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به اعتقاد متخصصان، فراغت تجر به اي است 
كه فرد هنگام رهايي از اشتغاالت والزامات 
كار روزانه براساس تمايل و رهيافت هاي 
شخصي و مشاركت داوطلبانه متناسب با نياز 
و ذوق خود انتخاب مي كند تا جسم، فكر 
و شخصيت او رشد وپرورش يابد . سياست 
فرهنگي نظام اسالمي نيز درباره اوقات فراغت 
برمبناي زمينه سازي براي گذران مطلوب، 
مفيد و سازنده آن و هدايت فكري، عملي 

وبارورسازي اوقات زندگي است . 
در دين مبين اسالم نيز زمان فراغت، زمان 
رشد وشكوفايي استعدادها، تقويت روحيه، 

مشاركت فعال فرهنگي و اجتماعي و زمان
پايدار،  نشاط  كسب  عين  در  خودسازي 
شادابي، طراوت و كارايي و رفع خستگي 
فكري و رواني در زندگي جمعي و فردي 
است . پس بايد جوامع آگاه با اجراي سياست 
هاي مناسب و سنجيده اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي، ايجاد تسهيالت وخدمات، آماده 
و  فرهنگي  هاي  محيط  و  فضاها  كردن 
تفريحي، اتخاذ روش هاي تشويق آميز و ... 
از هدر رفتن اوقات فراغت جلوگيري و به 
باروري آن كمك كرده و ازاين راه بر فضاي 

علمي و فرهنگي جامعه بيافزايند.
از طرف ديگر داليل متعددي وجود دارد كه 
ايجاب مي كند براي گذران اوقات فراغت 
جامعه بايد برنامه ريزي كرد. از جمله اين 

داليل موارد زير هستند:

براي گذران اوقات فراغت 
جامعه بايد برنامه ريزي كرد
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سرمقاله

درخواست حسن پور از رئیس جمهور: 
کرمان را به ۳ استان تقسیم کنید

۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون پروژه در بردسیر 
برنامه ریزی شده و بزودی عملیات اجرایی 

آنها آغاز خواهد شد 

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین:

 آگهی مزایده )سوله(
اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان بردســیر و متولــی موقوفه حاج غالمرضــا مرادی 
در نظــر دارد یــک بــاب ســوله )عرصــه و اعیــان وقــف( بــه مســاحت 220 مترمربــع را 
بــرای مــدت یــک ســال کامــل شمســی بــه مبلــغ اجــاره ماهیانــه 250/000/000 ریــال 
از طریــق آگهــی مزایــده بــه اجــاره واگــذار نمایــد لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت 
در مزایــده هســتند مــی تواننــد ظــرف مــدت 15 روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
پیشــنهادات خــود را ارائــه نماینــد ضمنــا متقاضیــان جهــت کســب اطالعات بیشــتر 

ــه ایــن اداره مراجعــه نمایند. ب
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بردسیر

آهــن  ســنگ  شــركت  مديرعامــل 
گهرزميــن گفــت: اســتان كرمــان بيــش 
ــدارد  ــاز ن ــك ني ــدس و پزش ــن مهن از اي
بلكــه بيشــتر بــه تكنيســين نيــاز دارد و 
الزم اســت مدارســی تجهيــز كنيــم كــه 
تكنيســين هــای ماهــر تربيــت كننــد و 
آمــوزش و پــرورش بايــد از هــم اكنــون به 

ــن موضــوع باشــد. ــر اي فك
محمــد فــالح در آيين افتتاحيــه همايش 
ــی فرصــت هــای ســرمايه گــذاری  معرف
اســتان كرمــان گفــت: در گهرزميــن يــك 
ــته  ــذاری داش ــرمايه گ ــورو س ــارد ي ميلي
ايــم و بيــش از ۵۰۰ ميليــون تــن ذخيــره 

باقيمانــده دارد.
او سياســت شــركت گهرزميــن را در عــدم 
خــام فروشــی اعــالم كــرد و افــزود: كشــور 
ــه  دچــار ايــن مشــكل شــده كــه كارخان
ــادن  ــده و مع ــداث ش ــادی اح ــای زي ه
قابــل مالحظــه ای كشــف نشــده و ايــن 
مشــكل جــدی اســت كــه كمتــر مــورد 

توجــه واقــع شــده اســت.
فــالح بيــان كــرد: بايــد معــادن و شــركت 
ــود  ــانی داده ش ــه كس ــی ب ــای معدن ه
كــه دالل نباشــند. در دوره رزم حســينی 
ــه  ــزار پروان ــدود 6 ه ــت ح ــتاندار وق اس
معدنــی كــه كار نشــده بــود باطــل شــد 

و اما واگذار نشدند.
ــن  ــه آب مهمتري ــه اينك ــاره ب ــا اش وی ب
ــزود:  ــت، اف ــان اس ــتان كرم ــكل اس مش
براســاس مطالعــات و كارهای كارشناســی 
ــد  ــير خواه ــن در بردس ــعه گهرزمي توس
ــروژه  ــون پ ــارد و ۵۰۰ ميلي ــود. ۲ ميلي ب
در بردســير برنامــه ريــزی شــده و بــزودی 
عمليــات اجرايــی آنهــا آغــاز خواهــد شــد 
و گهــر زميــن ديگــر در منطقــه جيرفــت 
ــه  ــت و منطق ــارز اس ــات جبالب در ارتفاع
ــود. جيرفــت گهرزميــن ســوم خواهــد ب

ــزوم مذاكــره  ــر ل مديرعامــل گهرزميــن ب
بــا كشــورهای ديگــر و ايجــاد بــازار بــرای 
محصــوالت توليــدی ايــران، عنــوان كــرد: 
ــن  ــون ت در حــال حاضــر حــدود ۸ ميلي
گندلــه مــازاد روی زميــن مانــده و قيمــت 
ــده  ــته ش ــال گذش ــاه س ــف تيرم آن نص

اســت.

