت هــای اجتماعــی شــرکت فــوالد ســیرجان 
ــده  ــروع  ش ــال ۱۳۹۹ ش ــیر از س ــتان بردس ــان در شهرس ایرانی
ــته و در  ــی داش ــرفت فیزیک ــد پیش ــش از ۸۰ درص ــون بی و تاکن

ــد. ــام می رس ــه اتم ــن ۱۴۰۱ ب فروردی

بازدید مهندس میرصادقی فرماندار، حجت االسالم والمسلمین کرمانی امام جمعه و 
ابراهیمی مدیرعامل فوالد سیرجان ایرانیان از پروژه های مجمع خیرین سالمت  

حجــت االســام والمســلمين حــاج علــی اکبــر کرمانــی در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بيــان داشــت : روز پنــج 
شــنبه اول مــاه رجــب ميــاد مســعود پنجميــن اختــر تابنــاک 
آســمان امامــت و والیــت امــام محمــد باقــر عليــه الســام را 
در پيــش داریــم و ضمــن تبریــک ایــن روز و حلــول مــاه رجب  
کــه بعــد از مــاه رجــب مــاه شــعبان و رمضــان اســت کــه ایــن 
ماه هــا از مــاه هــای پــر فضيلــت هســتند و فضيلت مــاه رجب 
از ماه هــای دیگــر بيشــتر اســت و مــاه رجــب مــاه خــدا، مــاه 
شــعبان مــاه پيغمبــر خــدا و مــاه رمضــان مــاه امــت اســت و 
پيامبــر ایــن مــاه رجــب را مــاه عســل مــی نامــد در ایــن مــاه 
آنقــدر رحمــت خــدا شــامل حــال بنــدگان مــی شــود کــه بنام 
عســل نامگــذاری شــده اســت و در ایــن مــاه 27 رجــب مبعث 
پيامبــر گرامــی و ســيزده رجــب والدت با ســعادت اميرالمؤمنين 
علــی عليــه الســام و ایــام اعتــکاف و شــب جمعــه اول مــاه 
ليلــه الرغائــب نامگــذاری شــده و این ماه، ماه شــریفی اســت و 
خداونــد بــه مــا توفيــق انجــام اعمــال ایــن مــاه را به مــا بدهد.
وی در ادامــه افــزود : روز ســه شــنبه دوازدهــم بهمــن و بيســت 
و نهــم جمادی الثانــی ســالروز بازگشــت بنيانگذار کبيــر انقاب 
حضــرت امــام خمينــی بــه ميهــن اســامی بــه عنــوان آغــاز 
ایــام دهــه فجــر نامگــذاری شــده اســت و ضمــن تبریــک ایام 
اهلل دهــه فجــر گفــت: دهــه فجــر بهــار جهــاد تبييــن اســت 
و بعــد از پيــروزی انقــاب اســامی دشــمن دیــد نمــی توانــد 
انقــاب را تحریــف کنــد ســعی کــرد بــا مشــکات اقتصادی 
ــردم  ــر هســتند ذهــن م ــردم درگي ــروز م ــه ام و معيشــتی ک
مخصوصــا جوانــان و نســل امــروز را بــه گونــه ای القــا کنــد 
کــه در زمــان قبــل از انقــاب ایــن مشــکات نبــود و قبــل از 
انقــاب وضــع بهتــر بود و دشــمن ایــن کار را انجــام داد. وظيفه 
همــه مــا ایــن اســت کــه بــا حهادتبييــن دســتاوردهای نظــام 
اســامی را مطــرح وبيــان کنيم و دشــمن با پشــتيبانی از علوم 
رســانه و ارتباطــات درصــدد ایــن اســت کــه نظــام را تحریــف 
کنــد  باورهــا، افــکار و ایمــان مــردم را تضعيــف کنــد و در ایــن 
مــورد خــوب کار مــی کنــد و ایــن هــدف دشــمن اســت و مقام 
معظــم رهبری در فرمایشــات خــود جهاد تبيين را بيــان نمودند 
و اینکــه آنچــه مــی توانــد در مقابلــه بــا دشــمن باشــد تبيين و 
روشــنگری اســت اینکــه هــر کجــا در مقابــل بــا دشــمن چــه 
در حــوزه اقتصــادی و چــه علمــی و تحقيقاتــی بایســتيم ایــن 
جهــاد تبييــن و وظيفــه همه اســت و اینکــه چرا انقاب شــکل 
گرفــت و مــردم دنبــال انقــاب رفتنــد و بــا یک نــگاه گــذرا در 
زمــان پهلــوی نشــان مــی دهــد چــه عواملی منجــر بــه وقوع 
انقــاب شــد یکــی وابســتگی ذلــت آميــز ملت هــای خارجــی 
عليــه ایــران،دوم بــی اعتنایــی بــه مــردم و به حســاب نيــاوردن 
مــردم، ســوم آن ترویــج کــم خودبينــی ملــی و بــزرگ نمایــی 
غــرب، چهــارم بــی اعتنایی به پيشــرفت ملــی و عــادت کردن 
ذائقــه مــردم بــه واردات، اینهــا عواملــی بودنــد کــه ســبب شــد 

مــردم دنبــال انقــاب و جهــاد تبييــن بروند.
ــه انگليــس  ــوی، وابســتگی شــدید ب وی کارنامــه ســياه پهل
ــی در  ــوی حت ــدان پهل ــار خان ــدم اراده و اختي ــکا و ع و آمری
کوچکتریــن امــور خــود، نقــش نداشــتن مــردم در تصميمــات 
مهــم کشــور، ترویــج خــود کــم بينــی ملــی و بــزرگ نمایــی 
غــرب و بــی اعتنایــی بــه پيشــرفت ملــی و عــادت دادن مــردم 
بــه واردات از جملــه عواملــی بــود کــه مــردم بــه ســراغ انقاب 

رفتند.
خطيــب جمعــه  در خصــوص اقــدام شــجاعانه انصــاراهلل یمن 
ــی در  ــارات پــس از شکســت های پ ــه مناطــق حســاس ام ب
پــی مــزدوران افــزود : حــدود هفــت ســال اســت کــه فقيرترین 
کشــور منطقــه در مقابــل قویتریــن و پولدارترین کشــور منطقه 
عربســتان اســت و همــه دســت بــه دســت دادنــد و ائتــاف 
ســعودی در مقابــل کشــور یمن گرفتنــد و هيچ کس بــاور نمی 
کــرد یمنــی ها موشــک بزننــد و هر ســاله عربســتان شــهرها 
و اســتان های مختلــف را بمبــاران مــی کننــد و در ایــن مــدت 
چهــل و چهــار هــزار نفــر از مردم بيگناه یمنــی ها را مجــروح و 
کشــته انــد امــا مجامع بيــن المللــی کــه دم از حقوق بشــر می 
زننــد هيچکــدام ورود نکردنــد امــا مردم  کشــور یمــن در مقابل 

آنهــا خــوب ایســتادند و دفــاع کردند.

دهه فجر بهار جهاد تبیین است که به 
معنی مبارزه همه جانبه با دشمن در 

مقابله با تحریف ها و تخریب باورها ست

ــه  ــداری بردســیر ب ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه زن وروز  ــرا )س(، هفت ــرت زه ــبت والدت حض مناس
مــادر طــی  مراســمی بــه ریاســت مهنــدس میرصادقی 
و معاونیــن فرمانــدار بــا حضــور رؤســای محتــرم خانــم 
ادارات، کارکنــان فرمانــداری، بخشــداری هــا ودهیاریهای 
تابعه، کارشناســان محتــرم اموربانوان ادارات و مســئولین 
محتــرم خیریه هــا وســازمانهای مــردم نهاد شهرســتان 
بردســیردر محــل ســالن اجتماعــات فرمانــداری برگــزار 

گردیــد. 
مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار بردســیر ضمــن تبریک 
ایــام، بــه بیــان پــاره ای از ویژگــی هــای زهــرای مرضیــه 
)س(  وانجــام ســیره وروش آن حضــرت و مقــام ومنزلت 
مــادر پرداختنــد ودر ادامــه مراســم از بانــوان حاضــر در 

جلســه تقدیــر وتجلیــل بعمــل آمد.

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

کرمان پایتخت گردشگری 
مقاومت شد

بــه گــزارش  ایرنــا و بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان 
کرمــان، فریــدون فعالــی در حاشــیه افتتــاح پانزدهمین 
نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری و ســی و ســومین 
نمایشــگاه ملــی صنایــع دســتی در محــل نمایشــگاه 
ــراث  ــزود: اداره کل می ــران اف ــی ته ــن الملل ــای بی ه
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان کرمان 
ــی  ــاق بازرگان ــا مشــارکت کمیســیون گردشــگری ات ب
کرمــان و شــهرداری هــای ســیرجان، بــم و رفســنجان 
در فضایــی بــه مســاحت ۲۰۰ مترمربــع، جاذبــه هــای 
ــان را در  ــار کریم ــگری دی ــی و گردش ــی، طبیع تاریخ

نمایشــگاه فــوق الذکــر معرفــی مــی کنــد.
وی ادامــه داد: در غرفــه کرمــان بــه جنبه های تخصصی 
صنعــت گردشــگری این اســتان بصــورت ویــژه پرداخته 

ــود. می ش
مدیــرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ــر از حضــور شــهرداری هــای  ــا تقدی اســتان کرمــان ب
ســیرجان، بــم و رفســنجان در پانزدهمیــن نمایشــگاه 
بیــن المللــی گردشــگری تهــران بیــان کــرد: در ایــن 
نمایشــگاه تفاهــم نامــه هــای همــکاری بین شــهرداری 
هــای اســتان کرمــان و ســایر شــهرداری هــا و صنایــع 
وابســته بــه صنعــت گردشــگری سراســر کشــور منعقد 

خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکه شــیوع کرونــا به صنعت گردشــگری 
ضربــه وارد کــرده اســت تصریــح کــرد: امیدواریــم در این 
ــق گردشــگری  ــه هــای توســعه و رون نمایشــگاه زمین

داخلــی بیــش از پیــش فراهــم شــود.
فعالــی ادامــه داد: بســته هــای ســرمایه گــذاری صنعت 
ــن  ــگاه بی ــن نمایش ــان در پانزدهمی ــگری کرم گردش

المللــی گردشــگری تهــران ارائــه مــی شــود.
وی تاکیــد کرد: اســتان کرمــان آمادگی ارائه تســهیالت 
به ســرمایه گــذاران حــوزه هــای مختلف گردشــگری از 

محــل منابع مالــی تبصــره ۱۸ را دارد.
فعالــی بــا اشــاره بــه نزدیکــی ایــام نــوروز ۱۴۰۰ 
ــگاه  ــزاری نمایش ــک برگ ــدون ش ــرد: ب ــان ک خاطرنش
هــای گردشــگری مــی توانــد به پیونــد مردم و کســب و 
کارهــای وابســته بــه ایــن صنعــت بیــش از پیش کمک 

کنــد.
کرمــان با هشــت اثــر ثبــت جهانی بیشــترین آمــار آثار 
ثبــت جهانــی کشــور را در بیــن اســتان هــا بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.

بمناسبت هفته زنان وروز 
مادر از بانوان بردسیری 

تجلیل شد 

راه اندازی فاز دوم فوالد سیرجان ایرانیان با هزینه ای بالغ بر 5هزار میلیارد تومان
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر 
مهنــدس میرصادقی فرماندار بردســیر و حجت االســالم 
والمســلمین کرمانــی بــا مهنــدس ابراهیمــی مدیرعامل 
فــوالد ســیرجان ایرانیان،مهنــدس قاســمی مدیــر منابع 
ــا  ــع احی ــس مجتم ــوادی رئی ــدس ج ــانی و مهن انس
مســتقیم بردســیرو تعــدادی از مدیــران فوالد ســیرجان 
ایرانیــان دیــدار و گفتگــو کردنــد ودراین دیــدار مهندس 
ابراهیمــی از راه انــدازی فــاز دوم فــوالد بــا هزینــه ای بالغ 

بــر۵ هــزار میلیــارد تومــان خبــر داد

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئيــن نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002073- 1400/10/20 هيــات اول موضــوع قانون 
تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــک بردســير تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای مرادعلــی سيســتانی بدوئــی فرزند ســياه 
بشــماره کدملــی 3178966285  صــادره از بردســير در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 347 مترمربــع پاک 
125 فرعــی مجــزی شــده از 43 فرعــی از 3596  اصلــی واقــع در بردســير بخــش 20 کرمــان خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای حســن رنجبــر شــورابادی محرز گردیــده اســت. لذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت 
متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولين آگهي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خود 
را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکيت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25                    حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/87 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئيــن نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011001831 - 1400/9/15  هيــات اول موضــوع قانون 
تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــک بردســير تصرفــات مالکانــه با معــارض متقاضی آقــای محمدجــواد رضــازاده مشــيزی فرزند مجيد 
بشــماره شناســنامه 3179913029 صــادره از بردســير در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 313/53 مترمربــع 
پــاک 19 فرعــی  از 3354  اصلــی واقــع در بردســير بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقای 
ایــرج سروشــيان محــرز گردیــده اســت لــذا به منظور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکيــت متقاضــی اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم 
وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســليم اعتراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکيــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25

                                                                         حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/88 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئيــن نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011001904 - 1400/9/30 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــک بردســير تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای حميد احمــد نظــری فرزند اصغر بشــماره 
کدملــی 3179808152 صــادره از بردســير در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 287/85 مترمربــع پــاک 333  
فرعــی از 534  اصلــی واقــع در بردســير بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقای بهــرام جالی 
گوهــری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکيــت متقاضــی اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم 
وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســليم اعتراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکيــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25

                                                                        حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/90 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئيــن نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011001864 - 1400/9/23 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــک بردســير تصرفــات مالکانــه با معــارض متقاضی خانــم مریم محمد نصيــری فرزند محمد بشــماره 
کدملــی 0076474275  صــادره از تهــران در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 246/94  مترمربــع پــاک 7  
فرعــی از 786  اصلــی واقــع در بردســير  بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقای محمد نجفی 
احمدابــادی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکيــت متقاضــی اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم 
وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســليم اعتراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکيــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25

                                                                       حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/89 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئيــن نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر ارای شــماره 140060319011002066 - 1400/10/20 هيــات اول موضوع قانون 
تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــک بردســير تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای عباســعلی ميــر گنجانــی فرزنــد ابراهيم  
بشــماره کدملــی 5839707686 صــادره از رابــر در یــک بــاب کارخانــه بــه مســاحت 51471/06 مترمربــع  
پــاک 556 فرعــی از 852 اصلــی واقــع در بردســير  بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
شــهریار برنــا محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکيــت متقاضــی اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم 
وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســليم اعتراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکيــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11 -تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25

                                                                     حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/92 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئيــن نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011001940 - 1400/10/5 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه 
ثبــت ملــک بردســير تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی خانــم معصومه خســروی مشــيزی فرزند 
غامرضــا بشــماره کدملــی 3178792775 صــادره از بردســير در یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 221/24 
مترمربــع پــاک 87  فرعــی از 3576  اصلــی واقــع در بردســير بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــک 
رســمی مهــوش بهــادر بردســيری  محــرز گردیده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکيــت متقاضی 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به 
ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعدم وصــول اعتراض 

طبــق مقررات ســند مالکيــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25                    حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/91 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئيــن نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011001835 - 1400/9/15 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــک بردســير تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای محمدرضــا اميــر اســماعيلی فرزنــد علی 
بشــماره شناســنامه 3179264632  صــادره از بردســير در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 1413/51 مترمربع 
پــاک 8 فرعــی از 5163  اصلــی واقــع در بردســير  بخــش 20 کرمــان  خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
اکبــر نصيــری پورمحــرز گردیــده اســت. لذا به منظــور اطاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکيــت متقاضــی اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم 
وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســليم اعتراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکيــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11 -تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25

                                                                       حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/93 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئيــن نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002142 - 1400/10/28  هيــات اول موضوع قانون 
تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــک بردســير تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای مصطفــی کمالــی فرزنــد مجيد بشــماره 
کدملــی 2993777890 صــادره از کرمــان در یــک قطعــه زميــن مزروعی مشــتمل بر دامداری به مســاحت 
66241/84  مترمربــع پــاک 14 فرعــی از 3943  اصلــی واقــع در بردســير بخــش 20 کرمــان از محــل 
مالکيــت آقــای اکبــر کهنوجــی و کل مالکيــت مشــاعی متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکيــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهي به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای 

مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25

                                                                            حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/94 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
وساختمانهاي فاقد سندرسمي

ــف  ــن تکلي ــون تعيي ــه قان ــن نام ــاده 13 آئي ــاده 3 و م ــوع م ــی موض آگه
ــر رای  ــد ســند رســمی براب ــی و اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت وضعي
شــماره 140060319011002141 - 1400/10/28  هيــات اول موضــوع 
قانــون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســير تصرفــات مالکانــه بــا 
معــارض متقاضــی اداره اوقــاف و امــور خيریــه بردســير بشــماره شناســه ملی 
14002967233 در ششــدانگ مســجد ابوالفضــل )ع( روســتای دهکــده بــه 
ــع  ــی واق ــی از 5682  اصل ــاک 105 فرع ــع پ ــاحت 1732/24 مترمرب مس
در بردســير بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقایــان اصغــر 
ميرمحمــدی و اصغــر عبداللهــی محــرز گردیده اســت لــذا به منظــور اطاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکيــت متقاضــی اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــک مــاه از 
تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي تقدیــم نمایند.

بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکيــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25                            
حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/95 م الف

افزایش ۳۴ درصدی تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم
در پنــج مــاه اخیــر مجمــوع تجــارت خارجــی کشــور نســبت بــه پنــج مــاه پایانی 

دولــت قبــل، ۳۴ درصــد بیشــتر شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، در پنــج مــاه نخســت ســال جاری کــه پنج مــاه پایانــی عملکرد 
ــت دوازدهــم محســوب می شــود، صــادرات غیرنفتــی کشــور ۱۷  اقتصــادی دول
میلیــارد و ۶۶۱ میلیــون دالر و واردات ۱۶ میلیــارد و ۶۳۱ میلیــون دالر بــود. بدیــن 
ترتیــب مجمــوع تجــارت خارجــی کشــور در پنــج مــاه پایانــی دولــت قبــل ۳۴ 
میلیــارد و ۲۹۲ میلیــون دالر بــود.از ابتــدای شــهریورماه تــا پایــان دی مــاه کــه پنج 
مــاه نخســت عملکــرد اقتصــادی دولــت ســیزدهم بــه حســاب می آیــد، صــادرات 

غیرنفتــی کشــور بــه ۲۱ میلیــارد و ۱۰۲ میلیــون دالر و واردات بــه ۲۴ میلیــارد و 
۸۴۲ میلیــون دالر افزایــش یافتــه اســت. بدیــن ترتیــب مجمــوع تجــارت خارجی 
کشــور در پنــج مــاه اخیــر بــه ۴۵ میلیــارد و ۹۴۴ میلیــون دالر رســیده کــه ۳۴ 
درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه در پایــان دولت قبل رشــد کــرده اســت.آمار فوق 
شــامل صــادرات نفتــی نیســت و فقــط صــادرات غیرنفتــی را شــامل می شــود. در 
مــورد صــادرات نفتــی هــم دولــت رئیســی بــا دور زدن تحریم هــای نفتــی، حجــم 
صــادرات را ۴۰ درصــد افزایــش داده کــه بــا توجــه بــه رشــد قیمــت نفــت، میــزان 

درآمدهــای نفتــی بیــش از ۱۰۰ درصــد رشــد کــرده اســت.

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای خدارحــم پورجهانشــاهی بموجــب درخواســت شــماره 1400/5898 و 
ــاب  ــت ششــدانگ یکب ــورخ 1400/11/9 اعــام داشــته کــه ســند مالکي م
ــش 20  ــير بخ ــع در بردس ــی واق ــی از 4265 اصل ــاک 396 فرع ــه پ خان
کرمــان بشــماره چاپــی 685250 )ســری ب 97( بــه شــماره دفتــر الکترونيک 
ــليم  ــادر و تس ــند آن ص ــت و س ــان ثب ــام ایش 139820319011001402 بن
گردیــده اســت حــال نامبــرده مدعــی اســت ســند مالکيــت پــاک مزبــور به 
علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و ضمــن تســليم دو بــرگ شــهادت شــهود 
تصدیــق شــده درخواســت ســند مالکيت المثنی نمــوده لذا باســتناد مــاده 120 
آئيــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهی 
می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معامله یا در دســت داشــتن ســند 
مالکيــت نســبت بــه ملــک مذکــور مــی باشــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از 
انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد بردســير مراجعه و اعتــراض خــود را ضمن 
ارائــه اصــل ســند مالکيــت یا ســند معامله تســليم نمایــد واال پس از گذشــت 
مهلــت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکيــت المثنــی اقــدام خواهد شــد.

تاریخ انتشار : 1400/11/11
حســين تقــی زاده - رئيــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان بردســير / 

م الــف 58



او خواهدآمد 

www.sepehrbrd. i r

3 هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان       سال  چهاردهم         شماره 516          دوشنبه  یازدهم بهمن ماه 1400

سیمای مهدویت در قرآن

سوره فتح، آیه ۲۵
»لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما«

واگر مومنان وکافران از هم جدا می شدند کافران را عذاب 
دردناکی می کردیم. در این آیه تکیه بر این مطلب است 
که اگر صفوف مومنان از کفار در مکه جدا می شد وبیم از 
میان رفتن مومنان مکه نبود ما کافران را به عذاب دردناکی 
مجازات می کردیم وآنها را با دست شما سخت کیفر می 
دادیم. درست است که خداوند می توانست از طریق اعجاز 
این گروه را از دیگران جدا کند ولی سنت پروردگار جز در 
موارد استثنایی، انجام کارها از طریق اسباب ووسائل عادی 

ومعمولی است.
واژه ها تزیلوا از ماده ی زوال است ودر اینجا به معنای جدا 
گشتن ومتفرق شدن است، از روایت متعددی که از طریق 
)سنی وشیعه( پیرامون این آیه نقل شده است استفاده می 
شود که منظور از آن افراد با ایمانی بودند که در صلب کفار 
قرار داشتند. خداوند به خاطر آنها گروه کفار را مجازات نکرد. 
از جمله در حدیثی از امام صادق )علیه السالم( می خوانیم 
که کسی از امام سوال کرد مگر علی )علیه السالم( در دین 
خداوند قوی وقدرتمند نبود؟ امام )علیه السالم( فرمود: آری 
قوی بود، عرض کرد: پس چرا بر اقوامی )از افراد بی ایمان 
ومنافق( مسلط شد اما آنها را از میان نبرد. چه چیز مانع 
بود؟ فرمود: یک آیه در قرآن مجید سوال کرد کدام آیه؟ 
فرمود: این آیه که خداوند می فرماید. اگر مومنان وکافران 
از هم جدا می شدند. کافران را عذاب دردناکی می کردیم. 
سپس فرمود: خداوند ودیعه های باایمانی در صلب اقوام 
کافر ومنافق داشت وعلی )علیه السالم( هرگز پدران را نمی 
کشت تا این ودائع ظاهر گردد وهم چنین قائم ما اهل بیت 
ظاهر نمی شود تا این ودائع آشکار گردد. یعنی خدا می داند 
که گروهی از فرزندان آنها در آینده با اراده واختیار خود اراده 
واختیار خود ایمان را می پذیرند وبه خاطر آنها پدران را از 
مجازات سریع معاف می کند. البته مانعی ندارد که آیه فوق 
هم اشاره به اختالط مومنان مکه با کفار باشد وهم مومنانی 

که در صلب آنها قرار داشتند.

 آیه ۲ سوره  نساء :
و اموال یتیمان را به آنان )باز( دهید و )مال پاک( و 
)مرغوب آنان ( را با )مال( ناپاک )خود( عوض نکنید و 
اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید که این گناهی 

بزرگ است.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

شخصی از قبیله  »بنی غطفان« برادر ثروتمندی داشت 
که از دنیا رفت و او به عنوان سرپرستی از یتیمان برادر، 
اموال وی را به تصرف در آورد و هنگامی که برادرزاده به 
حد رشد رسید، از دادن حق او امتناع ورزید. موضوع را به 
خدمت پیامبر )ص( عرض کردند. آیه نخست نازل گردید 
و مرد غاصب بر اثر شنیدن آن توبه کرد و اموال را به 
صاحبش باز گرداند و گفت  »اعوذ باهلل من الحوب الکبیر، 

به خدا پناه می برم از اینکه آلوده به گناه بزرگی شوم.«
2- آیه شریفه به سه دستور مهم درباره اموال 
یتیمان اشاره دارد، دستورات و فلسفه آنها را بیان 

کنید.
در آیه فوق سه دستور مهم درباره اموال یتیمان داده شده 

است.
الف( اموال یتیمان را به آنان بازگردانید :در این جمله 
دستور می دهد که  »اموال یتیمان را به هنگامی که رشد 
پیدا کنند، به آنها بدهید.« یعنی تصرف شما در این اموال 
تنها به عنوان امین و ناظر و وکیل است، نه به عنوان مالک.

ب( هیچگاه اموال پاکیزه آنها را با اموال ناپاک و پست خود 
تبدیل نکنید : این دستور در حقیقت برای جلوگیری از 
حیف و میل هایی است که گاهی سرپرست های یتیمان 
به بهانه اینکه تبدیل مال به نفع یتیم است،یا با هم تفاوتی 
ندارد، و یا اگر بماند ضایع می شود، اموال خوب و زبده 
یتیمان را تصاحب می کردند و اموال نامرغوب خود را به 

جای آن می گذاشتند.
ج( اموال آنها را با اموال خود نخورید : یعنی اموال یتیمان 
را با اموال خود مخلوط نکنید، به طوری که نتیجه اش 
تملک همه باشد و یا اینکه اموال بد خود را با اموال خوب 
آنها مخلوط نسازید که نتیجه اش پایمال شدن حق 

یتیمان باشد.
3- منظور از  »انه کان حوبا کبیرا« چیست؟

اینگونه تعدی و تجاوز به اموال یتیمان گناه بزرگی است. 
راغب در کتاب مفردات می گوید :  »الحوبه« در اصل به 
معنی احتیاج و نیازی است که انسان را به گناه می کشاند. 
از آنجا که تجاوزهای سرپرستان به اموال یتیمان، غالبا بر 
اثر نیاز و یا به بهانه احتیاج صورت می گیرد، در آیه فوق 
به جای کلمه  »اثم، گناه« کلمه  »حوب« بکار رفته است 

تا اشاره ای به این حقیقت بوده باشد.
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ــی اســتانداری  ــرکل سیاســی امنیت مدی
کرمــان گفــت: وضعیــت ابتــال بــه کرونــا 
امیکــرون در اســتان کرمان رو بــه افزایش 

اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان 
حمیــد شــمس الدینی مدیرکل سیاســی 
امنیتــی اســتانداری کرمــان  در جلســه 
ســتاد کرونــا با اشــاره بــه اینکه در اســتان 
کرمــان شهرســتان قرمز کرونایــی نداریم، 
ــار،  ــتان ان ــش شهرس ــرد: ش ــار ک اظه
ــان و  ــنجان، کرم ــد، رفس ــیرجان، زرن س
جیرفــت در وضعیــت نارنجــی قــرار دارند.

وی عنــوان کــرد: ۱۱ شهرســتان، ارزوئیه، 
ــهربابک،  ــر، راور، ش ــیر، راب ــت، بردس باف
ــوج و  ــاد، منوجــان، کهن ــاب، عنبرآب فاری
کوهبنــان در وضعیــت زرد و شــش شــهر 
ــوب،  ــار جن ــگان، رودب ــم، ری ــتان ب اس
فهرج، قلعه گنــج و نرنماشــیر در وضعیت 

ــد. آبــی قــرار دارن
 شــمس الدینی بیــان داشــت: بــر اســاس 
هشــداری کــه داده شــده، مــا وارد پیــک 

کرونــا  وضعیــت  و  ششــم شــده ایم 
ــش اســت. ــه افزای ــرون رو ب امیک

شــمس الدینی یــادآور شــد: بالــغ بــر ۹۰ 
درصــد واکسیناســیون در ســطح اســتان 

انجــام شــده اســت.
ــت  ــنجان و جیرف ــال در رفس ــیب ابت ش
بیشــتر از ســایر شــهرهای اســتان اســت

حمیدرضــا رشــیدی نژاد رئیــس دانشــگاه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــکی کرم ــوم پزش عل
اینکــه  کشــور و همچنین اســتان کرمان 
در وضعیــت هشــدار قــرار دارنــد، اظهــار 
داشــت: هفتــه گذشــته بســتری ها  
ــه  ــه هفت ــبت ب ــد نس ــدود ۲۵ درص ح
قبل تــر افزایــش پیــدا کــرده اســت و در 
حــال حاضــر ۳۷۰ مــورد بیمار مشــکوک 
و قطعــی در ســطح بیمارســتان های 

اســتان بســتری هســتند.
وی عنــوان کــرد: مــوارد قطعــی مبتــال به 
کرونــا در ســطح بیمارســتان های اســتان 
۱۱۵ مــورد، مــوارد مشــکوک ۲۵۵ مــورد، 
ــورد و  ــور ۲۱ م ــت ونتیالت ــاران تخ بیم

بســتری در آی ســی یو ۵۳ مــورد اســت.
رشــیدی نژاد تصریــح کــرد: در مجــاورت 
دو اســتان قــرار داریــم که تعــداد بیماران 
ــن دو  ــرون در ای ــا امیک ــه کرون ــال ب مبت
ــک  ــاور ی ــه و مج ــش یافت ــتان افزای اس
اســتانی قــرار داریــم که ســه شهرســتان 

آن قرمــز اســت.
وی ابــراز داشــت: هفته گذشــته مــرگ و 
میرهــا در ســطح اســتان کرمان نســبت 

بــه هفتــه ماقبــل کاهــش یافته اســت.
ــا اشــاره بــه اینکــه رونــد  رشــیدی نژاد ب
بیماران ســرپایی هفته گذشــته نســبت 
بــه هفتــه ماقبــل رو بــه افزایــش اســت، 
ابــراز داشــت:  دو هفتــه قبــل ۱۵ تــا ۲۰ 
درصــد تســت های انجــام شــده مثبــت 
بــوده کــه ایــن آمــار در هفتــه گذشــته 
ــش  ــه ۶۰ درصــد افزای ــروز ب ــژه دی به وی
یافتــه و ایــن عــدد روز بــه روز در حــال 

افزایــش اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
گفــت: درگیــری افــراد مبتــال بــه 

وضعیت ابتال به کرونا امیکرون در استان کرمان رو به افزایش است

امیکــرون نســبت بــه ویــروس دلتــا ۲.۵ تــا ۳ 
ــت. ــر  اس براب

وی بــا بیــان اینکــه آمــار واکسیناســیون کنــد 
ــال  ــیب ابت ــد: ش ــر ش ــی رود، متذک ــش م پی
در جیرفــت و رفســنجان بیشــتر از ســایر 
شهرســتان های اســتان اســت و همچنان تعداد 
ــاد  ــا در ســیرجان زی ــه کرون بیمــاران مبتــال ب

ــت. اس

10000100005588

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002038 - 1400/10/13 هیــات اول موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بال معــارض متقاضــی آقای امین قلنــدری پامــزاری فرزند علی  بشــماره 
کدملــی 3170085360  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه  بــه مســاحت 222/18 مترمربــع پــالک 24 
فرعــی از 685  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمان خریداری از مالك رســمی آقای حســین گرکانی 
نــژاد مشــیزی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11 -تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25

                                                                      حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/72 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002069 - 1400/10/20 هیــات اول موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بال معــارض متقاضی آقــای محمدرضــا امیرپورســعید فرزنــد غالمرضا  
بشــماره کدملــی 3179828072  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه  بــه مســاحت 274/92  مترمربــع 
پــالک 8 فرعــی از 724 اصلــی واقــع در بردســیر  بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقایــان 
احمــد رنجبرکریــم ابــادی و امیــر گرکانــی نــژاد مشــیزی محــرز گردیــده اســت.  لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صورتي که اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهــي به مــدت دو ماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکــور وعدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25                   حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/73 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002027 - 1400/10/13 هیــات اول موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای علــی جاللــی فرزنــد محمــد  بشــماره 
شناســنامه 3170064690  صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 309/32 مترمربــع پــالک 
2  فرعــی از 800  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای علــی 
عشــقی محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس 
از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/11/11- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25
                                                                              حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/71 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی  برابــر رای شــماره 140060319011002068 - 1400/10/20 هیــات اول موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت 
ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض متقاضــی آقای نــادر صباحی فرزند حســن  بشــماره کدملی 
3170057006 صــادره از بردســیر در یــك بــاب خانــه  بــه مســاحت  326/59 مترمربع پــالک 338 فرعی از 
534  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالك رســمی آقــای بهرام جاللــی گوهری 
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می شــود 
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپس از اخذ رســید،ظرف 
مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیم نمایند.بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبت اول :1400/11/11 -تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/11/25
                                                               حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/74 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002067 - 1400/10/20 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بال 
معــارض متقاضــی آقــای محمدســعید  فرزنــد جــواد  بشــماره کدملــی 3179394064  صــادره از بردســیر در یك بــاب خانه 
بــه مســاحت 109/63  مترمربــع پــالک 1  فرعــی  از 603  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــك 
رســمی آقــای جــواد ســعید محــرز گردیده اســت. لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ 
انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف مــدت یك مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور 

وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25

                                                                                                حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/75 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002146 - 1400/10/28 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بال 
معــارض متقاضــی آقــای محمد رســول کاظمی نــژاد فرزنــد قنبر بــه شــماره کدملــی 3179881720 صــادره از بردســیر در 
یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 256/78 مترمربــع پــالک 47 فرعــی از 3433  اصلــی واقــع در بردســیر  بخــش 20 کرمــان 
خریــداری از مالــك رســمی آقــای محمــد یارمــرادی گرکانــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه این اداره تســلیم 
وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي تقدیــم نمایند.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25
                                                                                                 حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/78 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002072 - 1400/10/20 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بال 
معــارض متقاضــی آقای رضا خســروی مشــیزی فرزند حســین  بشــماره کدملــی 3179629381  صــادره از بردســیر در یك 
بــاب خانــه بــه مســاحت 442/38 مترمربع پــالک 25  فرعــی از 3427  اصلــی واقع در بردســیر بخش 20 کرمــان خریداری 
از مالــك رســمی آقــای ذبیــح الــه ابراهیــم نــژاد مشــیزی محــرز گردیــده اســت لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه این اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود رابــه مراجع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25

                                                                                           حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/81 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002151 - 1400/10/28 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بال 
معــارض متقاضــی آقــای نصرت اله ابراهیمی شــاه قلــی فرزند خانجــان  بشــماره کدملــی 3179098929 صادره از بردســیر 
در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 224/67 مترمربــع پــالک 176  فرعــی از 395  اصلــی واقع در بردســیر  بخــش 21 کرمان 
خریــداری از مالــك رســمی آقایــان منوچهــر و رســتم هــر دو کیانیــان محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره 
تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود رابــه مراجــع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25
                                                                                         حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/84 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002070 - 1400/10/20 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بال 
معــارض متقاضــی آقــای محمدعلی خالوئی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 3130038779  صــادره از بافــت در یك باب 
خانــه بــه مســاحت 359/26 مترمربــع  پــالک 6 فرعــی از 801 اصلی واقع در بردســیر بخــش 20 کرمان خریــداری از مالك 
رســمی آقایــان محمــد نجفــی احمــد ابــادی و علــی فخرابــادی محــرز گردیــده اســت لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه این اداره تســلیم 
وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي تقدیــم نمایند.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25
                                                                                            حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/76 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002075 - 1400/10/20 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بال 
معــارض متقاضــی خانــم فاطمــه خضری پــور قرائــی فرزنــد علــی  بشــماره کدملــی 3179696001  صــادره از بردســیر در 
یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 245/6  مترمربــع پــالک 11  فرعــی از 346  اصلــی واقــع در بردســیر  بخــش 20 کرمــان 
خریــداری از مالــك رســمی آقــای خــداداد خســروی مشــیزی قهــرا از نبــات خدادادپــور مشــیزی محــرز گردیــده اســت لذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11 - تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25
                                                                               حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/79 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002071 - 1400/10/20 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بال 
معــارض متقاضــی آقای علیرضا عباســزاده مشــیزی فرزند غالمحســین بشــماره کدملــی 3179750332  صادره از بردســیر 
در یــك بــاب مغــازه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 240 مترمربــع پــالک 8  فرعــی از 789  اصلــی واقــع در 
بردســیر  بخــش 20 کرمــان خریــداری  از مالــك رســمی آقــای حمیــد ســعید محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره 
تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود رابــه مراجــع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25
                                                                                   حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/82 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی برابــر رای شــماره 140060319011001830 - 1400/9/15 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بال 
معــارض متقاضــی آقــای محمدرضــا کردســتانی فرزند عیســی  بشــماره کدملــی 3179488859 صــادره از بردســیر در یك 
بــاب ســاختمان تجــاری مشــتمل بر محوطه بــه مســاحت 364/79 مترمربــع پــالک 1887  فرعــی از 834  اصلــی واقع در 
بردســیر بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای نصرالــه فــالح محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره 
تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود رابــه مراجــع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25
                                                                                        حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/85 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002150 - 1400/10/28 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بال 
معــارض متقاضــی آقــای وحیــد برزگــر فرزنــد شــیرعلی  بشــماره کدملــی 3170044877  صــادره از بردســیر در یــك باب 
خانــه بــه مســاحت 102/65 مترمربــع  پــالک 174 فرعــی از 395 اصلــی واقــع در بردســیر  بخــش 21 کرمان خریــداری از 
مالــك رســمی آقایــان منوچهــر و رســتم هــر دو کیانیــان محــرز گردیــده اســت. لذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه این اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود رابــه مراجع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25

                                                                                        حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/86 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002155 - 1400/10/29 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بال 
معــارض متقاضــی خانــم پروانــه بنــی اســد ازاد فرزند علــی  بشــماره کدملــی 3179041846  صــادره از بردســیر در یك باب 
خانــه بــه مســاحت 344/143 مترمربــع پــالک 29 فرعــی از 3388  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 21 کرمان خریــداری از 
مالــك رســمی آقــای ذبیــح الــه ابراهیــم نــژاد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ 
رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود رابــه مراجع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25

                                                                                           حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/83 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002074 - 1400/10/20 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بال 
معــارض متقاضــی آقــای جــواد خســروی مشــیزی فرزنــد یارمحمــد بشــماره کدملــی 3170017780 صــادره از بردســیر در 
یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 327/57 مترمربــع پــالک 14  فرعــی از 548  اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان 
خریــداری از مالــك رســمی شــرکت تعاونــی فرهنگیــان محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه این اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود رابــه مراجع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25

                                                                                             حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/80 م الف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی برابــر رای شــماره 140060319011002140 - 1400/10/28 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســیر تصرفــات مالکانه بال 
معــارض متقاضــی آقــای یدالــه نیــك ورز فرزنــد علــی بشــماره کدملــی 3179387173  صــادره از بردســیر در یــك بــاب 
خانــه بــه مســاحت 191/62 مترمربــع پــالک 1717  فرعــی مجــزی شــده از 22 فرعــی از 4265  اصلــی واقــع در بردســیر 
بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای داریــوش بهــادر بردســیری محــرز گردیده اســت لذا به منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره 
تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود رابــه مراجــع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/11 -تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/25
                                                                                               حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/77 م الف
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بخشی از تعرفه عوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری الله زار سال 1401
شــهرداری  الله زار باســتناد مجوزشــماره  30/6/101 مورخ   1400/10/07   شــورای  اســامی شــهر الله زار و صورتجلسه 
هیــات تطبیــق شهرســتان  بردســیر تعرفــه عــوارض محلــی ســال 1401 بــه شــرح ذیل بــه اطاع عمــوم می رســاند                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      روابــط عمومــی شــهرداری اللــه زار

 *** عوارض زیر بنا  :
محاسبه عوارض پروانه ساختمانی به یکی از روش های زیر با در خواست متقاضی اقدام خواهد شد .

الف: ضرایب محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی 

نحوه محاسبه عوارض:

•  بافت فرسوده به ساختمانهایی اطالق میشود که در محل ساختمانهای مخروبه قدیمی احداث شود 
 تبصره 1: عوارض زیر بنای  باغ ویال )خانه باغ( 

***عوارض پذیره صدورپروانه و یا صدور مجوز برای هتل هاو اماکن گردشگری و مسافرخانه ها

نحوه محاسبه عوارض:
***عوارض سطح شهر 

***عوارض صدور مجوز نصب )احداث پل(

تبصــره 2: قیمــت منطقــه ای عبــارت اســت از آخریــن ارزش معامالتــی زمیــن مــالک عمــل اداره امــور اقتصــاد و 
دارایــی هــر شــهر میباشــدو در اجــرای مــاده 64 قانــون مالیاتهــای مســتقیم تعییــن و ابــالغ میگــردد.

جدول 1/ ب = عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری -  اداری - آموزشی و آموزش عالی و بهداشتی - 
درمانی و ورزشی و مراکز فرهنگی هنری با ارتفاع و دهنه مجاز 

مــاده6- عــوارض پذیــره واحدهــای تجــاری - اداری- آموزشــی و آموزشــی درمانــی و ورزشــی و مراکــز هنــری 
- اماکــن مذهبــی - صنعتــی  

ــی و  ــک واحــد تجــاری- اداری- آموزشــی و آموزشــی درمان ــع از ی ــره یــک مترمرب جــدول1/ب عــوارض پذی
ــه هــا و مراکــز صنعتــی و مذهبــی  ورزشــی و مراکــز هنــری و کتابخان

ــر اســاس قیمــت منطقــه ای عبــارت اســت از آخریــن ارزش معامالتــی  تبصــره 1: محاســبه عــوارض پذیــره ب
ــون مالیاتهــای  ــاده 64 قان ــوده و در اجــرای م ــی شــهر ب ــور اقتصــاد و دارای ــه مــالک عمــل اداره ام زمیــن ک

ــالغ میشــود. مســتقیم تعییــن و اب
تبصــره 2: در محاســبه عــوارض پذیــره زمینــی کــه دارای چنــد بــر باشــدقیمت منطقــه ای گرانتریــن بــر ملــک 

مشــرف بــه معبــر محاســبه خواهــد شــد.
ــنامه  ــدور شناس ــگام ص ــهرداری بهن ــند ش ــاص باش ــف خ ــورت وق ــا بص ــینیه ه ــه حس ــره 3: در صورتیک تبص

ــد. ــت نماین ــکونی دریاف ــه مس ــوارض پروان ــادل ع ــی مع ــاختمانی عوارض س
• درصــورت احــداث واحدهــای آموزشــی و بهداشــتی و غیــره توســط خیریــن عــوارض پذیــره 50% محاســبه 

میگــردد.
ــی و  ــع از واحدهــای تجــاری - اداری- آموزشــی و آمــوزش عال ــره یــک متــر مرب جــدول 3/ ب=عــوارض پذی
بهداشــتی درمانــی و ورزشــی و مراکــز فرهنگــی و هنــری بــا ارتفــاع و دهنــه مغایــر بــا ضوابــط اعــالم شــده 

توســط طــرح تفضیلــی هــادی و هــادی

l                      طول دهنه غیر مجاز به مرت

l0                          طول دهنه مجاز 3 مرت

h                    ارتفاع دهنه غیر مجاز به مرت

h0                    ارتفاع دهنه مجاز به مرت

تبرصه 1= دهنه و ارتفاع کمرت  از ضوابط مجاز مالک عمل نخواهد بود و از جدول 1/ ب و 2/ ب محاسبه میشود .

تبــرصه 2: دهنــه مــورد نظــر بــرای هــر مغــازه یعنــی بــر هــر مغــازه کــه در ایــن دســتور العمــل عبــارت اســت از فاصلــه بیــن دو تیغــه 

بنابرایــن چنانچــه یــک مغــازه دارای چنــد درب باشــد مــالک محاســبه دهنــه مجــاز اســت و بــه اضافــه طــول آن عــوارض پذیــره تعلــق 

خواهــد گرفــت و چنانچــه دهانــه هــا از جهــات مختلــف باشــد فقــط اضافــه بــر  دهانــه مجــاز از بزرگرتیــن بــر مغــازه مــالک عمــل 

خواهــد بــود .

ــوده کــه همــه ســاله بایســتی از کلیــه امــالک  ــرای شــهرهای غیــر مشــمول مــاده 2 نوســازی ب عــوارض مذکــور ب
واقــع در محــدوده قانونــی شــهر عــوارض بــه میــزان یــک ونیــم  درصــد ارزش ملــک براســاس قیمــت معامالتــی روز 

دارایــی محاســبه و از صاحبــان امــالک دریافــت نماینــد .
نحوه محاسبه عوارض سطح شهر 

تبرصه :نصب پل مقابل درب ورودی پارکینگ ها مشمول پرداخت عوارض موضوع این تعرفه منی باشد.

***عوارض بالکن و پیش آمدگی داخل حیاط 
ایــن نــوع عــوارض در هربــار ســاخت و ســاز جدیــد توســط مالــک قابــل و صــول میباشــد بــر اســاس رضیبــی از قیمــت منطقــه ای موضــوع 

مــاده 64 قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب 80/11/27 بــا اصالحیــه هــای بعدی .

                                                                                        A=S*z*P                                                                                                                                   

A:   عوارض بالکن داخل حیاط 

S:   مساحت بالکن به مرت مربع 

Z: رضیب تعرفه عوارض برای بالکنی )معادل 10 میباشد(

P: قیمت منطقه ای ملک

*در صورتیکــه بنــا خــالف مندرجــات پروانــه یــا خــالف ضوابــط شــهر ســازی ســاخته شــده باشــد بایــد پرونــده بــه کمیســیون مــاده صــد 

ــز  ــر اخــذ جریمــه عــوارض فــوق را نی ــر جریمــه صــادر منایــد شــهرداری بایســتی عــالوه ب ارجــاع گــردد. در صورتیکــه کمیســیون رای ب

وصــول منایــد. 

***عوارض بالکن و پیش آمدگی به معبر
ایــن نــوع عــوارض در هرباراحــداث یــا تجدیــد بنــا قابــل و صــول میباشــد بــر اســاس رضیبــی از قیمــت منطقــه ای موضــوع مــاده 64 

قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب 80/11/27 بــا اصالحیــه هــای بعــدی 
*در صورتیکــه بنــا خــالف مندرجــات پروانــه یــا خــالف ضوابــط شــهر ســازی ســاخته شــده باشــد بایــد پرونــده بــه کمیســیون مــاده صــد ارجــاع 

گــردد. در صورتیکــه کمیســیون رای بــر جریمــه صــادر منایــد شــهرداری بایســتی عــالوه بــر اخــذ جریمــه عــوارض فــوق را نیــز وصــول منایــد. 

*رعایت اصول فنی شهر سازی الزامی میباشد
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بخشی از تعرفه عوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری  الله زار سال 1401

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر از تعرفــه عــوارض وبهــای خدمــات ســال 1401 شــهرداری اللــه زار 
بــه شــهرداری مراجعــه فرماییــد تلفــن33556932                                   روابــط عمومــی شــهرداری اللــه زار

***عوارض قطع درخت 
الف ( عوارض بر قطع اشجـار )غیر مجاز(:

1. قطع بوته قبل از پايان دوره باردهي بر اساس نظريه كارشناس فضاي سبز و كميسيون ماده 7 به ازاء هر اصله  1.500.000 ريال.

2. درخت با محيط بن تا 10 سانتي متر هر اصله 7.270.000 ريال و به ازاء هر سانتيمتراضافه تا 50 سانتيمتر، مبلغ 57.500 ريال.
3. درخت با محيط بن بيشتر از 50 سانتی متر تا يک متر عالوه بر بند باال ،  به ازاء هر سانتي متر 1.825.000 ريال.
4. درخت با بن بيش از يک متر عالوه بر رعايت بند 3 به ازاء هر سانتيمتر افزايش3.700.000 ريال محاسبه گردد.

ب ( عوارض بر قطع اشجـار )مجاز(:
1. قطع بوته قبل از پايان دوره باردهي بر اساس نظريه كارشناس فضاي سبز و كميسيون ماده 7 به ازاء هر اصله 1.050.000ريال

2. درخت با محيط بن تا 50 سانتي متر هر اصله 3.700.000 ريال.
3. درخت با محيط بن بيشتر از 50 سانتيمتر تا يک متر، عالوه بر 3.700.000ريال رديف قبلی به ازاء هر سانتي متر مازاد بر 50 سانتي متر 150.000 ريال.

4. درختان با بن بيش از يک متر 7.600.000 ريال به ازاء هر سانتي متر مازاد بر يک متر 460.000ريال.
تبصره : چنانچه به داليل فنی و تشخيص كميسيون ماده 7 تقاضا بر تبديل درخت باشد ، از پرداخت عوارض معاف است.

*** عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری 
اين عوارض در هربار نقل و انتقال ملک وصول ميگردد.

*برای كليه امالک 2% ارزش كارشناسی ملک *
*ارزش كارشناسی  :40برابر ارزش منطقه ای روز دارايی ميباشد*

اخــذ درصــد عــوارض ناشــی از ارزش افــزوده از امــالک فاقــد ســند رســمی كــه بــر اســاس اســناد عــادی تقاضــای صــدور پروانــه ســاختمانی را 
نمــوده انــد بــه ميــزان 10% ارزش كارشناســی ملــک از مالــک دريافــت گردد.

اخــذ درصــد عــوارض ناشــی از ارزش افــزوده از امــالک دارای ســند رســمی كــه بــر اســاس مــواد 147و 148 قانــون اصالحــی ثبــت تقاضــای 
صــدور پروانــه ســاختمانی را نمــوده انــد بــه ميــزان 7% ارزش كارشناســی ملــک از مالــک دريافــت گــردد.

اخــذ درصــد عــوارض ناشــی از ارزش افــزوده از امــالک ســطح شــهر كــه تقاضــای صــدور پروانــه ســاختمانی را نمــوده انــد بــه 
ميــزان 6% ارزش كارشناســی ملــک از مالــک دريافــت گــردد.

ــده زميــن تقاضــای صــدور  ــودن باقيمان ــده پــالک بــدون دارا ب اخــذ درصــد عــوارض ارزش افــزوده از امــالک مشــاعی باقيمان
ــه ميــزان 12% ارزش كارشناســی ملــک از مالــک دريافــت گــردد. ــد ب ــه ســاختمانی را نمــوده ان پروان

***فرمول محاسبه عوارض کسری پارکینگ 

***عوارض تاخیر در نماسازی  و تجدید بنای ساختمان
عــوارض تاخيــر در اتمــام ســاختمان ضريبــی از قيمــت منطقــه ای موضــوع مــاده 64 قانــون مالياتهای مســتقيم مصــوب 80/11/27 
بااصالحيــه هــای بعــدی كــه بــه ازای هرســال تاخيــر در اتمــام ســاختمان وصــول ميگــردد و زمــان تاخيــر از آخريــن روز پايانــکار 

يــا مهلــت پايانــی پروانــه ســاختمان محاســبه مــی گــردد. 
عوارض تاخير در اتمام ساختمان به شرح ذيل محاسبه ميگردد :  

                                                                                                                     A=S*Z*P*T                                                                                                                                                                
A:  عوارض تاخير در اتمام ساختمان 

S:  مساحت اعيان ملک
P:  قيمت منطقه ای ملک
T : تعداد سالهای تاخير 

*عوارض تاخیر در حمل نخاله های ساختمانی
اين نوع عوارض با هر بار ريختن نخاله در معابر بر اساس ضريب از قيمت منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالياتهای مستقيم 

)مصوب 80/11/27 با اصالحيه های بعدی( ضرب در مساحت اشغال شده معبر 
                                                                                          A=S*Z*P*T                                                                                                                              

A -عوارض تاخير در حمل نخاله های ساختمانی 
S: مساحت اشغال شده نخاله به تشخيص مامور شهرداری

Z: ضريب عوارض در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ) معادل    3ميباشد(
P: قيمت منطقه ای ملک                                                       

T: تعداد روزهای تاخير در جمع آوری نخاله 
• برای جمع آوری نخاله بايد اخطار كتبی با درج مهلت مناسبی به مالک ابالغ گردد.

• تعداد روزها بعد از پايان روز اخطارمحاسبه ميگردد.
• در صورت حمل نخاله توسط شهرداری به ازای هر كاميونت 1.000.000 ريال و هر كاميون2.000.000 ريال 

***عوارض آسفالت شکافی
تخريب يا برش آسفالت و زيرسازی در معابر كم ترافيک هر متر مربع  1.600.000 ريال

تخريب يا برش آسفالت و زيرسازی در معابر دارای ترافيک هر متر مربع2.000.000 ريال
تخريب آسفالت بدون زيرسازی هر متر مربع 1.000.000 ريال

***خسارت به اموال عمومی شهری
موزائيک و سنگ فرش خيابان هر متر مربع 2.800.000 ريال

تخريب جدول و كانالهای دفع آبهای سطحی هر مترطول 1.000.000 ريال
تخريب هرگونه اموال عمومی كه قيمت آن مشخص نشده است براساس فاكتور يا تشخيص كارشناس و برآورد قيمت دريافت می شود.

***عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری موضوع بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه 
ــر اســاس ضريــب از  ــه داليــل فنــی نمــی تواننــد پاركينــگ احــداث نماينــد ب ــرای ســاختمانهايی كــه ب ــوع از عــوارض ب ــن ن اي

ــت ميگــردد. ــای مســتقيم درياف ــون مالياته ــاده 64 قان ــه ای موضــوع م قيمــت منطق
عــوارض حــذف پاركينــگ در هنــگام صــدور پروانــه ســاختمانی در مناطقــی كــه امــکان تاميــن پاركينــگ در ســاختمانها وجــود 
نداشــته باشــد اعــم مســکونی - تجــاری - اداری -خدماتــی - صنعتــی و بهداشــتی و درمانــی و آموزشــی و آمــوزش عالــی و ورزشــی 
و مراكــز هنــری ،فرهنگــی و كتابخانــه و مراكــز مذهبــی و...( بــرای هــر متــر مربــع فضــای حــذف شــده پاركينــگ ) مطابــق ضوابــط 
طــرح تفضيلــی و هــادی در شــهر هايــی كــه فاقــد طــرح باشــند هــر واحــد پاركينــگ بــرای هــر واحــد مســکونی و تجــاری 25 

متــر مربــع محاســبه خواهــد شــد (
ــر آن  ــون شــهرداری موضــوع اخــذ جريمــه عــدم احــداث پاركينــگ عــالوه ب ــه تبصــره 5 مــاده صــد قان ــا توجــه ب تبصــره 1: ب

ــزان عــدم احــداث پاركينــگ اخــذ گــردد . ــه بمي ــن تعرف عــوارض موضــوع اي
تبصــره 2: در مــوارد اســتثنايی از جملــه مــوارد ذيــل شــهرداری مــی توانــد بــر اســاس طرحهــای توســعه شــهری يــا مجــوز مراجــع 
قانونــی )كميســيونهای مــاده5 يــا كميتــه هــای فنــی طــرح های هــادی(  بــدون تاميــن پاركينــگ ، پروانه ســاختمانی صــادر نمايد:

1-ساختمان در خيابانهای سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبيل را نداشته باشد
2- ساختمان در فاصله يکصد متری تقاطع خيابانها با عرض 20متر و بيشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبيل را نداشته باشد.