صفحه 8

وضعیت قرمز کرونایی ۱۳ شهرستان در استان کرمان / در حال حاضر 
۲۰۱ مورد بیمار مبتال به کرونا بستری و۵۲ نفر در آی سی  یو

ــی  ــی و اجتماع ــی، امنيت ــاون سياس مع
ــان گفــت: ۱۳ شهرســتان  اســتاندار كرم
اســتان در وضعيــت قرمــز كرونايــی قــرار 

ــد. دارن
بــه گــزارش پايــگاه خبرگــزاری فــارس از 
كرمــان، رحمــان جاللی معــاون اســتاندار 
كرمــان  در ســتاد اســتانی مديريــت 
ــه وضعيــت قرمــز ۱۳  ــا اشــاره ب ــا ب كرون
شهرســتان در اســتان كرمــان اظهــار 
ــار جنــوب،  داشــت: شهرســتان های رودب
ارزوئيــه، كهنــوج و راور وضعيــت نارنجی و 
شهرســتان های فهــرج، ريگان، نرماشــير، 
فاريــاب، رفســنجان و انار در وضعيــت زرد 

 . هستند
جانشــين اســتاندار كرمــان در ســتاد 
ــا اظهــار داشــت:  اســتانی مديريــت كرون
ــتورالعمل ها  ــيوه نامه ها، دس ــوزه ش در ح
ــی  ــای خوب ــات، تصميم گيری ه و مصوب
صــورت گرفتــه و تجربــه دوره هــای 
گذشــته نيــز هســت، امــا بايــد بــر نظارت 

ــد شــود.  و اجــرا تاكي
ــل  ــات قب ــرد: مصوب ــان ك وی خاطرنش
ــر  ــت هوشــمند ناظــر ب در طــرح مديري

ــای  ــا ، محيط ه ــاف، ادارات، تردده اصن
فرهنگــی، آموزشــی و اجتماعــی در 
قــرارگاه نظارتــی، عملياتــی و اجرايــی 
ــزارش  ــده گ ــه آين ــم و در هفت می كني
دســتگاه ها را در خصــوص اجــرای 
طــرح در ســطح ســتاد كرونــا دريافــت 

ــرد.  ــم ك خواهي
جاللــی ابــراز داشــت: براســاس مصوبــه 
ســتاد ملــی، دوركاری در ادارات شــامل 
ســه گروه افــراد بــاالی 6۰ ســال، دارای 
ــاغل  ــادران ش ــه ای و م ــاری زمين بيم
دارای فرزنــد زيــر 6 ســال اســت كــه به 

دســتگاه ها ابــالغ شــده اســت. 
ــا  ــد م ــه اكي ــرد: توصي ــح ك وی تصري
ــات و  ــا، تجمع ــزاری برنامه ه ــر برگ ب
ــت  ــاز اس ــای ب ــبت ها در مكان ه مناس
ــت  ــا رعاي ــا ب ــط بســته تنه و در محي
فاصله گــذاری، اســتفاده از ماســك، 
تهويــه مناســب و مــدت زمــان 9۰ 
دقيقــه بــا ظرفيــت ۳۰ درصــد مــكان 

برگــزاری امكان پذيــر اســت. 
ــت: در  ــان گف ــتاندار كرم ــاون اس مع
خصــوص كالس هــای اوقــات فراغــت، 

ــوزش و  ــط اداره كل آم ــتورالعمل توس دس
ــده  ــاده ش ــان آم ــرورش و اداره كل جوان پ
ــام  ــه تم ــتانی ب ــرارگاه اس ــق ق و از طري

دســتگاه ها ابــالغ خواهــد شــد. 
جاللــی ادامــه داد: مهمتريــن اقــدام در 
حــوزه پيشــگيری تكميــل واكسيناســيون 
اســت و لــذا واكسيناســيون خانــه بــه خانه 
طرح شــهيد ســليمانی بــا كمك دانشــگاه 
علــوم پزشــكی و مجموعه بســيج پيگيری 

می شــود. 
مهــدی احمدی نــژاد رئيــس دانشــگاه 
ــت  ــد مثب ــان از رون ــكی كرم ــوم پزش عل
شــدن تســت های ســرپايی و بســتری 
طــی هفته هــای اخيــر خبــر داد و گفــت: 
پوشــش واكسيناســيون در اســتان كرمــان 
بــرای نوبــت اول 9۱ درصــد، نوبــت دوم ۸۰ 
ــت.  ــد اس ــوم ۵4 درص ــت س ــد و نوب درص
ــان  ــوم پزشــكی كرم ــس دانشــگاه عل رئي
حاضــر  حــال  در  كــرد:  خاطرنشــان 
ــا در  ــه كرون ــال ب ــار مبت ــورد بيم ۲۰۱ م
ــان بســتری  بيمارســتان های اســتان كرم
هســتند كــه ۵۲ نفر در آی ســی  يو بســتری 

هســتند. 

سردار نظری به عنوان فرمانده جدید سپاه ثارهللا استان کرمان معرفی شد
بــا حضــور ســردار علــی فــدوی جانشــين فرماندهــی كل ســپاه 
ــده  ــه عنــوان فرمان پاســداران انقــالب اســالمی، ســردار نظــری ب

ــاراهلل اســتان كرمــان معرفــی شــد. جديــد ســپاه ث
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنيم از كرمــان، آييــن تكريــم و معارفه 
ســردار حســين معروفی فرمانده ســابق ســپاه ثاراهلل اســتان كرمان 
و معارفــه ســردار محمــد علــی نظــری فرمانده جديد ســپاه ثــاراهلل 
اســتان كرمــان  بــا حضور ســردار علی فــدوی جانشــين فرماندهی 
كل ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی فرمانــده جديد ســپاه ثــاراهلل 
اســتان كرمــان در مصلــی بــزرگ امــام علــی عليــه الســالم شــهر 

كرمــان برگزار شــد.
ــدادی  ــن علي ــلمين حس ــالم والمس ــن حجت االس ــن آيي در اي
ســليمانی نماينــده ولی فقيــه در اســتان و امام جمعه كرمــان، علی 
فــداكار اســتاندار كرمــان، حجت االســالم ابراهيــم حميــدی رئيس 
ــی و  ــتان عموم ــاالری دادس ــدا س ــتان، دادخ كل دادگســتری اس
انقــالب مركز اســتان، نماينــدگان مردم اســتان كرمــان در مجلس 
شــورای اســالمی، اعضــای شــورای تاميــن و فرماندهــان نظامــی و 

انتظامــی نيز حضــور داشــتند.
هجمه هــای عليــه ســپاه نشــان از موفقيــت ايــن نهــاد در ماموريت 