3- ســاختمان در محلــی قــرار گرفتــه باشــد كــه ورود بــه پاركينــگ مســتلزم قطــع درختهــای كهــن باشــد كــه شــهرداری اجــازه 
قطــع آن هــا را نــداده باشــد

 4- ساختمان در بر كوچه هايی قرار گرفته باشد كه بعلت عرض كم كوچه امکان عبور اتومبيل را نداشته باشد
5- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد كه بعلت شيب زياد ، احداث پاركينگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6- در صورتيکه فرم و وضع زمين زير ساختمان به صورتی باشد كه نتوان در سطح طبقات پاركينگ احداث نمود .
5- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد كه بعلت شيب زياد ، احداث پاركينگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6- در صورتيکه فرم و وضع زمين زير ساختمان به صورتی باشد كه نتوان در سطح طبقات پاركينگ احداث نمود .

***بهای خدمات ناشی از حفر کانال 
*این ردیف طبق فهرست بها ساالنه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری محاسبه میگردد*

*شــهرداری موظــف اســت وجــوه دريافتــی بابــت حــذف پاركينــگ را منحصــرا جهــت احــداث پاركينگهــای عمومــی در قالــب بودجــه 
مصــوب ســاليانه بــه مصــرف برســاند و هزينــه آن در محــل ديگــری ممنــوع بــوده 

***عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری 

مالکيــن كليــه اراضــی و امالكــی كــه بــر اثــر اجــرای طرحهــای احــداث ،تعريــض و توســعه و اصــالح معابــر مياديــن در هــر گــذر احداثــی يــا اصالحــی يا 
تعريضــی و يــا در توســعه واقــع ميشــوند در صــورت پرداخــت نمــودن عــوارض بــر حــق مشــرفيت بــه شــهرداری مــی تواننــد نســبت بــه دريافــت مجوز 

ايجــاد درب بــه خيابــان اقــدام نمايند .
تبصــره 1: هنــگام توافــق بــرای خريــد يــا تملــک قســمتی از امــالک برای اجــرای طرح بشــرطی كه بغيــر از خيابــان راه دسترســی به ملک وجود نداشــته 

باشــد در زمــان آمادگــی صاحــب ملــک به منظــور ايجــاد درب احــداث شــده وصول خواهد شــد.
تبصــره 2: بــه كليــه اراضــی و امالكــی بــر اثــر اجــرای طرحهــای احــداث تعريــض و توســعه و اصــالح ميادين يــا هر گــذر احداثی يــا اصالحی يــا تعريضی 

يــا توســعه واقــع می شــوند عــوارض بــر حق مشــرفيت بــرای يکبــار تعلق مــی گيرد.
تبصــره 3: بــر اســاس تبصــره بنــد الــف مــاده28 قانــون نوســازی واگــذاری باقــی مانــده اراضــی از اجــرای طرحهــا كــه مســاحت آنها كمتــر از حــد نصاب 
تفکيــک منــدرج در ضوابــط طــرح تفضيلــی يــا هــادی شــهر باشــد بــه دليــل عــدم امــکان صــدور ســند بعنــوان يــک قطعــه ممنــوع اســت و در جهــت 

جلوگيــری از آســيبهای مخروبــه مانــدن آن بايســتی اينگونــه اراضی را تملــک نمايند .
تبصــره4: اراضــی كــه در اجــرای طــرح تعريــض بــه مالکيت شــهرداری در مــی آيند چنانچه بــه امالک همجــوار الحاق شــوند بطوريکــه ارزش افــزوده آنها 

را بــاال ببرنــد عــوارض برحــق مشــرفيت به شــرح ايــن تعرفــه از مالــک آن دريافت خواهد شــد.
تبصــره 5: چنانچــه ملکــی واقــع در معابــر و خيابانهــا توســط يکــی از مالکيــن ملــک همجــوار )پشــت جبهــه و بــر   آن (خريــداری و به ملک خــود الحاق 

نمايــد بشــرح ايــن تعرفــه شــامل عــوارض بــر حق مشــرفيت خواهــد بود 
 تبصــره 6: در صورتيکــه در هنــگام صــدور پروانــه قســمتی از ملکــی در مســير طرحــی قــرار گرفتــه و مابقــی در اختيــار مالک باقی بمانــد در زمــان صدور 

پروانــه ســاختمانی قيمــت روز زميــن واقــع در مســير بــا عــوارض پروانه ســاختمانی تهاتر خواهد شــد 
تبصــره 7: عــوارض بــر حــق مشــرفيت در زمــان اجــرای طــرح محاســبه و بــا غرامــت و عــوارض مربوطــه بــا رعايــت مقــررات تهاتــر و يــا از مالــک وصــول 

خواهــد شــد .
      تبصــره 8: چنانچــه ملــک ديگــری در اجــرای هــر انــدازه تعريــض بــه دليــل در مســير واقــع شــدن ملک مقابــل آن بــه خيابان تــازه  احداث اشــرافيت 

پيــدا كنــد بــه دليــل افزايــش ارزش افــزوده ملــک شــامل عــوارض بــر حق مشــرفيت خواهد شــد.
    تبصــره 9: چنانچــه در اجــرای تبصــره هــای 6و7 فــوق الذكــر مطالبــات شــهرداری بيــش از غرامــت آن قســمت اراضــی و امالكــی كــه در معــرض طرح 
قــرار ميگيــرد باشــد در صــورت تقاضــا و موافقــت مالــک عــوارض بــر حق مشــرفيت بــه ميزان مــازاد ملــک بهنگام فــروش بصــورت طويــل مدت)حداكثر 

36 مــاه ( وصــول گــردد.
*بنابرايــن و بطــور كلــی عــوارض بــر حــق مشــرفيت به امالكی تعلق ميگيــرد كــه شــهرداری طرحــی را اجــرا و مســيری را آزاد و اراضی حاشــيه آن ارزش 

افــزوده پيــدا نماينــد و يــا بــا الحــاق ملــک مجــاور موجــود در بــر خيابــان بــه ملــک پشــت آن ارزش افــزوده را در ملک ايجــاد نمايد.

***نحوه صدور پروانه المثنی و تغییر نام با ارائه سند معتبر
صدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تاييد مراجع ذيصالح از جمله دادگاه و نيروی انتظامی درموقع مفقودی و سرقت يا آتش سوزی و 

درج در روزنامه محلی بابت اگهی مفقودی به شرح ذيل مقدور خواهد بود
الف-زير بنای تا 500 متر مربع معادل P 70% از هر متر مربع اخذ گردد

p ب-زير بنای 501 متر مربع تا 1000متر مربع معادل
P: ارزش معامالتی روز دارايی 

***عوارض تغییر نقشه یا تغییر سازه 
شــهرداری مجــاز اســت در هنــگام تقاضــای تغييــر نقشــه توســط مالــک يــا وكيــل قانونــی وی ، عــوارض موضــوع ايــن  مــاده را )عــالوه بــر 

عــوارض نوســازی و بازديــد ( بــه شــرح ذيــل وصــول نمايــد.
1.در صورتيکــه تغييــر نقشــه بواســطه افزايــش بنــا و يــا تغييــر ســازه از ســازه منــدرج در پروانــه بــه ســازه مرغوبتــر حــادث شــود در صــورت 
داشــتن اعتبــار پروانــه عــوارض متــراژ اضافــه بنــا و در غيــر اينصــورت مــي بايســت مابــه التفــاوت عــوارض پرداختــي بــا تعرفــه عــوارض 

روز )نســبت بــه كل بنــا در كاربــري اعالمــي( محاســبه و وصــول شــود.
ــد( %5  ــوارض نوســازی و بازدي ــر ع ــالوه ب ــی بايســت )ع ــد 1 حــادث شــود م ــر از بن ــازه غي ــه تغييرنقشــه بواســطه تغييرس 2.درصورتيک

ــه روز( محاســبه و وصــول شــود. ــق تعرف ــد )طب ــه ســازه جدي ــوارض صــدور پروان ع
***عوارض پیشروي طولي

در مواقعی كه براساس ضوابط طرح هادی شهر الله زار امکان صدور پروانه ساختمان يا متراژی بيشتر از سطح اشغال فراهم باشد ، برای 
مقدار پيشروي طولي مبلغی معادل 20% عوارض مازاد تراكم محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

***ارزش افزوده ورود به محدوده قانوني ناشي از طرحهاي توسعه شهري 
B = %20 × S × P

 كليــه اراضــي كــه در اثــر گســترش شــهر در داخــل محــدوده قانونــي قــرار گيرنــد بــر اســاس تبصــره 4 قانــون تعييــن وضعيــت امــالک 
واقــع در طرحهــاي دولتــي و شــهرداريها اقــدام شــود.

***عوارض تغییر شغل و افتتاح محل کسب
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بخشی از تعرفه عوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گلزار سال 1401
شــهرداری گلــزار باســتناد صورتجلســه هیــات تطبیــق شهرســتان  بردســیر تعرفه عــوارض محلی ســال 1401 به شــرح 

ذیــل بــه  اطــاع عمــوم مــی رســاند                                                                                        روابــط عمومــی شــهرداری  گلــزار

*** عوارض زیربنا مسکونی :
1- درخواست پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی :

مساحت کل زیربنای مسکونی *قیمت منطقه ای *ضریب )تک واحدی یا چند واحدی(
)ضریب تک واحدی = 5  ضریب چند واحدی = 10    ضریب  سرایداری باغات = 20(

تبصره: 
درصــورت عــدم شــروع عملیــات احــداث ســاختمان در مهلــت تمدیــد پروانه هــا )دو نوبت یکســاله تمدید)مجموعاً ســه ســال بعــد از تاریــخ صدور 

پروانــه ســاختمان( پروانــه قبلــی باطــل و پروانــه جدیــد طبــق ضوابــط و مقــررات روز صــادر و کلیه عــوارض اخذ  میگــردد .
 P : قیمت منطقهای )قیمت منطقهای اعالمی اداره امور  مالیاتی در سال 1401 میباشد(

** عــوارض برفضــای شــهری اشــغال شــده توســط  تاسیســات شــهری )تاسیســات رو زمینــی و زیر زمینــی که باعــث ایجاد حریم میشــوند(منبع 
آب –پســت ترانســفرماتور - دکلهــای بــرق و مخابرات- کیوســک تلفن - پســت گاز و غیــره ...

مساحت سطح مقطع  * قیمت منطقه ای * ضریب تاسیسات
ضریب: مخابرات = 800     برق=1100    گاز=1000    آب و فاضالب =900

***عوارض تعیین کاربری 
عــوارض تعییــن و تثبیــت کاربــری اراضــی کــه در طــرح توســعه شــهری کاربــری متناســب با نحــوه اســتفاده از زمیــن بر اســاس وضع موجــود بر 
روی آنهــا اعمــال گردیــده )کــه ارزش افــزوده زیــادی بــر قیمــت پایــه کارشناســی اراضــی و ارزش معامالتــی بــرای مالک ایجــاد می نمایــد( درصد 

ســهم شــهرداری از ایــن اعمــال و ارتقــاء کاربــری از مالــک اخــذ گردد.
مساحت عرصه * قیمت منطقه ای تعیین کاربری انجام شده   * ضریب تعیین کاربری

ضریب تعیین کاربری مزروعی به مسکونی = 30
ضریب تعیین کاربری باغی به مسکونی 25

ضریب تعیین کاربری مسکونی به تجاری=40
ضریب تعیین کاربری سایر کاربریها به مسکونی  یا باغات =15

قیمت منطقه ای بعد از تعیین کاربری  همان قیمت منطقه ای اداره امور مالیاتی در سال 1401 می باشد )با توجه به کاربری جدید(

***عوارض بهره برداری از ساختمان های با کاربری غیر مرتبط
این عوارض در زمان اخذ پروانه از ملک تجاری، خدماتی یا مطبی قابل اخذ است که در کاربری غیر تجاری احداث شود.

مساحت عرصه * قیمت منطقه ای * ضریب بهره برداری
ضریب بهره برداری تجاری ، خدماتی و مطب = 40

***عوارض مازاد برتراکم
)تبصره 1 : مازاد بر تراکم موضوع این ماده عبارت است از تراکمی عالوه بر تراکم مجاز مصوب طرح تفصیلی میباشد.(

تبصــره 2 : اشــخاصی کــه پرونــده آنهــا در کمیســیون مــاده صــد مطــرح گــردد و حکــم بــر ابقای بنــا صــادر گــردد در صورت احــداث بنــای اضافی 
مــازاد بــر تراکــم مجــاز مشــمول عــوارض مــازاد تراکــم موضوع فــوق می گــردد.(

مساحت مازاد بر تراکم * قیمت منطقه ای * ضریب تراکم
ضریب  مازاد برتراکم مسکونی 100

ضریب تراکم تجاری 200
*** عوارض پیش آمدگی و بالکن مشرف به معابر شهری 

مساحت پیش آمدگی  *  قیمت منطقه ای * ضریب پیش آمدگی
ضریب : پیش آمدگی به صورت روبسته و مفید استفاده شود = 60

بالکن یا  پیش آمدگی به صورت روباز و فاقد دیوار های جانبی =40
*** عوارض صدور مجوز نصب پل

جهت اخذ مجوز برای احداث پل
طول پل * قیمت منطقه ای * ضریب کاربری

ضریب کاربری تجاری = 100
ضریب کاربری مسکونی = 70

ضریب سایر کاربریها=50

***عوارض ایمنی و خدمات آتش نشانی

عوارض تفکیک عرصه به ازاءهرمترمربع )عوارض بر ارزش افزوده( برای عرصه های کمتر از 500 متر مربع 

***عوارض تفکیک و افراز عرصه
عوارض تفکیک عرصه برای زمین های زیر 500 متر مربع که تفکیک شده باشند قابل اخذ است

فرمول محاسبه عوارض تفکیک و افراز عرصه
25%*ضریب قیمت کارشناسی*قیمت منطقه ای*مساحت

ضریب کارشناسی= ضریب80*قیمت منطقه ای

*** عوارض حصار کشی :
بــا توجــه بــه مــاده 110 قانــون شــهرداری نســبت بــه زمیــن بــا بناهــای مخروبــه و غیر مناســب و بــا وضع محــل  و یا نیمــه تمــام واقع در محــدوده 
شــهر کــه در خیابــان و یــا کوچــه یــا میــدان قــرار گرفتــه و منافــی بــا پاکــی و پاکیزگــی و زیبایی شــهر و یا با موازین شــهر ســازی باشــد شــهرداری 
پــس از اعمــال مــاده مذکــور  مجــوز دیــوار کشــی را بــه ازای هــر متــر مربــع دیــوار مبلــغ 7475ریــال ) هفــت هــزارو چهارصــدو هفتادوپنــج ریــال ( 

صــادر مــی نماید.

تبصــره 1: در صــورت مســامحه و یــا امتنــاع مالــک از انجــام عملیــات حصــار کشــی توضیــح داده شــده در بــاال شــهرداری مــی توانــد 
بــا رعایــت مــاده 110 قانــون شــهرداری هزینــه تمــام شــده دیوارســازی بــه اضافــه 15% افزایــش از مالــک اخــذ نمایــد .

تبصــره 2 : صــدور مجــوز حصارکشــي بنــام مالــک صرفــاً بــه منزلــه محصــور نمــودن آن تلقــي، هیچگونــه مجــوزي در جهــت احــداث 
بنــا محســوب نشــده و مراتــب مي بایســت در مجــوز صــادره از ســوي شــهرداري صراحتــاً قیــد شــود.

تبصــره 3 : مالکیــن امالکــي کــه داوطلبانــه و رایــگان  نســبت بــه عقــب کشــي دیــوار خــود مطابــق طــرح توســعه شــهري اقــدام 
نماینــد مشــمول ایــن عــوارض نبــوده و شــهرداري مبلغــي دریافــت نخواهــد کــرد

***عوارض خدمات شهری فضای سبز
عوارض زیر بنا * ضریب

ضریب = %5
بنــد )1( : عــوارض خدمــات شــهری، آتــش نشــانی و فضای ســبز  هنــگام صدور پروانــه، تمدید، اصالح و پایان کار ســاختمانی توســط شــهرداری وصــول و صرفاً 

بایســتی در ارتبــاط بــا توســعه و تجهیز  آتش نشــانی و  فضای ســبز هزینــه گردد.
بنــد )2( : عــوارض فــوق از بنا هایــی کــه توســط کمســیون مــاده 100 رای ابقــاء صــادر مي شــود نیــز وصــول و صرفــاً بایســتی در ارتبــاط بــا توســعه و تجهیــز 

آتش نشــانی و یــا فضــای ســبز هزینــه گــردد.