ــت خود اس
ــام  ــليمانی ام ــدادی س ــن علي ــلمين حس ــالم والمس حجت االس
جمعــه كرمــان در ايــن مراســم اظهــار داشــت: دفــاع و حراســت 
از دســتاوردهای انقــالب اســالمی ماموريــت مهــم ســپاه پاســداران 

اســت.
ــه  ــد انقــالب تاكنــون ب ــا بيــان اينكــه ســپاه به عنــوان فرزن وی ب
بهتريــن نحــو ممكــن ماموريــت خــود را انجــام داده اســت، گفــت: 
يكــی از صفــات برجســته ســپاه تكليــف محــوری اســت؛ تكليفی 

كــه از فرمانــده معظــم كل قــوا صــادر می شــود.
امــام جمعــه كرمــان بــا اشــاره بــه اينكــه ســپاه بــا نــگاه واليــی در 
خدمــت رهبــر عظيــم الشــان انقــالب اســالمی اســت و منويــات 
ــزود: ويژگــی ديگــر ســپاه  اماميــن انقــالب را انجــام می دهــد، اف
شــجاعت اســت و ســند آن شــهدای گلگــون كفنــی اســت كــه 

جــان خــود را در راه انقــالب اســالمی تقديــم كردنــد.
وی بــا بيــان اينكــه بصيرت، دشــمن شناســی و تحليــل واقعی 
از اوضــاع كشــور و جهــان ويژگــی مهــم ســپاه اســت، ادامــه داد: 
ســپاه در فتنه هــا بــا بصيــرت كامــل ماموريــت انقــالب را انجــام 

داد و خــار چشــم دشــمنان شــده اســت.
عليــدادی ســليمانی بــا اشــاره به اينكــه هجمه های عليه ســپاه 
پاســداران در رســانه های خودفروختــه بيــن المللی نشــان از آن 
اســت كــه ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی در ماموريــت خود 
موفــق بــوده اســت، گفــت: امــام جامعــه مــا فرمودنــد بــه حــاج 
قاســم به عنــوان يــك فــرد نــگاه نكنيــد و او دارای مكتب اســت.

وی بــا بيــان اينكــه يكــی از مشــخصات مكتــب حــاج قاســم 
ــتورات  ــن و دس ــكام دي ــرا شــدن اح ــداكاری در راه اج درس ف
الهــی اســت، افــزود: تبعيــت از واليــت فقيــه مشــخصه مهــم 
مكتــب شــهيد ســليمانی اســت و تمــام دســتورات در مكتــب 
ــزارش  ــود.به گ ــادر می ش ــه ص ــليمانی از ولی فقي ــهيد س ش
تســنيم ســردار حســين معروفــی فرمانــده ســابق ســپاه ثــاراهلل 
اســتان كرمــان بــا حكــم فرمانــده كل ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی، بــه عنــوان معــاون هماهنــگ كننده ســازمان بســيج 
مســتضعفين معرفــی و ســردار محمدعلــی نظــری بــه عنــوان 

فرمانــده جديــد ســپاه ثــاراهلل اســتان كرمــان منصــوب شــد.

آیت هللا رئیسی: قاچاق و واردات بی رویه، خنجری به قلب تولید 
صفحه3و اشتغال کشورند

   بازگشت اقتصاد به مسیر رشد بدون دغدغه تحریم
صفحه5

نگاهی به اهداف راهبردی پوتین و اردوغان در نشست تهران
  صفحه4

  برگزاری جشن بزرگ  چرتکه 
مناسبت  میالد باسعادت امام 

موسی کاظم)علیه السالم(
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســير  
ــالد  ــم و مي ــعيد غديرخ ــد س ــبت عي ــه مناس ب
ــزرگ   باســعادت امــام موســی كاظم)ع(جشــن ب
چرتكــه  باحضــور حجــت االســالم والمســلمين 
كرمانــی امــام جمعه،وفايی سرپرســت فرمانداری 
و شــاحيدری شــهردار بردســير در ســالن آمفــی 
ــد و از مقــام  ــاز شــهرداری برگــزار گردي تئاترروب

اوران اســتانی و كشــوری تجليــل شــد
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جلسه رفع موانع تولید 
شهرستان برگزار شد

بردسير  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
درجلسه رفع موانع توليد باحضور سرمايه گذاران 
و به رياست مهندس وفايی سرپرست فرمانداری 

مطرح شد:
پيگيری رفع مشكل زمين معدن ياقوت كوه 
پنج - پيگيری مشكل زمين و دريافت تسهيالت 

شركت تجهيزات پزشكی -
سرمايه  مشكالت  به  مربوط  مسائل  پيگيری 

گذاری در بخش گردشگری ابگرم الله زار

اردوی یک روزه همسران شاهد و 
ایثارگر شهرستان بردسیر

سه شنبه ۲۱ تيرماه ۱4۰۱ اردوی يك روزه 
همسران شاهد و ايثارگر با حضور رئيس بنياد 
شهيد و امور ايثارگران شهرستان بردسير، مسئول 
فرهنگی و مددكاری بنياد در اردوگاه هزار بخش 

راين برگزار شد.

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی 
از کارخانه ی محصوالت لبنی پارس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسيربا 
امور  هماهنگی  معاون  مهرابی  دكتر  حضور 
سرپرست  وفايی  حمزه  استاندار،  اقتصادی 
فرمانداری ، مديركل تعاون روستايی استان و 
تعدادی از مديران شهرستان مسائل و مشكالت 
پيگيری  و  توليد در سطح شهرستان مطرح 
همچنين ضمن بازديد از كارخانه ی محصوالت 
لبنی پارس مسائل و مشكالت اين واحد توليدی 
مطرح و دستورات الزم جهت رفع ان توسط 

معاون استاندار صادر گرديد.