 ***بهای تامین خدمات عمومی و شهری)موضوع بند ب ماده 174 قانون پنجم توسعه برای واحدهای 
مسکونی، تجاری،اداری و سایر کاربریها(:

   بند )1( : بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان  ها ضروری مي باشد.
بنــد )2( : در مــوارد اســتثنا از جملــه مــوارد ذیــل شــهرداری مي توانــد بــر اســاس ضوابــط طرح های توســعه شــهری یا مجــوز مراجــع قانونی )کمیســیون  های 

مــاده 5 یــا کمیته  هــای فنــی طرح های  هــادی( بــدون تأمیــن پارکینــگ ، پروانه ســاختمانی صــادر نماید:
1. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 

2. ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 
3. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 

4. ساختمان در بر کوچه  هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد. 
5. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 

6. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود                                                                
                             

***عوارض  غرفه ها و نمایشگاههای فصلی  و دائمی
مساحت غرفه و نمایشگاه  *تعداد روز * ضریب

ضریب = 1500
***عوارض تاخیر در اتمام ساختمان

مساحت اعیان ملک * قیمت منطقه ای * تعدادسال تاخیر * ضریب
ضریب : تجاری :2      مسکونی :1

***عوارض تاخیر در نماسازی
مساحتی که باید نماسازی شود*قیمت منطقه ای*تعداد سال تاخیر*ضریب

ضریب تجاری:2       ضریب مسکونی:1
***عوارض زمین های محصور نشده

مساحت ملک*قیمت منطقه ای*ضریب*سالهای محصور نشده
ضریب بر خیابان با عرض 16 متر به باال:2    ضریب بر خیابانهای تا 16 متر:1

***نحوه صدور پروانه المثنی
ــا تأییــد مراجــع ذي صــالح از جملــه نیــروي انتظامــي در موقــع مفقــودي و ســرقت و  صــدور پروانــه ســاختماني المثنــي فقــط ب
آتــش ســوزي و ســایر حــوادث غیــر مترقبــه دیگــر بعــد از محــرز شــدن وقــوع حادثــه بــا دریافــت کارمــزد بــه شــرح زیــر مقــدور 
خواهــد بــود ) ایــن بنــد شــامل پروانــه هــای دارای اعتبــار مــی باشــد طبیعتــا پروانــه هــای بــدون تاریــخ تمدیــد جداگانــه مشــمول 

مــاده تمدیــد پروانــه خواهنــد شــد.
٭ زیربناي تا 500 مترمربع معادل 34500 ریال براي هر مترمربع 

٭ زیربناي از 501 تا 1000 مترمربع معادل 17250 ریال براي هر مترمربع
٭ زیربناي از 1001 تا 2000 مترمربع معادل 9315 ریال براي هر مترمربع
٭ زیربناي از 2001 تا 3000 مترمربع معادل 6900 ریال براي هر مترمربع

٭ زیربناي بیش از 3001 مترمربع معادل 4025 ریال براي هر مترمربع
پروانه صادره به عنوان کارمزد پروانه المثني دریافت خواهد شد .

تبصره : عوارض فوق در هنگام صدور پروانه ساختمان محاسبه و اخذ خواهد شد.

***حق کارشناسی از بازدید محل

***عوارض قطع درختان شهری 
1- قطع درخت با محیط بن از 15 سانتیمتر تا 50 سانتیمتر هر اصله

3- قطع درخت با محیط بن بیش از یک متر
ــه ازاء هــر  ــر مبالــغ فــوق الذکــر ب ــه ازاء هــر ســانتی متــر عــالوه ب ــر مبالــغ فــوق الذکــر ب ــاال عــالوه ب ــا ارزش مکانــی ب *- در مناطــق ب

ــال. ــر یــک متــر هــر ســانتیمتر مبلــغ 58،650 ری ســانتیمتر مــازاد ب
*- در مناطــق بــا ارزش متوســط عــالوه بــر مبالــغ فــوق الذکــر بــه ازاء هــر ســانتی متــر عــالوه بــر مبالــغ فــوق الذکــر بــه ازاء هــر ســانتیمتر 

مــازاد بــر یــک متــر هــر ســانتیمتر مبلــغ 46،000ریال.
ــه ازاء هــر  ــر مبالــغ فــوق الذکــر ب ــه ازاء هــر ســانتی متــر عــالوه ب ــر مبالــغ فــوق الذکــر ب ــا ارزش مکانــی کــم عــالوه ب *- در مناطــق ب

ــال. ــغ 35،700 ری ــر هــر ســانتیمتر مبل ــک مت ــر ی ــازاد ب ســانتیمتر م
4- قطع نهال تا محیط بن 15 سانتیمتر هر اصله 250،000 ریال.

تبصره 1 : قطع درخت یا نهال بر اثر تصادفات در موارد فوق تا سی درصد ) 30% ( کمتر از ارقام فوق اخذ  گردد .
5- درخــت بیشــه زارهــا و غیــر مثمــری کــه بــه ســن بهــره وری رســیده باشــد ) بــا حداقــل بــن 50 ســانتیمتر ( و بــه قصــد انتفــاع از 
چــوب آن قطــع شــود  مشــروط بــه آنکــه همــراه بــا کاشــت یــا احیــاء مجــدد ) بــا اخــذ تضمیــن الزم ( باشــد هــر اصلــه 250،000ریــال .

6- ریشــه کنــی درختــان مثمــر و غیــر مثمــر ) بیشــه زارهــا و باغــات ( در محــدوده قانونــی و حریــم شــهر بمنظــور تبدیــل آن بــه بــاغ 
میــوه و یــا اصــالح آن پــس از اخــذ تعهــد و ضمانتهــای الزم هــر اصلــه  20،000 ریــال .  

2- قطع درخت با محیط بن از 50 سانتیمتر تا 100 سانتیمتر عالوه بر مبالغ بند یک
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بخشی از تعرفه عوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گلزار  سال 1401
*** درآمد حاصل از جمع آوری زباله ) پسماند (

بــه منظــور تأمیــن بخشــی  از هزینــه هــای تنظیــف معابــر – جمــع آوری زبالــه و حمــل و دفــع بهداشــتی زباله وصــول بهای خدمــات در بخــش های مختلف 
زبالــه بشــرح ذیــل تصویــب می گــردد .

ــال 1401  ــات س ــای خدم ــوارض وبه ــه ع ــتر از تعرف ــات بیش ــب اطالع ــت کس جه
ــن:33550242 ــد تلف ــه فرمایی ــهرداری مراجع ــه ش ــهرداری گلزارب ش

                                                                          روابط عمومی شهرداری گلزار

***عوارض آگهی های تبلیغاتی
چناچــه واحدهــای فعــال کســبی در اماکــن شــهر نســبت بــه معرفــی خــود و یــا راهنمایــی عمومی فقــط با تهیــه و نصــب تابلو اســتاندارد در ســر 

درب محــل فعالیــت مجــاز و عوارضی نــدارد .
تبصره 1 : استاندارد تابلو مجاز از سوی شهرداری تعیین و اعالم خواهد شد.

تبصــره 2 : چنانچــه انــدازه تابلــو حرفــی از اســتاندارد مقــرر شــهرداری تبعیــت نکند و یــا تابلو مــورد تایید شــهرداری را متصدیــان حرفه تهیــه و در 
محــل مقــرر نصــب ننماینــد عــوارض ماهانــه معــادل ارزش منطقــه ای  روز بــرای ســه متــر مربــع در محل نصــب تعلق مــی گیرد.

تبصــره 3 : تابلوهــای تبلیغاتــی بایــد در محــل مناســبی کــه شــهرداری تعییــن می کنــد نصب شــوند عــوارض آن ســه برابــر ارزش منطقــه ای روز 
دارایــی محــل نصــب ضربــدر مســاحت تابلــو بــه متــر مربــع بــرای هــر ســال محاســبه و اخذ گــردد.

تبصــره 4 : نوشــتن هــر نــوع آگهــی تبلیغاتــی در روی دیوارهــا و نصــب  خودســرانه تابلــو تبلیغاتــی در محــدوده شــهر و حریــم شــهر ممنوع اســت 
و در صــورت مشــاهده عــوارض آن بــه میــزان پنــج برابــر عــوارض تابلــو هــای تبلیغاتــی از زمــان نصــب تــا زمــان برچیــده شــدن در هــر مــاه وصول 

خواهــد شــد .
تبصره 5 :

 از هــر نفــر کاندیــدای عضویــت در شــوراهای اســالمی شــهر –نمایندگان مجلــس -کاندیدای ریاســت جمهوری مبلــغ 1150000 ریــال هنگام ثبت 
نــام جهــت پاکســازی دیــوار های ســطح شــهر و ســایر مناطقــی که مــورد اســتفاده تبلیغــات آنان قــرار گرفته اســت اخــذ گردد 

***تاسیسات سطح شهر

***هزینه ترمیم حفاری معابر سطح شهر
الف : تخریب آسفالت :

هزینه ترمیم روسازی آسفالت به ازای هر متر مربع 1،322،500 ریال محاسبه واخذ گردد .
ــوز   ــدم مج ــورت ع ــوده و در ص ــهرداری ب ــوز از ش ــذ مج ــه اخ ــوط ب ــفالت من ــب آس ــاری و تخری ــره 1 :حف تبص

ــود . ــد ب ــذ خواه ــل اخ ــبه و قاب ــب 1/5 محاس ــا ضری ــوق ب ــوارض ف ع
تبصــره 2 :بــرش آســفالت فقــط توســط دســتگاه کاتــر امــکان پذیــر بــوده و در صــورت اســتفاده از روش هــای 
منســوخ از جملــه آتــش زدن آســفالت تمــام ســطحی کــه آســفالت ســوخته و عمــال خاصیــت خــود را از دســت 

داده بــا ضریــب 1/5 طبــق بنــد الــف محاســبه و اخــذ گــردد .
تبصــره 3 :نصــب تابلوهــای هشــدار دهنــده و اســتفاده از نــوار اخطــار بــر عهــده شــخص یــا دســتگاه حفــار بــوده 

و در صــورت بــروز هــر گونــه حادثــه مســئولیت آن بــر عهــده نامبــرده مــی باشــد.
ب : تخریب سنگ فرش و موازئیک وجدول:

هزینه ترمیم تخریب سنگ فرش به ازای هر متر مربع مبلغ  687،700 ریال 
 هزینــه ترمیــم تخریــب موزائیــک بــه ازای هــر متــر مربــع مبلــغ 661،250 ریــال  هزینــه ترمیــم تخریــب جــدول 

بــه ازای هــر متــر طــول مبلــغ 1،031،550 ریــال محاســبه واخــذ گــردد .
تبصــره 1 :حفــاری و تخریــب ســنگ فــرش و موزائیــک منــوط بــه اخــذ مجــوز از شــهرداری بــوده و در صــورت 

عــدم مجــوز عــوارض فــوق بــا ضریــب 1/5 محاســبه و قابــل اخــذ خواهــد بــود .
ج : هزینه زیرسازی آسفالت و پیاده رو :

هزینه زیرسازی آسفالت و پیاده رو به ازای هر متر مربع مبلغ 264،500 ریال محاسبه واخذ گردد .
ــدم  ــورت ع ــوده و در ص ــهرداری ب ــوز از ش ــذ مج ــه اخ ــوط ب ــح من ــوع مصال ــر ن ــب ه ــاری و تخری ــره 1 :حف تبص

ــود . ــل اخــذ خواهــد ب ــب 1/5 محاســبه و قاب ــا ضری ــوق ب مجــوز عــوارض ف
د : هزینه جارو کردن خاک ناشی از حفاری :

هزینــه جــارو کــردن خــاک ناشــی از حفــاری بــه ازای هــر متــر طــول مبلــغ 119،025 ریــال محاســبه واخــذ گــردد 
ــدم  ــورت ع ــوده و در ص ــهرداری ب ــوز از ش ــذ مج ــه اخ ــوط ب ــح من ــوع مصال ــر ن ــب ه ــاری و تخری ــره 1 :حف تبص

مجــوز عــوارض فــوق بــا ضریــب 1/5 محاســبه و قابــل اخــذ خواهــد بــود .
ح : هزینه جمع آوری نخاله حاصل از حفاری :

هزینــه جمــع آوری نخالــه ) بارگیــری ،حمــل و تخلیــه ( حاصــل از حفــاری  مبلــغ  1،587،000 ریــال بــه ازای هــر 
کامیــون 10 تــن ) 6 متــر مکعــب (محاســبه واخــذ گــردد .

ــدم  ــورت ع ــوده و در ص ــهرداری ب ــوز از ش ــذ مج ــه اخ ــوط ب ــح من ــوع مصال ــر ن ــب ه ــاری و تخری ــره 1 :حف تبص
ــود . ــل اخــذ خواهــد ب ــب 1/5 محاســبه و قاب ــا ضری ــوق ب مجــوز عــوارض ف

***عوارض حفر چاه در معابر 

ــه دریافــت مجــوز از شــهرداری مــی باشــد و در صــورت عــدم دریافــت مجــوز  تبصــره 1 : حفــر چــاه در معبــر عمومــی منــوط ب
ــد  ــورد تایی ــاری م ــل حف ــه مح ــردد و در صورتیک ــی گ ــذ م ــوارض آن اخ ــبه و ع ــب 1/5 محاس ــاب ضری ــا احتس ــوق ب ــغ ف ، مبال
کارشــناس شــهرداری نباشــد طبیعتــا چــاه حفــاری شــده پــر خواهــد شــد و هزینــه پــر کــردن آن طبــق عــوارض خدمــات شــهری 

وصــول خواهــد شــد.

***عوارض نصب علمک گاز

***بهای خدمات پاسخگویی به استعالمات و تشکیل پرونده کمیسیون ماده صد

***بهاء خدمات شهرداری الکترونیک

***عوارض بر معامالت غیر منقول
از واحدهــای مســکونی ،تجاری،اداری،صنعتــی و خدماتــی  و آموزشــی و ورزشــی بطــور کلــی در هنــگام نقــل و انتقــال امــالک غیــر 

منقــول عوارضــی بــه شــرح زیــر اخــذ گــردد.
P*S*1 1- برای کاربری مسکونی :       

P*S*2 2- برای کاربری تجاری :        
  P*S*1 3- برای کاربری خدماتی ، صنعتی ، اداری-آموزشی-بهداشتی و درمانی و ورزشی و مراکز فرهنگی هنری   

P : قیمــت منطقــه ای
S: مساحت کل ملک

تبصــره 1 : مالکیــن جهــت نقــل و انتقــال امــالک خــود بایســتی کلیــه عــوارض ملــک خــود اعــم از خدمــات دهــی و ســطح شــهر و 
...  را  بــا شــهرداری تســویه نماینــد .

***تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری 

***عوارض پیشنهادی جهت اعمال در کمیسیون ماده 100
ــم تخلفــات ســاختمانی  ــرای اخــذ جرائ ــی ســاختمانی ب ــه ارزش معامالت ــون شــهرداری آئیــن نام ــاده صــد قان براســاس تبصــره 11 م

بشــرح زیــر اصــالح مــی شــوند.

***عوارض امالک داراي ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر
  چنانچــه  ملکــي  خــارج  از محــدوده یــا حریــم شــهر واقــع و اعیانــي غیرمجــاز احــداث و بعــداً وارد محــدوده شــهر شــوند، بعــد از رســیدگي 
بــه تخلفــات ســاختماني  آن  از ســوي  کمیســیون مقــرر در مــاده 99 قانــون شــهرداري )اعیاني هــاي خــارج از حریــم شــهر( یــا مــاده 100 
ــاي  ــت مزای ــي آن، از باب ــع شــناخته شــدن اعیان ــا بالمان ــاء و ی ــم شــهر( و در صــورت ابق )اعیاني هــاي خــارج از محــدوده و داخــل حری
) ارزش افــزوده ( ورود امــالک داراي اعیانــي بــه محــدوده شــهر، معــادل 10% کل عرصــه ملــک بــه هنــگام اخــذ خدمــات از شــهرداري 

رایــگان توســط متقاضــي بــه شــهرداري واگــذار خواهــد شــد.
الویــت واگــذاري مطالبــات ایــن مــاده طبــق تبصــره 4 قانــون تعییــن وضعیــت امــالک ... بــه شــهرداري ســهمي از ملــک بــوده و در صــورت 
عــدم امــکان واگــذاري ملــک )یعنــي ســهم شــهرداري کمتــر از یــک قطعــه باشــد( 10 درصــد ســهم شــهرداري بــه شــرح زیــر دریافــت 

خواهــد شــد. 

***عوارض بر امالک بالاستفاده )امالک مخروبه وزمینهای رها شده سطح شهر(
ــراي چندســال در  ــراي فــروش بیشــتر و اجــاره بیشــتر ب ــک ب ــه اتمــام رســیده کــه مال ــا ســاختمان ب زمیــن، ســاختمان نیمــه تمــام ی

ــر مــی گــردد: اختیــار خــود نگهــداري مــی نمایــد، شــامل عــوارض زی
تبصــره 1 : بدلیــل بــی توجهــی بعضــی از مالکیــن در رهــا نمــودن اراضــی و ســاختمانهاي نیمــه تمــام و همچنیــن جلوگیــري از بــروز 
مشــکالت بهداشــتی و خدماتــی و همچنیــن انجــام اقدامــات مضاعــف بابــت پاکســازي، از کلیــه اراضــی وامــالک رهــا شــده بــه صــورت 
نیمــه ســاخت در محــدوده شــهر متعلــق بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و ســازمانهاي دولتــی وموسســات خصوصــی و همچنیــن اراضــی 

ارتــش، نیروهــاي نظامــی و انتظامــی مبلغــی را بــه عنــوان عــوارض شــهرداري بــه شــرح زیــر دریافــت نمایــد:
)P × 1.5% × S ( ×تعداد ماههای رها شده

تبصره 2 : مقرر گردید محاسبات فوق در منطقه بافت فرسوده با  ضریب 50 درصد محاسبه گردد.
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بخشی از تعرفه عوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری دشتکار سال 1401
شــهرداری  دشــتکار باســتناد مجوزشــماره 13 مــورخ   1400/10/13     شــورای  اســامی شــهر دشــتکار و صورتجلســه 
هیــات تطبیــق شهرســتان  بردســیر تعرفــه عــوارض محلــی ســال 1401 بــه شــرح ذیل بــه اطاع عمــوم می رســاند                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       روابــط عمومــی شــهرداری دشــتکار 

*** عوارض ساخت و ساز :
تعرفه شماره 1-عوارض زیر بنا از نوع مسکونی)احداث اعیانی (بصورت تک واحدی)پذیره(

الف- ضوابط و مقررات 
بنــد 1-واحــد مســکوني: عبارتســت از ســاختمانهایي كــه براي ســکونت افــراد و یا خانواده ســاخته مي شــود و شــامل : اتاق ، آشــپزخانه و ســرویس 

هــاي الزم مي باشــد.
- بند 2:در محاسبه عوارض فوق چنانچه زمینی دارای چند بر باشد قیمت منطقه ای گران ترین بر ملک مشرف به معبر خواهد شد

بند3: مساحت پاركینگ ،راه پله ، اسانسور،خرپشته،شوتینگ زباله با رعایت ضوابط طرح هادی شهری شامل عوارض نمی گردد
بند4: زمان وصول عوارض: هنگام صدور پروانه ساختمانی و تمدید پروانه ساختمانی از مالک اخذ میگردد.