غدیر  جشن  برگزاری   
درجهاد کشاورزی

همزمان با عيد سعيد غدير خم عيد بزرگ واليت 
و امامت مراسم جشنی با حضور حضرت حجه 
االسالم والمسلمين حاج اقای كرمانی   امام جمعه 
بردسير مهندس وفايی فرماندار بردسير مهندس 
حيدر ابادی مدير جهاد كشاورزی و جمعی از 
تابعه شهرستان در  ادارات  كاركنان و روسای 
محل باغ ترويجی مديريت جهاد كشاورزی برگزار 
گرديد اين مراسم كه بارونمايی از پرچم و بيرق 
حرم حضرت علی )ع( آغاز گرديدبا سخنرانی  
مسئولين ،مديحه سرايی ونقاله خوانی دوتن از  
ازفرزندان پرسنل ، اجرای موسيقی زنده ،   وتقدير 
كاركنان سادات مديريت همراه بود ،                                  
به مناسبت عيد سعيد غديرخم و ميالد باسعادت 
چرتكه  بزرگ  كاظم)ع(جشن  موسی  امام 
باحضور حجه االسالم والمسلمين كرمانی امام 
جمعه محترم،وفايی سرپرست فرمانداری وساير 
مسئولين در سالن آمفی تئاترروباز شهرداری 
برگزار گرديد و از مقام اوران استانی و كشوری 

تجليل شد

دزد حرفه ای، شاه کلید به 
دست دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان بردسير گفت: دزد 
حرفه ای شاه كليد به دست در بردسير دستگير 

شد.
سرهنگ رمضان نژاد  گفت: يك سارق مغازه و 
اماكن عمومی با چندين دسته كليد دستگير شد. 
او می گويد: اين متهم كه با چندين دسته كليد 
پيش ساز، اقدام به باز كردن قفل مغازه ها می 

كرده است به ۱۳ مورد سرقت اعتراف كرد.
به گفته فرمانده انتظامی شهرستان بردسير اين 

متهم  با تشكيل پرونده روانه زندان شد.

باید قدر پلیس و نعمت 
امنیت را بدانیم 

و  تالش  از  تقدير  ضمن  بردسير  جمعه  امام 
خدمات يكايك ماموران انتظامی در برقراری نظم 
و امنيت عمومی گفت: همه بايد قدر نعمت بی 

بديل امنيت را بدانيم. 
حجت االسالم كرمانی بمناسبت عيد غديردر 
جمع كاركنان انتظامی بردسير شرايط امنيت در 
اين شهرستان را بسيار مطلوب و مناسب ارزيابی 
و از تالش بی وقفه و شبانه روزی ماموران پليس 

در اين خصوص قدردانی كرد.

خبرهای کوتاه از بردسیر 

اخبار 

ضمن  كرمانی  اكبر  علی  االسالم  حجت 
گراميداشت روز ۵ مرداد سالروز برگزاری اولين 
نماز جمعه كشور،  به بيان فضيلت ها و آثار نماز 
جمعه پرداخت و از حضور باشكوه و هميشگی 
مردم بردسير در نماز جمعه به نسبت جمعيت 
قدردانی كرد و گفت: البته انتظار ما به دليل 
اهميت نماز دشمن شكن جمعه و مردم واليت 

مدار و مومن بردسير بيشتر است.
اجتماع  چهار  از  يكی  نماز جمعه  افزود:  وی 
سفارش شده در اسالم است زيرا دست خداوند 
با جماعت است و در  اين اجتماع می توان 
مشكالت مردم و جامعه را بررسی و مرتفع كرد.

 امام جمعه بردسير بيان كرد: نماز جمعه كفاره 
گناهان هفته است و بايد  قدر نماز جمعه را 
بدانيم و طبق سيره اولين كار پيامبر در مدينه 
برگزاری نماز جمعه بود و بعد از انقالب،  در ۵ 
مرداد سال ۵۸ با حكم امام راحل اولين نماز 

جمعه به صورت رسمی در تهران اقامه شد.
وی محوريت در هدايت دينی و سياسی مردم، 
ارتباط بين مردم و مسئوالن، محور وحدت بين 
از  دوری  و  انقالب  اصالت  و حفظ  مسلمانان 
جناحی گری و حزب گرايی را از مطالبات مقام 

معظم رهبری از برگزاری نماز جمعه برشمرد.
  حجت االسالم كرمانی ضمن قدردانی از  ائمه 
جمعه شهرستان طی سال های گذشته  تصريح 
كرد: ما امروز سر سفره ای نشستيم كه مرهون 
تالش و زحمات بی دريغ ائمه جمعه شهرستان 
به ويژه مرحوم آيت اهلل طاهری قمی كه ياد و 
خاطره اش از ذهن و زبان مردم بردسير نمی 
رود و همچنين حجج اسالم حسينی و تارم كه 
اين محور وحدت شهرستان را حفظ كردند و به 
دست ما سپردند و همچنين از تالش های بی 
وقفه ستاد نماز جمعه و شما مردم و مسئوالن 
در برگزاری باشكوه نماز جمعه تشكر می كنم. 

وی همچنين روز مباهله را گراميداشت و گفت: 
روز مباهله روز غدير ثانی است و بيانگر عظمت و 
شكوه اهل بيت است و آيه مباهله يكی از آياتی 
است كه ما به آن افتخار می كنيم زيرا دليلی 

برحقانيت امام علی عليه السالم است.
امام جمعه بردسير از مردم و مسئوالن بردسير 
به خاطر  برگزاری باشكوه مراسم و جشن های 
دهه واليت در شهرستان قدردانی كرد و افزود: 
روزهای پايانی ماه ذی الحجه روزهای خوبی 
است و برگزاری ميهمانی  ده كيلوتری روز غدير 
در خيابان وليعصر تهران با جمعيتی بيش از سه 
ميليون، بيانگر وحدت مردم با محوريت غدير و 

انجام يك كار مردمی موفق و زيبا بود.
 وی تاكيد كرد: در همه عرصه ها به خصوص 
عرصه فرهنگی اگر بخواهيم كار پيش رود بايد 
كار را به دست مردم بسپاريم و راهپيمايی روز 
غدير نمونه بارز يك كار مردمی باشكوه است  
كه جواب داد و پيام اين راهپيمايی لزوم اجرای  
موازنه ی منطقی بين شادی و عزا است و بايد 
همان اندازه كه به  عزاداری هايمان  اهميت 
به بحث  شادی های صحيح هم  ميدهيم  

اهميت بدهيم.
خطيب جمعه بردسير  با اشاره به نزول سوره 
هل اتی در شان اهل بيت عليهم السالم گفت: 
خانواده  بنيان جامعه و استحكام خانواده در گرو  
است  به معروف  معاشرت  و  محبت، دوستی 
وحفظ حجاب و عفت در  حفظ بنيان خانواده 
تاثير متقابل دارد و در اين راستا از همه شما 
درخواست می كنم تا در طرح ملی مبارزه با بی 
حجابی و بی عفتی كه از  طرف نيروی انتظامی 
در كشور و به تبع آن در  شهرستان  برگزار می 
شود كمك، حمايت و تاييد كنيد و  نيروی 

انتظامی را تنها نگذاريد.
مطالبات  پيگيری  لزوم  بر  پايان  در  وی 
بازنشستگان از طرف دولت تاكيد كرد و گفت: 
تعبير بازنشستگی تعبير خوبی نيست انسان تا 
زنده است بايد تالش كند و اميد و سرزندگی 

خود را از دست ندهد.