بند 5:مدت تعلق عوارض: این عوارض یکبار از مالک اخذ میگردد
بند6: حداقل متراژ صدور پروانه ساختمانی برای واحد مسکونی تک واحدی 60 متر مربع می باشد

بنــد 7 :منظــور از واحــد مســکونی تــک واحــد ،اعیانــی اســت كــه در ســطح و یــا طبقــه ،بیــش از یک واحــد احــداث نشــود و چنانچــه در هر طبقه 
و یــا طبقــات دو واحــد ســاخته شــود تــک واحــدی محســوب نمــی گــردد و در ایــن گونــه مــوارد نحــوه محاســبه عــوارض زیــر بنــا )احــداث اعیانی 

مســکونی( از نــوع مجتمــع هــای مســکونی  مالک عمــل خواهــد بود.

تعرفه شماره 2- عوارض زیر بنا )احداث اعیانی( صدور پروانه ساختمانی مجتمع و اپارتمان های مسکونی)پذیره(
الف: ضوابط و مقررات: 

 بند 1: منظور از مجتمع ها و اپارتمانها ی مسکونی اعیانی است كه در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.
بند 2:در محاسبه عوارض فوق چنانچه زمینی دارای چند بر باشد قیمت منطقه ای گران ترین بر ملک مشرف به معبر خواهد شد

بند3: مساحت پاركینگ ،راه پله ، اسانسور،خرپشته،شوتینگ زباله با رعایت ضوابط طرح هادی شهری شامل عوارض نمی گردد
بند4: زمان وصول عوارض: هنگام صدور پروانه ساختمانی و تمدید پروانه ساختمانی از مالک اخذ میگردد.

بند 5:مدت تعلق عوارض: این عوارض یکبار از مالک اخذ میگردد
بند6: حداقل سطح مفید واحدهای مسکونی 70 متر مربع می باشد

تبصــره 1 – محاســبه عــوارض پذیــره بــر اســاس قیمــت منطقــه ای عبارتســت از اخریــن ارزش معامالتی زمین كه مــالک عمــل اداره امــور اقتصــادی و دارایی 
شــهر بــوده و در اجــرای مــاده 64 قانــون مالیاتهای مســتقیم تعیین و ابالغ میشــود.

تبصره 2: در محاسبه عوارض پذیره زمینی كه دارای چند بر باشدقیمت منطقه ای گرانترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد.
تبصــره 3: در صورتیکــه حســینیه هــا بصــورت وقــف خاص باشــند شــهرداری بهنگام صدور شناســنامه ســاختمانی عوارضــی معادل عــوارض پروانه مســکونی 

دریافــت نمایند.
درصورت احداث واحدهای آموزشی و بهداشتی و غیره توسط خیرین عوارض پذیره 50% محاسبه میگردد.

نحوه محاسبه عوارض:
محاسبه عوارض پروانه ساختمانی به یکی از روش های زیر با در خواست متقاضی اقدام خواهد شد .

الف: ضرایب محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی 

***تعرفه شماره3:عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری
الف:ضوابط و مقررات

بند1:واحــد تجاری:عبــا رتســت از كلیــه ســاختمانهایی كــه برابــر تبصــره ذیــل بنــد 24 مــاده 55 قانــون شــهرداری هــا بــه منظور اســتفاده كســب و 
پیشــه و تجــارت احــداث گردیــده و یــا در انهــا واحدهــای صنفــی تحــت پوشــش قانــون نظــام صنفــی و یــا واحدهــای تابــع قانــون تجــارت فعالیــت 

ــته باشند. داش
بنــد 2:در خصــوص انبــاری متصــل و یــا مجــزا یــک واحــد تجاری،عــوارض متعلقــه بــه ازاءهر متــر مربع بــرای انبــاری متصل بــه واحد تجــاری معادل 
10%عــوارض یــک متــر مربــع پذیــره محاســبه و عــوارض انبــاری مجــزا از واحــد تجــاری بــه ازاء هــر متــر مربــع معــادل 6% عــوارض یــک متــر مربــع 

پذیــره تجــاری همــان طبقــه قابــل احتســاب و وصول می باشــد.
بنــد3: در صــورت نوســازی بناهــای تجــاری موجــود كــه دارای پروانه ســاختمانی تجــاری از شــهرداری یا مجــوز كاربری تجاری از كمیســیون مــاده 5 

مــی باشــند تــا میــزان مســاحت قبــل 50% عــوارض پذیره مالک محاســبه قــرار مــی گیرد.
بنــد4: مــدارک اثبــات تجــاری بــودن ملــک قبــل از تاســیس شــهرداری شــامل حداقــل دو مــورد از پروانه كســب از اتحادیه صنفــی مربوطه و یا ســایر 
مراجــع ذیصــالح ،قبــوض بــرق،اب ،گاز،بــرگ پرداخــت مالیــات ســالیانه،پروانه تجــاری مبنــی بــر تجــاری بــودن ان از مراجــع ذیصــالح اســت كــه در 
صــورت وضعیــت موجــود تلقــی شــده و مشــمول پرداخــت هیــچ عوارضی و یــا جریمــه ای نخواهد شــد و بعد از تاســیس شــهرداری وجــود هریک از 

ایــن مــدارک صرفــا ســال وقــوع تخلــف  را بــرای محاســبه جریمــه و همچنیــن عوارض ســالهای قبل مشــخص خواهــد نمود
بند5: در محاسبه عوارض فوق چنانچه زمینی دارای چند بر باشد،قیمت منطقه ای گران ترین بر ملک مشرف به معبر خواهد شد.

بند6:زمان وصول عوارض: هنگام صدور پروانه ساختمانی و هنگام تمدید پروانه ساختمانی از مالک اخذ می گردد.
بند7:مدت تعلق عوارض:این عوارض یک باراز مالک اخذ می گردد.

***عوارض پذیره یک متر مربع از واحدهای تجاری – اداری- آموزشی و آموزش عالی و بهداشتی 
درمانی و ورزشی و مراکز فرهنگی و هنری با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط اعام شده توسط طرح 

تفضیلی هادی و هادی 

***عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری   با ارتفاع و دهنه مجاز

نحوه محاسبه عوارض:

میانگین سطح واحد در جدول محاسبه عوارض از فرمول  تعداد واحدها)واحد مسکونی /كل زیر بنا )مفید و غیر مفید( بدست می اید

ب : نحوه محاسبه عوارض

ب : نحــوه محاســبه عــوارض: جــدول 2/ ب = عــوارض پذیــره یــک متــر مربــع از چنــد واحــد تجــاری –  اداری – آموزشــی و آمــوزش عالــی و 
بهداشــتی – درمانــی و ورزشــی و مراكــز فرهنگــی هنــری بــا ارتفــاع و دهنــه مجــاز

l                      طول دهنه غیر مجاز به متر
l0                          طول دهنه مجاز 3 متر
h                    ارتفاع دهنه غیر مجاز به متر

h0                    ارتفاع دهنه مجاز به متر
تبصره 1= دهنه و ارتفاع كمتر  از ضوابط مجاز مالک عمل نخواهد بود و از جدول 1/ ب و 2/ ب محاسبه میشود .

تبصــره 2: دهنــه مــورد نظــر بــرای هــر مغــازه یعنــی بــر هــر مغــازه كــه در ایــن دســتور العمــل عبــارت اســت از فاصلــه بیــن دو تیغــه 
بنابرایــن چنانچــه یــک مغــازه داریــا چنــد درب باشــد مــالک محاســبه دهنــه مجــاز اســت و بــه اضافــه طــول آن عــوارض پذیــره تعلــق 
خواهــد گرفــت و چنانچــه دهانــه هــا از جهــات مختلــف باشــد فقــط اضافــه بــر  دهانــه مجــاز از بزرگتریــن بــر مغــازه مــالک عمــل خواهــد 

بــود
***عوارض پذیره کاربری کشاورزی

ضوابط و مقررات:
بنــد 1 :در محاســبه عــوارض فــوق چنانچــه زمینــی دارای چنــد بــر باشــد، قیمــت منطقــه ای گــران تریــن بــر ملــک مشــرف بــه معبــر 

محاســبه خواهــد شــد.
بند 2:زمان وصول عوارض : هنگام صدور پروانه ساختمانی و هنگام تمدید پروانه ساختمانی از مالک اخذ می گردد.

بند 3 :: مدت تعلق عوارض:این عوارض یک باراز مالک اخذ می گردد.

***عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط
الف : ضوابط و مقررات :

بنــد 1 : زمــان وصــول عــوارض :مالکینــی كــه بــدون مجــوز از شــهرداری و بــدون پرداخــت حــق و حقــوق شــهرداری اقــدام بــه اســتفاده 
غیــر مرتبــط از پــالک هــا مــی نماینــد بــه شــهرداری اجــازه داده مــی شــود.این تعرفــه را در زمــان صــدور و تمدیــد پروانــه و صــدور 
گواهــی و صــدور پاســخ اســتعالم و صــدور هــر گونــه مجــوز و نامــه توســط شــهرداری و همچنیــن مراجعــه مالــک بــه میــزان مــدت 

اســتفاده از بنــای فــوق بــه ازاء هــر متــر مربــع عرصــه بــه شــرح ذیــل محاســبه و وصــول نمایــد.
بند 2 : مدت تعلق عوارض: این عوارض به ازای هر سال استفاده از كاربری غیر مرتبط تعلق می گیرد.
بند 3 : این تعرفه از ابتدای سال 1397 به ازای هر سال استفاده از كاربری غیر مرتبط اخذ می گردد.

ب: نحوه محاسبه عوارض:

تبصــره 2: قیمــت منطقــه ای عبــارت اســت از آ خریــن ارزش معامالتــی زمیــن مــالک عمــل اداره امــور اقتصــاد و دارایــی هــر شــهر 
میباشــدو در اجــرای مــاده 64 قانــون مالیاتهــای مســتقیم تعییــن و ابــالغ میگــردد

6

 كد M  ضریب طبقات است
توضیــح: n تعــداد واحدهــای تجــاری – اداری- آموزشــی و بهداشــتی در مانــی- ورزشــی- فرهنگــی هنــری - صنعتــی مــی باشــد و منظــور از 

دهنــه و ارتفــاع مجــاز ضوابــط اعــالم شــده از ســوی طــرح هــادی تفضیلــی و ضوابــط طــرح هــای هــادی و هــادی بــوده 
L=طول دهنه به متر

LO=طول دهنه مجاز به متر كه برابر 5 متر می باشد
h=طول ارتفاع به متر 

Ho=طول ارتفاع مجاز به متر كه برابر 4 متر می باشد 
توضیــح: n تعــداد واحدهــای تجــاری – اداری- آموزشــی و بهداشــتی در مانــی- ورزشــی- فرهنگــی هنــری - صنعتــی مــی باشــد و منظــور از 

دهنــه و ارتفــاع مجــاز ضوابــط اعــالم شــده از ســوی طــرح هــادی تفضیلــی و ضوابــط طــرح هــای هــادی و هــادی بــوده .
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بخشی از تعرفه عوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری دشتکار سال 1401

***بهای صدور دفترچه پروانه ساختمانی و صدور گواهینامه پایانکار و المثنی
الف-بهای دفترچه پروانه ساختمانی معادل 600،000ریال از مالک اخذ میگردد.

ب-نحوه صدور پروانه المثنی و تغیر نام با ارائه سند معتبر مبلغ 1/000/000 ریال از مالک اخذ میگردد
صدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تایید مراجع ذیصالح از جمله دادگاه و نیروی انتظامی درموقع مفقودی و سرقت یا آتش سوزی و درج در 

روزنامه محلی بابت اگهی مفقودی به شرح ذیل مقدور خواهد بود

اطالعــات  کســب  جهــت 
بیشــتر از تعرفــه عــوارض 
ــال 1401  ــات س ــای خدم وبه
بــه  دشــتکار  شــهرداری 
شــهرداری مراجعــه فرماییــد 
تلفن:33552505                                   
روابط عمومی شهرداری دشتکار

***عوارض دیوار کشی
بــا توجــه بــه مــاده 110 قانــون شــهرداری نســبت بــه زمیــن یــا بناهــای مخروبــه و غیــر مناســب بــا وضــع محل یــا نیمه تمــام واقــع در محــدوده 
شــهر کــه در خیابــان یــا کوچــه یــا میــدان قــرار گرفتــه و منافــی با پاکــی و پاکیزگی شــهر ویا موازین شــهر ســازی باشــد شــهرداری پــس از اعمال 
مــاده مذکــور در هنــگام صــدور مجــوز دیــوار کشــی جهــت هر متــر مربــع دیــوار کشــی 250% ارزش معامالتــی روز دارایــی عرصه ملک اخــذ گردد.  
تبصــره : در صــورت مســامحه یــا امتنــاع مالــک، شــهرداری مــی توانــد با رعایــت مــاده 110 قانون شــهرداری هزینه تمام شــده دیوار ســازی توســط 

شــهرداری بــه اضافه پانــزده درصــد افزایش اخــذ نماید.
بــه منظــور حفــظ زیبایــی شــهر و جلوگیــری از جمــع شــدن زبالــه هــا در زمیــن هایــی کــه فاقد ســاخت و ســاز هســتند و هم چنین پیشــگیری 
از تجمــع افــراد نابــاب در محــل هــای فــوق عــوارض بــه ازای هــر ســالی کــه مالــک زمیــن خــود را محصــور ننمایــد تصویــب و توســط شــهرداری 

ــول میگردد  وص

*** تعرفه بهای خدمات اتشنشانی و خدمات حفظ و نگهداری فضا سبز
از کلیــه ســاختمانهای واقــع در محــدوده و حریــم شــهر بهــای خدمــات ســالیانه اتشنشــانی و حفظ و نگهداری فضا ســبز بــر اســاس زیر بنای 

موجــود و کاربــری واحد ســاختمانی اخــذ میگردد.
بنــد )1(: ایــن عــوارض هنــگام صــدور پروانــه ،تمدیــد ، اصــالح و یــا پایانکارســاختمانی ،صــدور گواهی نامــه و صدور پاســخ اســتعالم و هر گونه 

مجــوز توســط شــهرداری وصــول و صرفــا بایســتی در ارتبــاط بــا توســعه و تجهیــز آتش نشــانی و یا فضای ســبز هزینه گــردد.

*** بهای خدمات ناشی از حفر کانال و ترمیم حفاری در اجرای خسارت وارده به خیابانهای اصلی و فرعی شهر
الف : ضوابط و مقررات :

بــه اســتناد بنــد 22 مــاده 71 قانــون شــوراها وضــع مقــررات و نظــارت برحفــاری مجــاری و مســیرهای تاسیســات شــهری هــر ســاله توســط 
شــهرداری پیشــنهاد و پــس از تصویــب شــوراری اســالمی شــهر جهــت اجــرا بــه شــهرداری ابــالغ مــی گــردد کلیــه ادارات و ارگانهــا دولتــی 

و شــرکتها حفــار بایــد قبــل از اقــدام بــه حفــاری از شــهرداری مجــوز الزم را اخــذ نماینــد
***نحوه محاسبه تعرفه بهای خدمات ترمیم حفاری در اجرای خسارت وارده به خیابانهای اصلی و فرعی شهر:

1-بتن به ازای هر متر مربع به مبلغ 2/200/000 ریال
2-موزاییک و سنگ فرش خیابانی هر متر مربع 1/200/000ریال

3-زیر سازی و اسفالت برای کوچه های تا 8 متر به ازای هر متر مربع مبلغ 1/700/000ریال
4-زیر سازی و اسفالت برای کوچه های از 8 تا 12 متر به ازای هر متر مربع مبلغ 1/800/000 ریال

  5 - زیر سازی و اسفالت برای کوچه های از 12 متر به باال ازای هر متر مربع مبلغ 1/900/000ریال
جریمه تخلیه غیر مجاز نخاله ساختماني در محدوده و حریم شهر «

الف: تخلیه غیرمجاز توسط وانت و نیسان 4،000،000 ریال.
ب: کامیون و کامیونت  6/500/000.

6- یک متر طول جدول کانیو به مبلغ 1/000/000ریال

***بهای خدمات پسماند و خدمات سایر درامدهای شهرداری ***عوارض تاخیر در نماسازی  و تجدید بنای ساختمان
ایــن نــوع از عــوارض بــه ازای هــر ســال تاخیــر در نماســازی ســاختمان بــر اســاس ضریبــی از قیمــت منطقــه ای موضــوع مــاده 

64 قانــون مالیاتهــای مســتقیم) مصــوب 1380/11/27بــا اصالحیــه هــای بعــدی ضربــدر مســاحت نماســازی وصــول میگــردد. 
نحوه محاسبه عوارض :

A=S*Z*P*T                                                                                                            
A=عوارض تاخیر در نماسازی ساختمان 

S=مساحتی که بایستی نماسازی  شود  )به تشخیص کارشناس شهرداری  (
Z =ضریب عوارض در تعرفه عوارض و بها خدمات شهرداری )معادل 2برابر میباشد( 

P=قیمت منطقه ای ملک
T=تعداد سالهایی که در نماسازی تاخیر شده است 

* پایان مهلت نماسازی توسط شهرداری در پروانه ساختمان یا پایانکار درج و یا طی اخطار به مالک ابالغ میشود. 
*تجدید بنای ساختمان 

در صــورت تجدیــد بنــای ســاختمانی مجــاز )از نظــر احــداث و اســتفاده( و یــا ســاختمانهای فرســوده بــاالی 20 ســال اعیانیهــای 
احداثــی قبــل از طــرح هــادی یــا مصــوب بــه شــرح زیــر :

الــف= چنانچــه متقاضــی خواســتار مســاحت اعیانــی قبلــی بــه شــرطی کــه نــوع اســتفاده فــرق بکنــد در حــد تراکــم مجــاز طــرح 
عــوارض تجدیــد بنــا معــادل )یــک دوم( جــدول مربوطــه اخــذ گــردد. 

ب = چنانچــه اضافــه بنــای ناشــی از صــدور پروانــه ســاختمانی اعیانــی هــای مجــاز  در بــر خیابانهــای اصلــی و میادیــن شــهر بــا 
هــر اســتفاده ای کــه قبــال مجــاز بــوده و یــا امــکان صــدور مجــوز جدیــد بــرای اســتفاده آن وجــود داشــته باشــد عوارضــی معــادل 

100% عــوارض پروانــه ســاختمانی مربوطــه تعلــق میگیــرد.

*تعمیرات اساسی 
در صورتــی کــه در ســاختمانی تعمیــرات اساســی نظیــر تقویــت دیــوار ونصــب ســتون جهــت تقویــت دیــوار یــا ســقف و تعویــض 

ســقف موجــود انجــام پذیــرد عوارضــی معــادل عــوارض ســاختمان مربوطــه تعلــق مــی گیــرد .
تبصره 1= متقاضیان مکلفند برای انجام تعمیرات اساسی از شهرداری مجوز اخذ نمایند .

تبصره 2= سایر تعمیرات انجام شده در یک ملک داخلی بوده نیازی به مجوز ندارد .

*نحوه محاسبه عوارض زمین محصور نشده :           
A=S* P*T                                                                                                      

A= عوارض زمین محصور نشده 
S= مساحت ملک محصور نشده 

P= قیمت منطقه ای ملک
T= تعداد سالهایی که ملک محصور نشده 

عوارض صدور مجوز نصب )احداث پل(
شرح فرمول: طول پل *p *ضریب کاربری

ضریب کاربری مسکونی 80
ضریب کاربری تجاری 100

ضریب کاربری سایر 60
تبصره :نصب پل مقبل درب ورودی پارکینگ ها مشمول پرداخت عوارض موضوع این تعرفه نمی باشد.

***عوارض آسفالت شکافی
مساحت آسفالت شکافی * قیمت منطقه ای * ضریب

ضریب : آسفالت شکافی در طول خیابان =20   ضریب آسفالت شکافی در عرض خیابان = 30
عوارض تاخیر در اتمام ساختمان

ــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب  عــوارض تاخیــر در اتمــام ســاختمان ضریبــی از قیمــت منطقــه ای موضــوع مــاده 64 قان
80/11/27 بــا اصالحیــه هــای بعــدی کــه بــه ازای هرســال تاخیــر در اتمــام ســاختمان وصــول میگــردد و زمــان تاخیــر از 

آخریــن روز پایانــکار یــا مهلــت پایانــی پروانــه ســاختمان محاســبه مــی گــردد. 
عوارض تاخیر در اتمام ساختمان به شرح ذیل محاسبه میگردد :                                                                                                                                                

                                                                                                                     A=S*Z*P*T              
A:  عوارض تاخیر در اتمام ساختمان 

S:  مساحت اعیان ملک
P:  قیمت منطقه ای ملک
T : تعداد سالهای تاخیر 

عوارض تاخیر در حمل نخاله های ساختمانی
ایــن نــوع عــوارض بــا هــر بــار ریختــن نخالــه در معابــر بــر اســاس ضریــب از قیمــت منطقــه ای موضــوع مــاده 64 قانــون 

ــا اصالحیــه هــای بعــدی( ضــرب در مســاحت اشــغال شــده معبــر  مالیاتهــای مســتقیم )مصــوب 80/11/27 ب

                                                                                          A=S*Z*P*T                                                                                                                             
A -عوارض تاخیر در حمل نخاله های ساختمانی 

S: مساحت اشغال شده نخاله به تشخیص مامور شهرداری
Z: ضریب عوارض در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ) معادل    3میباشد(

P: قیمت منطقه ای ملک                                                       
T: تعداد روزهای تاخیر در جمع آوری نخاله 

• برای جمع آوری نخاله باید اخطار کتبی با درج مهلت مناسبی به مالک ابالغ گردد.
• تعداد روزها بعد از پایان روز اخطارمحاسبه میگردد.

•در صورت حمل نخاله توسط شهرداری به ازای هر کامیونت 1،200،000 ریال و هر کامیون 1،600،000 ریال 

***بهای خدمات کارشناسي  و گزارش ارزیابی)بازدید محل(
ــاختماني(  ــنامه س ــه )شناس ــوارد صــدور پروان ــور بررســي م ــهرداري بمنظ ــان ش ــد محــل توســط کارشناس ــگام بازدی در هن
گواهــي عــدم خالف-گواهــي اتمــام ســاختمان –پاســخ اســتعالمیه هــاي بانکــي ادارات وارگانهــا وامثالهــم در داخــل محــدوده 

قانونــي وحریــم اســتحفاظي شــهر در هــر بازدیــد بــه شــرح ذیــل از مالــک  اخــذ گــردد.

***جریمه تخلیه غیر مجاز نخاله ساختماني در محدوده و حریم شهر 
الف: تخلیه غیرمجاز توسط وانت و نیسان 4،000،000 ریال.

ب: کامیون و کامیونت  6/500/000.

***عوارض حفر چاه 

ــا  ــی کــه توســط کمیســیون مــاده 100 رای ابقاءصــادر مــی شــود نیــز وصــول و صرف بنــد)2(: عــوارض فــوق از بناهای
ــا فضــای ســبز هزینــه گــردد. ــا توســعه و تجهیــز آتــش نشــانی و ی بایســتی در ارتبــاط ب

***عوارض حمل مصالح در محدوه شهر دشتکار



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                                  

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

در نخســتین روز از اردیبهشــت ماه ســال یک هزارو ســیصد و بیســت و هفت 
تاجعلــی شــاه حیــدری فرزند شــیرعلی در دهســتان خواجه ســهیل بیدخوان 
دیــده بــه جهــان گشــود. هفــت ســاله بــود کــه پــدر از دنیــا رفت و مســئولیت 
نگهــداری از خانــواده و کارهــای کشــاورزی بــر دوش او کــه تنهــا پســر خانــواده 
بــود، افتــاد. تــا چهــارم ابتدائــی درس خواند، و بعد از آن مشــغول کار کشــاورزی 
شــد. خدمــت رســانی بــه مــردم، دســتگیری از افــراد ناتــوان، و حــل اختالفات 

میــان روســتائیان از بارزتریــن خصوصیــات اخالقــی او بود.
 بعدهــا بــا دخترعمویــش ازدواج کــرد کــه ثمــره ایــن ازدواج یــک پســر و ســه 
دختــر بــود. از آنجایــی کــه مــادر تنها بــود، تاجعلــی هم با خانــواده پیــش مادر 
زندگــی مــی کردنــد و بــرای امــرار و معــاش خانــواده، تابســتان هــا در روســتا 
مشــغول کشــاورزی بــود و زمســتان ها بیشــتر بــرای کارگــری بــه کارخانه قند 

بردســیر مــی رفــت و در قســمت پخــت کارخانــه کار مــی کرد.
تاجعلــی بــا اینکــه ســواد زیــادی نداشــت، امــا فــردی آگاه و بصیر بود؛ مســائل 

انقــالب را بــا رادیویــی کــه همیشــه همراهــش بــود، دنبــال می کــرد...
 از فعالیــن پایــگاه بســیج روســتا بود که بــرای رزمنــدگان کمک هــای مردمی، 

جمــع آوری کــرده و بــه جبهه ارســال مــی نمود. 
در آذرماه ســال هزار و ســیصد و شــصت و شــش، تصمیــم گرفــت زن، فرزندان 
و مــادر خــود را کــه بعــد خــدا تنهــا امیدشــان بــه تاجعلــی بــود، رهــا کنــد و 

داوطلبانــه بــه جبهه بــرود.
تاجعلــی خــود را بــه خطــوط مقدمــه جبهــه رســاند و در گــردان ۴۲۱ بچــه 
هــای بردســیر کــه در آن مقطــع زمانــی،  مشــغول حفــظ و نگــه داری خــط 
فــاو بودنــد، فعالیــت مــی کــرد. هنــوز چنــد روزی از اعــزام نگذشــته بــود، کــه 
در حیــن پســت دادن در ســنگر کمیــن، در دیمــاه ســال یــک هــزار و ســیصد 
و شــصت وشــش در آخریــن لحظــات فعالیت گــردان۴۲۱ در منطقــه ام القصر 
فــاو، بــر اثــر اصابــت گلولــه بــه ناحیــه ســر بــه فیــض عظمــای شــهادت نائــل 
آمــد و در کنــار دیگــر هــم محله ای هــای فداکارش در گلزار شــهدای روســتای 

بیدخــوان بــه خــاک ســپرده شــد.

شهید معظم   تاجعلی شاه حیدری

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

صفحه آرایی : سپهر بردسیر )09134423926(
گستره ی توزیع استان کرمان
آدرس : بردسیرـ خیابان امام)ره(ـ  ساختمان خطیبی - طبقه  اول - جنب دفتر ازدواج
تلفن : 33521188-034 ، 09133414471 فاکس : 034-33528860

     www.sepehrbrd.ir : پایگاه اینترنتی

Email : sepehrbrd@yahoo.com : ایمیل
لیتوگرافی و  چاپ : طاها

مدیران بانیان وضع موجود نباید به کار خود ادامه دهند 
زیرا شدیدترین خسارت را به کشور وارد کردند

اشعار فجر انقالب اسالمی
برخیز، که فجر انقالب است امروز

بیگانه صفت، خانه خراب است امروز
هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد

از لطف خدا، نقش بر آب است امروز
فجر است و سپیده حلقه بر در زده است

روز آمده، تاج الله بر رس زده است
با آمدن امام در کشور ما

خورشید حقیقت از افق رسزده است
»والفجر« که سوگند خدای ازلی است

روشنگر حقی است که با »آل علی« است
این سوره به گفته امام صادق

مشهور به سوره »حسین بن علی« است
شب رفت و رسود فجر، آهنگین است

از خون شهید، فجر ما رنگین است
این ملت قهرمان و آگاه و رشید

ثابت قدم است و قاطع و سنگین است
شب طی شد و روز روشن از راه رسید

خورشید امید رشق، از غرب دمید
عیسای زمان، راز زمین، »روح خدا«

در کالبد مرده، دمی تازه دمید
این نهضت حق، که خلق ما برپا کرد

نه رشقی و غربی است، نه رسخ است و نه زرد

در وسعت و عمق و شور و یک پارچگی
زیباتر از این منی توان پیدا کرد

جان های جهانیان به لب آمده است
جان در پی حق، داوطلب آمده است

جمهوری اسالمی ما در این قرن
فجری است که در ظلمت شب آمده است

بر ملت تازه رَسته از دام و کمند
آن بردگی گذشته، یارب مپسند

این در که به روی ما گشودی از مهر
بار دگر از قهر، خدایا تو مبند

رئیس جمهــور بــا بیــان اینکه بانیــان وضــع موجود 
حــق گرفتــن پســت مدیریتــی را ندارنــد، گفــت: 
مدیــران بانیــان وضــع موجــود نبایــد بــه کار خــود 
ادامــه دهند زیرا شــدیدترین خســارت را به کشــور 

وارد کردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از رشــت، آیــت اهلل 
ــفر  ــن  س ــی در پانزدهمی ــم رئیس ــید ابراهی س
اســتانی خــود بــه گیــالن در دیــدار بــا نخبــگان، 
علمــا، خانواده هــای شــهدا و ایثارگــران و جمعــی 
از اقشــار مــردم در ســالن شــهدای ناجــا بــا بیــان 
اینکــه گیــالن دارای نخبگان خوبــی در عرصه های 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــگاهی اس ــی و دانش ــم علم مه
ــه  ــن جلس ــی در ای ــیاری خوب ــای بس صحبت ه
توســط نخبــگان و اقشــار مختلــف جامعــه مطرح 
و قطعــاً تمامــی دغدغه هــا موردتوجــه قــرار خواهد 

گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه نیروهــای انســانی کارآمــد، مؤثر و 
علمــی در گیالن گفــت: این اســتان ســرافراز دارای 
ظرفیت هــای انســانی بســیار خوبــی در عرصه های 
ــه  ــی ازجمل ــی و دین ــی، اجتماع ــی، فرهنگ علم
آیــت اهلل بهجت، امینیان، احســان بخش و محمدی 
گیالنــی بــوده و وجــود هشــت هــزار شــهید در این 
اســتان گــواه بــر ایــن مهــم اســت لــذا بایــد از ایــن 

ظرفیــت به درســتی بهره منــد شــد.
ــر  ــت ب ــر اهتمــام دول ــد ب ــا تأکی ــور ب رئیس جمه
ــگران در  ــای پژوهش ــح از برنامه ه ــتفاده صحی اس
راســتای حــل مشــکالت گیــالن افــزود: یکــی از 
ســؤاالت مهــم ایــن اســت کــه آیــا نتیجه بررســی 
ــر و  ــل فق ــت و دالی ــتای عل ــگران در راس پژوهش
بیــکاری در گیــالن بــه نتیجــه رســیده شــده یــا 
خیــر، ولــی هیئــت دولــت ایــن آمادگــی را دارد تــا 

ــم. ــکار بگیری ــان را ب ــج بررســی های آن نتای
رئیســی بــا اذعــان اینکــه گیــالن به لحاظ ســرمایه 

ــان کــرد:  ــدارد، بی ــه کــم  و کاســتی وجــود ن هیچ گون
ــو و  ــانگهای، اک ــه ش ــتن ب ــالن در پیوس ــتان گی اس
اتحادیــه اوراســیا یــک محــور مهــم اســت ولــی بــرای 
بهره بــرداری از آن نیازمنــد شناســایی ظرفیت ها اســت.

وی مســئله کشــور را مســئله تولید و اشــتغال دانست و 
بیــان کرد: فلســفه منطقــه آزاد بــرای واردات مــواد اولیه 
و تولیــد ارزشــمند اســت کــه باید بــه ظرفیت صــادرات 
اضافــه کنــد لــذا اگــر از هــدف اصلــی فاصلــه گرفتــه 

بگیــرد بایــد در آن بازنگری شــود.
رئیســی جمهــور با اشــاره به برنامــه دولــت در خصوص 
احیــای کارخانه هــای گیــالن گفــت: ظرفیت هــای الزم 
در گیــالن بــه لحــاظ تولیــد وجــود داشــته و هــدف ما 
در گیــالن رفــع موانــع تولیــد بــوده و در این راســتا یک 
کارگــروه در راســتای شناســایی مشــکالت کارخانه ها و 

رفــع موانــع تولید تشــکیل خواهد شــد.
وی بــا ابــراز خرســندی از راه انــدازی کارخانــه پوشــش 
ــده  ــفر بن ــال از س ــک س ــد از ی ــزود: بع ــالن اف در گی
ــه از  ــوه قضائی ــابق ق ــس س ــوان رئی ــالن به عن ــه گی ب
ــوص  ــی در خص ــات خوب ــالن اقدام ــای گی کارخانه ه
کارخانــه پوشــش شــده کــه انجــام ایــن کار منجــر بــه 

ــود. ــالن می ش ــدار در گی ــتغال پای ــاد اش ایج
رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه تشــکیل فــوری کارگــروه 
ــای  ــکل رودخانه ه ــل مش ــتای ح ــخص در راس مش
گیــالن تصریــح کــرد: بــا رودخانه زرحــوب و گوهــررود 
ــه  ــده و ب ــتی نش ــورد درش ــدت برخ ــن م ــی ای در ط
ــه محــل  دلیــل ســو مدیریــت برخــی از مســؤوالن ب
عبــور فاضــالب تبدیل شــده اســت لــذا کار گروهــی در 
ســریع ترین زمــان ممکــن و یــا از همیــن فــردا بایــد 
تشــکیل و این ســه مشــکل یعنی تــاالب اتزلــی، تولید 

ــد. ــر رود را برطــرف کنن ــه زرجــوب و گوه و رودخان
ــا  ــه حوزه ه ــا در هم ــای م ــی کاره ــه رئیس ــه گفت ب
بایــد علــم محــور باشــد و دانشــگاه بــا مســئله محوری 
می توانــد بســیاری از مشــکالت گیــالن را برطــرف کند 

لــذا همــه مدیــران در کشــور باید یــک ارتبــاط نخبگانی 
در هــر اســتان ایجــاد کننــد.

وی بــا هشــدار به تمامــی دســتگاه های اجرایــی در 
خصــوص رفــع تصــرف اراضی ســاحلی بیــان کــرد: همه 
دســتگاه های اداری کــه در آن ســاحل اســت بایــد اراضی 
کــه غیرقانونــی در اختیارشــان اســت را در اختیــار مــردم 
ــن  ــد و در ای ــینی کنن ــاس عقب نش ــر اس ــرار داده و ب ق
راســتا بــا هیــچ فــردی مماشــات قــرار نخواهــد گرفــت.