روز مباهله روز غدیر ثانی 
است و بیانگر عظمت و 
شکوه اهل بیت است

امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه

پايــش،  ملــی  مركــز  رئيــس 
بحــران  مديريــت  و  پيش بينــی 
مخاطــرات جوی ســازمان هواشناســی 
ــی  ــامانه بارش ــت س ــديد فعالي از تش
مونســون در جنــوب كشــور خبــر داد.
صــادق ضيائيــان در گفت وگــو بــا 
خبرگــزاری  اقتصــادی  خبرنــگار 
ــی  ــه پيش بين ــاره ب ــا اش ــنيم ب تس
ســيالب های ســهمگين در برخــی 

ــرد: از روز  ــار ك ــور، اظه ــق كش مناط
ــامانه  ــت س ــرداد فعالي ــنبه ۳ م دوش
ــور  ــوب كش ــون در جن ــی مونس بارش
تشــديد می شــود و بــه تبــع آن بــرای 
اســتان سيســتان و بلوچســتان هشدار 
ســطح زرد در خصــوص وقوع ســيالب 

را صــادر كرده ايــم.
وی ادامــه داد: از روز سه شــنبه تــا 
ــت  ــرداد( فعالي ــا 6 م پنجشــنبه )4 ت

ــده و  ــترده تر ش ــی گس ــامانه بارش س
ــر می گيــرد. پهنــه وســيع تری را در ب
وی افــزود: بــر اين اســاس اســتان های 
ــی  ــارس، بخش هــای جنوب كرمــان، ف
ــزد  اســتان بوشــهر و حتــی اســتان ي
نيــز درگيــر بارش هــای سيل آســا 

خواهنــد شــد.
پايــش،  ملــی  مركــز  رئيــس 
بحــران  مديريــت  و  پيش بينــی 

مخاطــرات جوی ســازمان هواشناســی 
ايــن  عمــده خطــر  كــرد:  بيــان 
ــان،  ــتان های كرم ــرای اس ــا ب بارش ه
فــارس، سيســتان و بلوچســتان و 

اســت. هرمــزگان 
ضيائيــان يــادآور شــد: هشــدارها 
خصــوص  در  الزم  توصيه هــای  و 
ــتگاه های و  ــه دس ــيالب را ب ــوع س وق

ارگان هــای دولتــی داده ايــم.

پیش بینی سیالب های سهمگین در برخی استان ها/ هشدار ویژه سازمان 
هواشناسی برای ۴ استان جنوبی

مديــركل اموراقتصــادی اســتان 
فرصــت   ۵۲ گفــت:  كرمــان 
ــا  ــتان احص ــرمايه گذاری در اس س
شــده و حــدود ۳۰ فرصــت در 

دســت مطالعــه اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنيم از 
كرمــان، چهارمين جلســه شــورای  
اســتان  توســعه  و  برنامه ريــزی 
كرمــان در ســال جاری به رياســت 
محمدمهــدی فــداكار اســتاندار 
كرمــان و بــا حضــور معاونــان 
اســتاندار و ســاير اعضــا در محــل 
سالن شــهيد مرتضوی اســتانداری 

ــد. ــزار ش برگ
مديــركل  ســلطانی نژاد  صــادق 
اموراقتصــادی و دارايــی اســتان 
ــان  ــا بي ــن جلســه ب ــان در اي كرم
ســرمايه گذاری  ميــزان  اينكــه 
ــتان  ــل در اس ــال قب ــی س خارج
كرمــان چيــزی در حــدود ۲۰ 
ميليــون دالر بــوده، اظهــار داشــت: 
ســرمايه گــذاری مصــوب خارجــی 
اســتان در ســال جــاری فقــط يك 
طــرح بــا ســرمايه گــذاری ۲.۵ 
ــد اســت. ــورو در شهرســتان زرن ي

ــاء  ــه احص ــه اينك ــاره ب ــا اش وی ب
فرصت هــا نظــام تاميــن مالــی 
اســتان  اولويت هــای  از  يكــی 
كرمــان اســت، گفــت: مطالعــه 
گــذاری  ســرمايه  فرصت هــای 
ــش  ــت دان ــا محوري ــتان ب در اس
بنيــان، صــادرات محــور و منطبــق 
بــا اســناد باالدســتی دنبال شــده و 
مطالعــات امــكان ســنجی آنهــا در 

ــت. ــام اس ــت انج دس
ــی  ــادی و داراي ــركل اموراقتص مدي
اســتان كرمــان بــا بيــان اينكــه ۵۲ 
فرصــت ســرمايه گذاری در اســتان 
احصــا شــده و حــدود ۳۰ فرصــت 
ــزود:  ــه اســت، اف در دســت مطالع
ــز  ــات ني ــد مطالع فرصت هــای فاق
در ســامانه اطلــس ســرمايه گذاری 
اســتان بــه عنــوان فرصــت تعريــف 

می شــود.
در  اينكــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــی  ــذاری خارج ــرمايه گ ــث س بح
در  فرصــت   ۱۰ حداقــل  بايــد 
اســتان احصــا شــود كــه نيــاز بــه 
ــای  ــتگاه ها و نهاده ــكاری دس هم
مربوطــه اســت، ادامــه داد: صندوق 

ــی دارد  ــی ظرفيت هاي ــعه مل توس
ــان در  ــه متاســفانه اســتان كرم ك
بخش هــای ســرمايه و صنــدوق 
توســعه ملــی قــوی عمــل نكــرده 

ــت. اس
جعفــر رودری رئيــس ســازمان 
ــزی اســتان  ــه ري ــت و برنام مديري
ــا  ــه ب ــن جلس ــز در اي ــان ني كرم
بيــان اينكــه حــدود ۲۵۸ ميليــارد 
ــتان  ــه ای اس ــار هزين ــان اعتب توم
ــكلی  ــده و مش ــص داده ش تخصي
در پرداخــت حقوق هــا نداريــم، 
ــارات  ــه اعتب اظهــار داشــت: ابالغي
هزينــه ای هــزار و ۲۲۰ ميليــارد 
ــتگاه  ــه ۳۲ دس ــوط ب ــان مرب توم
مشــمول نظــام بودجــه ای اســتانی 
داريــم كــه ۲۵۸ ميليــارد تومان آن 
تخصيــص يافته و حقــوق كاركنان 
بــا افزايــش ســنوات پرداخت شــده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اينكــه ۱۱۱ 
ميليــارد تومــان تخصيــص اســناد 
ــم،  ــد داري ــال جدي ــه در س خزان
گفــت: ۳ هــزار و ۱۲۸ ميليــارد 
ــت  ــن وضعي ــع آخري ــان توزي توم

تملــك ســرمايه ای و دارايی اســتان 
در شــورا را داشــتيم كــه تخصيص 

ــت. ــز اس آن ناچي
رئيــس ســازمان مديريــت و برنامه 
ــان  ــا بي ــان ب ــتان كرم ــزی اس ري
اينكــه ســال مالــی تمديــد شــده و 
مشــكلی در زمينــه جــذب اســناد 
خزانــه ســال قبــل نداريــم، افــزود: 
۳97 ميليــارد تومــان از اســناد 
ــوز جــذب  ــل هن ــه ســال قب خزان
نشــده و حــدود 6۵7 ميليــارد 

ــت. ــده اس ــذب ش ــان آن ج توم
ــه اداره كل  ــه اينك ــا اشــاره ب وی ب
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ميليــارد   ۱۵۵ كرمــان  اســتان 
تومــان از اســناد خزانــه ســال 
قبــل خــود را هنــوز جــذب نكــرده 
ــای  ــه داد: شــركت آبف اســت، ادام
اســتان كرمــان بــا ۱۲۳ ميليــارد و 
اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل 
ــارد  ــا ۳6.۲ ميلي جنــوب اســتان ب
تومــان در رتبه هــای بعــدی عــدم 
ــه ســال قبــل  جــذب اســناد خزان

ــد. ــرار دارن ق

مدیرکل اموراقتصادی استان کرمان گفت ؛

52 فرصت سرمایه گذاری در استان کرمان احصا شد

يك متخصــص ويروس شناســی بالينی 
گفــت: بركت پالس نخســتين واكســنی 
ــويه  ــا س ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــت ك اس
اميكــرون ويــروس كرونــا ســاخته شــده 
اســت و اگــر به عنــوان دز بوســتر تزريق 
شــود، مــی توانــد ايمنــی خيلــی خوبی 

را ايجــاد كنــد.
ــگار فــارس، ويــروس  ــه گــزارش خبرن ب
كرونــا قريــب بــه ۳ ســال اســت كــه نوع 
بشــر را درگيــر خــود كــرده و روز بــه روز 
بــه تعــداد مبتالهــا و تلفات ايــن ويروس 
در جهــان افزوده می شــود. دانشــمندان 
جهــان بــرای جلوگيــری از تلفــات ايــن 
بيمــاری بــه اوليــن و بهتريــن راه مقابلــه 
بــا آن، يعنــی توليــد واكســن پرداختند، 
ــای  ــت در برهه ه ــه توانس ــنی ك واكس
مختلــف تعــداد تلفــات را به ميــزان قابل 
ــالی  ــا از ابت ــش داده و ي ــی كاه توجه

شــديد آن جلوگيــری كنــد.
نيــز  ايــران  اســالمی  جمهــوری 
ماننــد ســاير كشــورها از نخســتين 
توليدكننــدگان واكســن ويــروس كوويد 
ــر  ــت اث ــه توانس ــنی ك ــود. واكس ۱9 ب
بخشــی مناســبی در برابــر ســويه هــای 
ــروس  ــن وي ــا اي مختلــف ايجــاد كند.ام
جهش هــای  خــود  بقــای  بــرای 
متعــددی انجــام داد. جهــش  هايــی كــه 
پيچيدگــی آن را بــرای انســان بيــش از 

پيــش نمايــان می كــرد.
ــد كــه  ــد هــر چن متخصصــان معتقدن

واكســن توانســته تاكنــون تا حــد زيادی 
از تلفــات ايــن ويــروس جلوگيــری كنــد 
ــد  ــدد آن می توان ــای متع ــا جهش ه ام
تــا حــدی سيســتم ايمنــی بــدن را دور 
بزنــد و منجــر بــه بيماری زايــی شــود.

ســويه اميكرون آخرين واريانــت ويروس 
كرونا اســت و دانشــمندان جهــان عنوان 
واكســن گريزترين ســويه را بــه آن اعطــا 
ــد  ــان معتقدن ــن متخصص ــد. اي كرده ان
ــه  ــوند ك ــد ش ــن هايی تولي ــد واكس باي
مختــص ايــن ســويه بــوده و بــر آن اثــر 

ــند. گذار باش
ســازمان بهداشــت جهانــی نيــز بــر ايــن 
مســئله تاكيــد كــرده و بــه شــركت های 
واكســن ســاز توصيــه كــرده اســت كــه 
ــته  ــژه داش ــه وي ــه توج ــن نكت ــر اي ب

باشــند.
ــا  ــروس كرون ــدد وي ــای متع واريانت ه

ــد ــه آن متفاوتن ــوع اولي ــه ن نســبت ب
ــروس  ــص وي ــی متخص ــين كيوان حس
شناســی بالينــی از دانشــگاه شــربروک 
ــال  ــش از ۲۰ س ــه بي ــوده ك ــادا ب كان
اســت در كشــور بــه صــورت تخصصــی 
آزمايشــگاه ويروس شناســی دارد، معتقد 
اســت: بيــش از ۲ ســال از درگيــری 
ــا می گــذرد؛ از  ــا ويــروس كرون انســان ب
ابتــدا چــون شــناختی دربــاره تغييــرات 
ويــروس نبــود مطالعــات متعــدد انجــام 
و تغييــرات آن بررســی شــد تــا واكســن 
توليــد شــود. پــس از آن نيــز مطالعــات 
از ســر گرفتــه شــد تــا مشــاهده شــود؛ 
ــا آن واكســنی كــه از ويــروس اوليــه  آي
ووهــان ســاخته شــده، اثربخــش اســت 
ــی را در  ــد از آن تغييرات ــر؟ بع ــا خي ي
ويــروس و جهــش های مختلــف ديديم 
ــه  ــن هــا در مقاطعــی نســبت ب كــه اي
ويــروس قبلــی متفــاوت بودنــد و غالــب 

شــدند.

علــت اينكــه اميكــرون بســياری از مردم 
واكســن زده را نيــز مبتــال می كنــد 
ايــن اســت كــه واكســن هــای ويــروس 
ووهــان در برابــر اميكــرون كارايــی  

ــد ــری دارن كمت
وی مــی افزايــد: يكســال پيــش نوعــی 
ــام اميكــرون در  ــه ن ــا ب ــروس كرون از وي
ــويه  ــون س ــه اكن ــد ك ــايع ش ــا ش دني
غالــب جهــان اســت. واكســن   هايــی كه 
ــق شــده اند، واكســنی  در گذشــته تزري
هســتند كــه بــر اســاس ويــروس ووهان 
ــد. در حــال حاضــر  ســاخته شــده بودن
ــويه  ــه س ــبت ب ــا نس ــن  ه ــن واكس اي
اميكــرون ايمنــی پايين تــری در حد ۱۰ 
درصــد دارنــد و علــت اينكــه اميكــرون 
ــز  ــن زده را ني ــردم واكس ــياری از م بس
مبتــال می كنــد ايــن اســت كه واكســن 
هــای ويــروس ووهــان در برابــر اميكرون 

كارايــی  كمتــری دارنــد.
ــی ۸۰  ــد ايمن ــی توان ــالس م ــت پ برك

ــد ــاد كن ــدی ايج درص
ســازمان بهداشــت جهانــی در مقالــه ای 
كــه در تاريــخ ۱7 ژوئــن ۲۰۲۲ منتشــر 
ــد:  ــح می كن ــه صراحــت تصري ــرده ب ك
بــر اســاس داده هــای موجــود، اســتفاده 
از واكســن اميكــرون، بــه عنــوان آنتــی 
ــد  ــادآور، می توان ــت دز ي ــب از باب ژن غال
بــرای كســانی كــه واكسيناســيون خود 
را بــر اســاس واكســن هــای قبلــی انجام 

داده انــد، مفيــد باشــد.
ــی  ــر بخش ــش اث ــه كاه ــه ب ــا توج ب
ــويه    ــر س ــود در براب ــن های موج واكس
جهش هــای  دليــل  )بــه  اميكــرون 
ــن  ــرار اي ــال ف ــش احتم ــدد و افزاي متع
ويــروس از دســتگاه ايمنــی بــدن( و 
ــی  ــازمان جهان ــه س ــن توصي همچني
بهداشــت مبنی بــر لزوم بــه روز رســانی 
ــا  ــه ب ــرای مقابل واكســن های موجــود ب

ســويه های جديــد، مطالعــات بالينــی با 
هــدف بررســی اثربخشــی واكســن های 
ــويه ی  ــه س ــده  علي ــانی ش ــه روز رس ب
اوميكــرون در سراســر جهــان آغــاز شــد. 
بركت پالس نخســتين واكســنی اســت 
ــا ســويه اميكــرون  ــه ب ــرای مقابل كــه ب

ــا ســاخته شــده اســت. ــروس كرون وي
 بركت پالس نخســتين واكســنی اســت 
ــا ســويه اميكــرون  ــه ب ــرای مقابل كــه ب

ويــروس كرونــا ســاخته شــده اســت
ــق  ــزوم تزري ــر ل ــد ب ــا تاكي ــی ب كيوان
ــوان دز  ــه عن ــالس ب ــت پ واكســن برك
ــه  ــوش بختان ــرد: خ ــار ك ــتر اظه بوس
ــن  ــد واكس ــاخت تولي ــر س ــون زي چ
ــمندان  ــود دارد دانش ــا وج ــور م در كش
ــن نتيجــه  ــه اي ــا مطالعــات متعــدد ب ب
رســيدند كــه افــراد اگــر واكســن 
ــد  ــق كنن ــرون تزري ــی اميك اختصاص
ايمنــی شــان 6 برابــر افزايــش مــی يابد.
ــد : متخصصــان شــركت  وی مــی افزاي
گــروه دارويــی بركــت واكســنی بــه نــام 
ــر  ــه ب ــد ك ــد كردن ــالس تولي بركــت پ
اســاس ســويه اميكــرون اســت بنابرايــن 
از آنجايــی كــه بيشــترين مــوارد ابتــالی 
ــت؛  ــرون اس ــويه اميك ــا از س ــه كرون ب
ــنی  ــارم از واكس ــا چه ــوم ي ــر دز س اگ
تزريــق بشــود كــه از اميكــرون ســاخته 
شــده، مــی تواند ايمنــی را تــا ۸۰ درصد 
افزايــش دهــد كــه اين ميــزان، تلفــات را 
تــا حــد زيــادی كاهــش داده و در صورت 
ابتــال عالئــم خفيف تــری نشــان خواهد 

داد. 
وی بــا تاكيــد بر واكســن جديد شــركت 
گــروه دارويــی بركــت مــی گويــد: 
خوشــبختانه االن تنها واكســنی كــه در 
ــوان واكســن اختصاصــی  ــه عن ــران ب اي
ســويه اميكــرون ســاخته شــده هميــن 

واكســن بركــت پــالس اســت 

ایمنی 6 برابری با تزریق واکسن مخصوص امیکرون/ 
تفاوت واریانت های جدید کرونا با نوع اولیه
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سوره نور، آیه ۳۵
خداوند نور آسمانها وزمين است. مثل نور خداوند 
همانند چراغدانی است كه در آن چراغی )پر فروغ( 
باشد. آن چراغ در حبابی قرار گيرد. حبابی شفاف 
ودرخشنده. همچون يك ستاره ی فروزان. اين چراغ 
با روغنی افروخته می شود كه از درخت پر بركت 
زيتونی گرفته شده كه نه شرقی است ونه غربی. 
)آنچنان روغنش صاف وخالص است( كه نزديك است 
بدون تماس با آتش شعله ور شود. نوری است بر فراز 
نور. وخدا هر كس را بخواهد به نور خود هدايت می 
كند وخداوند به هر چيزی آگاه است. در تفسير آيات 
فوق سخن بسيار گفته شده است. ومفسران وفالسفه 
وعرفای اسالمی هر كدام بحثهای فراوانی دارند. پيوند 
ارتباط اين آيات با آيات گذشته از اين نظر است كه در 
آيات پيشين سخن از مسئله عفت ومبارزه با فحشاء با 
استفاده از طرق ووسائل گوناگون بود. واز آنجا كه ضامن 
اجرای همه احكام الهی. مخصوصا كنترل كردن غرائز 
سركش، بخصوص غريزه ی جنسی كه نيرومندترين 
آنهاست. بدون استفاده از پشتوانه ايمان ممكن نيست. 
سرانجام بحث را به ايمان واثر نيرومند آن كشانيده واز 
آن سخن می گويد: نخست می فرمايد: خداوند نور 
آسمانها وزمين است. آری خداوند نور آسمانها وزمين 
است. گروهی از مفسران كلمه نور را در اينجا به معنای 
)هدايت كننده( وبعضی به معنای )روشن كننده( 
وبعضی به معنای زينت بخش تفسير كرده اند. همه ی 
اين معانی صحيح است. ولی مفهوم آيه باز هم از اين 
گسترده تر می باشد. ۱- قرآن مجيد: قد جائكم من اهلل 
نور وكتاب مبين. از سوی خداوند نور وكتاب آشكاری 

برای شما آمد.
۲- ايمان وگرايش قلبی: اهلل ولی الذين امنوا يخرجهم 
من الظلمات الی النور. خداوند ولی كسانی است كه 
ايمان آورده اند. آنها را از ظلمتهای )شرک وكفر( به 

سوی نور ايمان رهبری می كند.
۳- هدايت الهی وروشن بينی. او من كان ميتا فاحييناه 
وجعلنا له نورا يمشی به فی الناس كمن مثله فی 

الظلمات. ليس بخارج منها.
آيا كسی كه مرده بوده است وما او را زنده كرديم ونور 
هدايتی برای او قرار داديم كه در پرتو آن بتواند در ميان 
مردم راه برود همانند كسی است كه در تاريكی باشد 

وهرگز از آن خارج نگردد.
4- آيين وشريعت مقدس اسالم. ويأبی اهلل اال ان يتم 
نوره ولو كره الكافرون. خداوند ابا دارد جز اينكه )نور 
شريعت اسالم( را كامل كند هر چند كافران نخواهند.

۵- شخص رسول )صلی اهلل عليه وآله وسلّم( وداعيا الی 
اهلل باذنه وسراجا منيرا. وما تو را دعوت كننده به سوی 

خدا به اذن وفرمان او قرار داديم وچراغی نوربخش.
6- حضرات ائمه معصومين )عليهم السالم( خلقكم اهلل 
انوارا. فجعلكم بعرشه محدقين. خداوند شما را نورهايی 
آفريد كه گرد عرش او حلقه زده بوديد. وانتم نور االخيار 
وهداة االبرار. شما نور خوبان وهدايت كننده نيكوكاران 

هستيد.
7- علم ودانش: العلم نور يقذفه اهلل فی قلب من يشآء.

 علم نوريست كه خدا در قلب هر كس بخواهد، می 
افكند.

با مروری اجمالی بر خواص وويژگيهای نور روشن 
می شود كه نور دارای خواص وويژگيهای زير است. 
۱- زيباترين ولطيفترين موجودات در جهان ماده 
است وسرچشمه همه ی زيباييها ولطافتهاست. ۲- 
نور باالترين سرعت را طبق آنچه در ميان دانشمندان 
معروف است در جهان ماده دارد. نور با سيصد هزار 
كيلومتر در ثانيه می تواند كره ی زمين را در يك چشم 
بر هم زدن هفت بار دور بزند. ۳- نور وسيله ی يقين 
اجسام ومشاهده ی موجودات مختلف اين جهان است 
وبدون آن چيزی را نمی توان ديد. بنابراين نور هم ظاهر 
است وهم )مظهر لغيره( می باشد يعنی ظاهركننده ی 
غير. 4- نور آفتاب كه مهمترين نور در دنيای ماست 
پرورش دهنده ی گلها وگياهان بلكه رمز بقای همه 
موجودات زنده است وممكن نيست موجودی بدون 
استفاده از نور )به طور مستقيم يا غير مستقيم( زنده 
بماند. ۵- امروز ثابت شده كه تمام رنگهايی را كه ما 
می بينيم، نتيجه ی تابش نور آفتاب يا نورهای مشابه 
آنست وگرنه موجودات در تاريكی مطلق رنگی ندارند. 
6- تمام انرژيهای موجود در محيط، )بجز انرژی اتمی( 
همه از نور آفتاب سرچشمه می گيرد. حركت بادها، 
ريزش باران وحركت نهرها وسيلها وآبشارها وباالخره 
حركت همه موجودات زنده با كمی دقت به نور آفتاب 
منتهی می شود. سرچشمه گرما وحرارت وآنچه بستر 
موجودات را گرم نگه می دارد همان نور آفتاب است 
حتی گرمی آتش كه از چوب درختان ويا زغال سنگ 
ويا نفت ومشتقات آن به دست می آيد نيز از گرمی 

آفتاب است.                              .... ادامه دارد

او خواهد آمد

ادامه آیه 15 سوره نساء :
4 -آيا آيه شريفه نسخ شده است؟

به  آغاز  از  كه  است  احكامی  مورد  در  نسخ 
صورت مطلق گفته شود، نه به صورت موقت 
و محدود، در حالی كه آيه فوق حكم  »حبس 
ابد« را به عنوان يك حكم محدود و موقت ذكر 
كرده است. اگر مشاهده می كنيم كه در پاره ای 
از روايات تصريح شده، كه آيه فوق به وسيله 
احكامی كه درباره مجازات عمل منافی وارد 
شده، نسخ گرديده است، منظور از آن نسخ 
اصطالحی نيست، زيرا نسخ در زبان روايات به 
هر گونه تقييد و تخصيص حكم گفته می شود.

۵- چرا حبس در خانه را به عنوان مجازات، بر 
زندان رفتن ترجيح داده است؟

بايد توجه داشت كه دستور محبوس ساختن 
اينگونه زنان در خانه حكمی است كه از يك 
سو به نفع آنهاست، زيرا از محبوس ساختن 
در زندان های عمومی به مراتب بهتر است و 
از سوی ديگر تجربه نشان داده كه زندان های 
عمومی اثر عميقي در آلوده شدن اجتماع دارد. 
آموزشگاه  به صورت  معموال  مراكز  