ــد  ــیه به منظــور خری ــی روس ــور از آمادگ ــس، جمه رئی
ــه  ــد ب ــت: بای ــر داد و گف ــاورزی خب ــوالت کش محص
ــد  ــن خری ــده و تضمی ــهیالت داده ش ــاورزان تس کش
محصــول هــر چه ســریع تر انجام شــود و کشــور روســیه 
و دیگــر کشــورهای همســایه آمادگــی الزم بــرای خریــد 

ــالمی را دارد. ــوری اس ــاورزی از جمه ــوالت کش محص

رئیســی بــا بیــان اینکــه بانیــان وضــع موجــود 
اجازه پســت گرفتــن در گیــان را ندارنــد، افزود: 
مدیــران بانیــان وضــع موجــود نباید بــه کار خود 
ادامــه دهنــد زیــرا شــدیدترین خســارت را بــه 
کشــور وارد کردنــد و امــروز بــه مدیــران اعــام 
شــد کــه مدیــران جــوان، انقابــی و تحول خــواه 

ــرای گیــان معرفی شــود. ب

*با ســالم بــرای کاهش نقدینگــی و مشــارکت عامه 
مــردم در رونــق اقتصــادی و بهــره منــدی از مزایــای  
، بخشــی از ســهام کاخانــه هــای فــوالد را بــه مــردم 
ــا مــردم ضمــن مشــارکت از ســود  واگــذار کنیــد ت
مشــارکت و خرید ســهام برخــوردار شــوند همانگونه 
کــه وزیــر صمــت از ســهامدار شــدن مــردم مناطــق 
ــتان  ــان دراس ــزرگ مناطق ش ــادن ب ــی در مع معدن
ــر داد.                          7۱----9۱33 ــان  خب کرم

ــیزده  ــت س ــه دول ــردم ب ــرام رای م ــالم واحت *باس
بــرای بــا تفکرانقالبــی بــود وبــا گذشــت چندیــن ماه 
ــی در  ــد هنــوز تفکــر لیبرال ــت جدی ا زاســتقرار دول
اســتان کرمــان حاکــم اســت بعضــی از ان جریانــات 
یــا رای ندادنــد و یــا تحریــم کردنــد و نتیجــه ارا بــه 
زیــر 50درصــد تنــزل کــرد  و باهجمــه هایــی کــه به 
کاندیــدای اصلــح داشــتند هنــوز هــم بعــد از انتخاب 
مــردم درگوشــه وکنــار رســانه هــا مجــازی ومکتوب 
ــه  ــازه شــکل گرفت ــت ت ــردم از دول ــدی م ــه ناامی ب
بابدنــه لیبرالــی ســخن پراکنی مــی کننــد و اقدامات 
تاثیــر گذار دیپلماســی و اقتصادی را در5ماه گذشــته 
ــی وقیمــت و اجــاره  ــه گران ــد و ب ــده میگیرن را نادی
مســکن و... کــه میــراث دولــت قبــل بــوده ســعی در 
غفلــت مــردم از  دســتاوردهای دولت ســیزدهم دارند 

و بــه گســترش ناامیــدی دامــن مــی زننــد
9۱3۲----60                                                     

*سیاســت نــه شــرقی نــه غربــی از نظرایدئولوژیــک 
اســت نه رابطــه از نظر انحصار و اســتعمار  واســتثمار 
ــی  ــی و فرهنگ ــاری و سیاس ــه تج ــه رابط ــت ن اس
ــت  ــی اس ــا دوقطب ــی تقریب ــای فعل ــره دنی باالخ
وابســتگیها بــه غــرب و یــا شــرق اســت اما سیاســت 
راهبــردی ایــران بــا حفــظ  ایدئولــوژِی و با اســتقالل 
کامل سییاســی اســت 8ســال منتظر رابطه بــا غرب 
بودیــم همــه شرایطشــان را دربرجــام پذیرفتیــم چه 
شــد حــاال که بــا روســها قراردادتنظیــم وانهــا درحال 
اجراســت بعضــی بی خبــران رابطــه بــا روس را رابطه 
بــا شــرق مغایــر بــا سیاســت نــه شــرقی نه غربــی بر 
مــی شــمارند ولــی رابطــه باغــرب را مغایــر بــا شــعار 
نــه غربــی نمــی داننــد تــا کــی بایــد خواســته هــای 

تحمیلــی غــرب را تحمــل کنیــم ممنون
9۱3۴----۲6                                                    

*ســالم شهرســتانی کــه از ثروتمندتریــن شــهرهای 
اســتان اســت در حالیکه بســیاری از امکانــات رفاهی 
ودرمانــی را نــدارد ایــن جاده  دشــتکار به بردســیر به 
جــای آنکــه تعریض شــود تابلــو ممنوعیــت کامیون 
را نصــب کردنــد ایــا بانصــب ایــن تابلو مشــکل جاده 
ــردم  ــاده عبورک ــروز از ج ــن دی ــود همی ــل میش ح
جرثقیلــی بــا بــاری کــه عــرض آن از ماشــین حــدود 
یــک متــر و بیشــتر از دوطــرف بیــرون بــود و بــدون 
عالئــم هشــدار دهنــده درجــاده حرکــت میکــرد از 
روبــروی مــن امــد کــه خوشــبختانه بخیــر گذشــت 
وبانصــب تابلــو منتظرصحنــه هــا دیگــری از مــرگ
 باشید                                             9۱----9۱3۲

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در پانزدهمین  سفر استانی خود به گیالن در دیدار با نخبگان:

ــالب  ــی انق ــورای عال ــای ش ــب اعض ــا تصوی ب
فرهنگــی و اصالح مصوبه »ســنجش و پژوهش 
ــی  ــال های تحصیل ــدل س ــجویان«، مع دانش
دهــم، یازدهــم و دوازدهــم دانش آمــوزان تأثیــر 

ــد. ــدا می کن ــور پی ــی در کنک قطع
به گزارش ایســنا، هشــتصد و پنجاه و پنجمین 
ــه  ــی انقــالب فرهنگــی ب جلســه شــورای عال
ریاســت آیــت اهلل دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی 
عصــر سه شــنبه)5 بهمن( برگزار شــد. دســتور 
ــه  ــات در مصوب ــه اصالح ــن جلس ــی ای اصل
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در خصــوص 
سیاســت های ســنجش و پژوهش دانشــجویان 

بــود.
ــر  ــی انقــالب فرهنگــی ب اعضــای شــورای عال
ایــن موضــوع تأکیــد داشــتند کــه هیچ گونــه 
ایــن شــورا بــا  تعارضــی بیــن مصوبــه 
ــورد  ــالمی در م ــورای اس ــس ش ــه مجل مصوب
سیاســت های ســنجش و پژوهش دانشــجویان 

وجــود نــدارد و ایــن مصوبــات مکمــل یکدیگــر 
هســتند. ضمــن این کــه شــورای عالــی از ســال 
ــته  ــور داش ــی در خصــوص کنک ۱367، مصوبات

اســت.
در دســتور قبلــی شــورای عالی انقــالب فرهنگی، 
اعمــال تاثیــر قطعــی معــدل ســال دوازدهــم در 
ســال ۱۴0۲ بــه تصویــب رســیده بــود و امــروز 
هــم قــرار شــد کــه تاثیــر قطعــی ســال یازدهــم 
در ســال ۱۴03 و تأثیــر قطعــی ســال دهــم در 

ســال ۱۴0۴ اجرایــی شــود.
بــر اســاس ایــن مصوبــه، 60 درصــد معــدل دوره 
دوم دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی در 
کنکــور نقــش دارند و محتــوای کنکور سراســری 
ــدا  ــق پی ــی تعل ــه دروس تخصص ــا ب ــز تنه نی
ــات  ــی در امتحان ــر دروس عموم ــد و تأثی می کن
دوره متوســطه نمایــان می شــود. نحوه محاســبه 
ســهم ســه ســال متوســطه دوم مبتنی بــر 
آئین نامــه اجرائــی خواهــد بــود کــه بــه تصویــب 

تأثیر ۶۰ درصدی معدل سال های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم دانش آموزان در کنکور

شــورای ســنجش و پذیرش دانشــجو خواهد رسید.
همچنیــن، در ایــن جلســه رئیس جمهور گزارشــی 
از ابعــاد علمــی، فرهنگــی و مذهبــی ســفر خــود به 
ــه کــرد و موضــوع 5 هــزار دانشــجوی  روســیه ارائ
ــاً در رشــته های  ــن کشــور کــه عموم ــی در ای ایران
پزشــکی مشــغول تحصیل هســتند، مطــرح و مقرر 
شــد، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
مشــکالت ایــن دانشــجویان را مــورد بررســی قــرار 

دهــد.

آغاز مذاکرات کره جنوبی و ایران 
برای آزادسازی پول های بلوکه شده

منابــع آگاه از داخــل کره جنوبــی از آغــاز گفتگوهای 
ــران در راســتای آزادســازی  ــن کشــور و ای ــان ای می
پــی  در  کشــورمان  بلوکه شــده  پول هــای 

ــد. ــر داده ان ــکا خب ــای آمری تحریم ه
بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری تســنیم، 
کــره جنوبــی یکــی از اولیــن کشــورهایی بــود کــه 
باوجــود روابــط قدرتمنــد تجــاری بــا ایــران به محض 
خــروج دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهور وقــت آمریکا 
از توافــق هســته ای در ســال ۲0۱8 به ســرعت روابط 
اقتصــادی خــود با کشــورمان را قطع کــرد. نارضایتی 
افــکار عمومــی داخــل ایــران از نحوه عملکــرد دولت 
کــره جنوبــی در واکنش بــه توییت جنجالی ســفیر 
فعلــی این کشــور در تهــران پیرامــون توزیع چندین 
بســته ماســک به خوبــی ملمــوس بــود، بااین حــال 
در هفته هــای گذشــته تحرکاتــی در راســتای تغییر 
رونــد فعلــی از ســوی ســئول صــورت گرفتــه اســت 
کــه ممکــن اســت در آینــده نتایــج مثبتــی به همراه 

ــته باشد. داش
یــک منبــع آگاه بــه خبرگــزاری یونهاپ گفته اســت 
کــه کــره جنوبــی و ایــران قصــد دارنــد گفتگوهایــی 
ــازی  ــوه آزادس ــون نح ــروه پیرام ــطح کارگ را در س
دارایی هــای بلوکه شــده ایــران در کــره جنوبــی آغــاز 

. کنند
در پــی تحریم هــای آمریــکا روابــط دوجانبــه میــان 
ــرای آزادســازی 7 میلیــارد  ــی ب ــران و کــره جنوب ای
دالر پــول بلوکه شــده تهــران دچــار مشــکالتی 
ــه یونهــاپ  جــدی شــده اســت. یــک منبــع آگاه ب
گفــت: انتظــار مــی رود کــه کارگروه هــا عمدتــاً بــه 
بررســی جزئیــات مربــوط بــه روش هــای پرداخــت 
ــتفاده از  ــکان اس ــورت ام ــران و درص ــای ای دارایی ه

ــد شــد. ــز خواهن ــا، متمرک کاهــش تحریم ه

شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب کرد؛

حکم جهاد برای مداحان/ 
جهاد تبیین از همه مهم تر

ادامــه ســرمقاله... »امــام صادق)علیه الســالم( مجالس 
شــما را دوســت دارند«رهبــر انقــالب درایــن دیدارفرمودنــد: 
جهــاد تبییــن بــر عهــده مداحــان اســت و هیــأت، بســتری 
ــرای ایــن ظرفیــت اســت و هــر مــداح و هیأتــی بایــد از  ب
خــود بپرســد در این جهاد جایگاهش کجاســت؟ ایشــان در 
پایــان هــم در زمــان دعــا از خداونــد خواســتند تــا هیأت هــا 
ــان را  ــالم( و مداح ــه الس ــام صادق)علی ــند ام ــورد پس را م

ســربازان جهــاد تبییــن قــرار دهــد.
رهبــری بــه جملــه دیگــری از معصومیــن)ع( اشــاره کردند 
و هــدف برپایــی مجالــس هیــأت را توضیــح دادنــد کــه این 
بــود: »أَْحُیــوا أَْمَرنــا« یعنی امــر را احیا کنیــد و فرمودند: این 
بایــد در هیأت هــا رواج داشــته باشــد کــه خاســتگاه جهــاد و 
کانــون جهــاد اســت. ایشــان فرمودنــد: ائمــه اطهــار مــا بــه 
جــز امیرالمومنین)علیه الســالم(، امام حســن)علیه الســالم( 
و امــام حســین)علیه الســالم( کــه مبارزاتــی هم با شمشــیر 
داشــتند، صرفــاً در بــاب جهــاد تبییــن با دشــمن به مبــارزه 
پرداختنــد. هیــأت بایــد محــل جهــاد تبییــن باشــد و مداح 
بــه عنــوان یــک عنصــر فعــال در ایــن عرصــه، ایــن وظیفــه 

را برعهــده دارد.
ایشــان بــه ســوال داشــتن جوانــان اشــاره کردنــد و فرمودند: 
هیــأت بایــد محــل پاســخ بــه ســواالت مختلــف مــردم بــه 
ــردازد.  ــه روشــنگری بپ ــد ب ــان باشــد و بای خصــوص جوان
رهبــری، جهــاد را بــه تالشــی بــرای مقابله با دشــمن تعبیر 
کردنــد و فرمودنــد، اگــر کاری صورت گیرد در حــوزه اقتصاد 
تــا بــا نقشــه های دشــمن مقابلــه شــود، ایــن جهــاد اســت. 
اگــر در زمــان ایــن تحریم هــا کمــک بــه نیازمنــدان صورت 
گیــرد، ایــن هــم جهــاد اســت. در ایــن دوره کــه رســانه های 
بســیاری بــا حضــور متخصصیــن در حــال تالش علیــه این 
انقــالب هســتند، اگــر تبییــن و روایــت صحیح هــم صورت 
گیــرد تــا مانــع تحریــف شــود، ایــن هــم جهــاد اســت و این 

جهــاد تبییــن از همــه مهم تــر اســت.

کشف بیش از 7 تن مواد 
مخدر در بردسیر 

دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان بردســیر 
گفت: شهرســتان بردســیر ســدی محکم در برابر 
انتقــال مــواد مخــدر بــه عمق کشــور اســت و در 
ایــن راســتا  تــا پایــان آذرمــاه بیــش از 7 تــن انــواع 
مخدر در حوزه  اســتحفاظی شهرســتان کشف و 

ضبط شــده اســت. 
افشــین صالحــی نــژاد در ترشیــح جزئیــات ایــن 
خــر افــزود: از ابتــدای امســال با مجاهــدت های 
ــگاه  ــکاوران پای ــروی انتظامــی شهرســتان و ت نی
شــهید خواجویــی در عملیات هــای مختلف که 
بعضــی منجــر بــه درگیری هــای مســلحانه بوده 
بیــش از 7 تــن انــواع مــواد مخــدر کشــف و 70 
دســتگاه خودروی حامل مــواد مخدر قاچاقچیان 

مــواد مخــدر توقیــف شــده اســت .
ایــن مقام قضایــی بیان کــرد : در یکــی از درگیری 
هــای مســلحانه صــورت گرفتــه دو نفــر از ارشار 
مســلح کــه یکــی از آنهــا از رسباندهــای مشــهور 
انتقــال مــواد مخــدر از رشق کشــور بــه اســتان 
هــای مرکــزی بــوده اســت بــه هاکــت رســید و 
مقادیری ســاح و مهامت از آنها کشــف و ضبط 

گردیــد .
ــاظ  ــه لح ــیر ب ــتان بردس ــه داد: شهرس وی ادام
موقعیــت جغرافیایــی در محــور ترانزیــت مــواد 
ــه  ــرار گرفت ــز و غــرب کشــور ق ــه مرک مخــدر ب
اســت، بدیــن جهــت ایــن حــوزه قضایی بــه طور 
جــد درگیــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر  شــده اســت 
کــه جــا دارد  ارتقــاء امکانــات نیروهــای نظامــی 
و انتظامــی در جهــت ایــن مبــارزه مســتمر مورد 

توجــه قــرار گیــرد. 
دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان بردســیر 
بیــان کــرد: از ابتــدای ســال ســال جــاری در رابطه 
بــا مبــارزه با ســوداگران مــرگ 126 کیفرخواســت 
از ســوی دادســتانی صــادر و در جهــت افزایــش 
امنیــت عمومــی اماکــن توزیــع مــواد مخــدر در 

ســطح شهرســتان پلمــب شــده  اســت.   

وقتی حاج قاسم الگوی فرماندهان 
ارتش روسیه می شود

حاج اســد به عشــق و عالقه ســربازان لشــکر فاطمیون، حســینیون، حیدریون 
و زینبیــون بــرای دیــدار لحظه ای با ســردار ســلیمانی اشــاره کــرده و می گوید: 
»حــاج قاســم بــه قــدری رئــوف و مهربــان بود کــه همــه او را پدر معنــوی خود 
می دانســتند، حتــی یکــی از فرماندهــان عالی رتبــه روســی چنان تحــت تاثیر 
رفتارهــای ســردار قــرار گرفتــه بــود کــه بارهــا به مــا می گفت، ســردار بــا اینکه 
یــک ژنــرال بــزرگ جهانی اســت ولــی بــا ســربازان و زیردســتانش بــه گونه ای 
رفتــار می کنــد کــه گویــا هــم رده آنهاســت، در حالیکــه مــا با همقطــاران یک 
درجــه پایین تــر از خودمــان برخــورد مناســبی نمی کنیــم کــه ســعی می کنم 

تــا رفتــار ســردار ســلیمانی را الگوی خــودم قــرار دهم.«.
هــم رزم حــاج قاســم، شــخصیت کاریزمــا، مردمــی، شــجاعت، فراجناحــی و 
ــد  ــان می دان ــت او در جه ــز محبوبی ــلیمانی را رم ــردار س ــودن س ــی ب فرامل
ــمنان از  ــه دش ــود ک ــه ای ب ــه گون ــم ب ــاج قاس ــخصیت ح ــد: »ش و می گوی
شــنیدن نامــش بــه لــرزه می افتادنــد، حتــی بســیاری از آنهــا، او را دشــمن دانا 
خطــاب می کردنــد، در مقابــل دوســتان بــا شــنیدن اســمش بــه شــوق و ذوق 

می آمدنــد.«.
ســردار اســدبیگی خاطــره ای از نامــه حــاج قاســم بــه صــدام را اینگونــه تعریف 
می کنــد: »بــا توجــه بــه شــرایط ســوریه و تصــرف منطقــه ابوکمــال، ســردار 
ســلیمانی مدتــی در یــک خانــه خالــی در ایــن منطقــه ســاکن بــود ولــی بعد 
از اتمــام کارهایــش یــک نامــه ای بــه صاحبخانــه نوشــت و از او طلــب حاللیت 
کــرد، حــاج قاســم در ایــن نامــه خطــاب بــه ایــن شــهروند ســوری نوشــته 
بــود کــه مدتــی از خانه شــما اســتفاده کردیــم، هزینــه ای را الی چارچــوب در 
گذاشــته ام؛ اگــر ایــن هزینــه کافی نیســت بــه شــماره ای کــه در نامه نوشــته ام 

زنــگ بزنیــد تــا تمــام طلب تــان را پرداخــت کنــم.«
ــه بعــد  ایــن هــم رزم شــهید ســلیمانی ادامــه می دهــد: »وقتــی صاحب خان
از آزادی منطقــه بــه خانــه خــود بــاز می گــردد متوجــه نامــه شــده و عاشــق 
مــرام شــهید ســلیمانی می شــود در حالــی کــه او یــک فــرد ســنی مذهبــی 
اســت کــه خانــواده اش بــه خاطر عشــق بــه صــدام نامــش را »صدام« گذاشــته  
بودنــد، در حــال حاضــر بــا اینکــه خانــه ایــن مــرد ۴5 ســاله توســط داعــش 
ویــران شــده ولــی همچنــان دو ســتون از آن خانــه باقــی مانــده کــه روی یکی 

از ســتون ها عکــس ســردار ســلیمانی نصــب شــده اســت.«
ســردار اســدبیگی عشــق و عالقه جوانان مســیحی و غیرمســلمان جهان برای 
حضــور در جبهــه مقاومــت را مصــداق فراملــی بــودن حــاج قاســم می دانــد و 
مــی گویــد: »ایــن تاثیــر و فرماندهــی ســرداری مثل ســلیمانی بود کــه جهان 
را در بهــت و حیــرت گذاشــته بــود.« آن طــور کــه همــرزم حــاج قاســم تعریف 
ــور  ــا حض ــه ب ــزرگ ک ــای ب ــی عملیات ه ــه طراح ــا در جلس ــد، باره می کن
فرماندهــان روســی، ایرانــی و ســوری تشــکیل می شــد، ســردار ســلیمانی نیــز 
حضــور داشــت و همیشــه همــه طرح هــا و نقشــه ها را شــنیده و در آخــر اظهار 
نظــر می کــرد و هیــچ عملیاتــی نبــود کــه نظــر حــاج قاســم در آن گنجانــده 

نشود.

خاطرات رسدار اسدبیگی هم رزم شهید سلیامنی:


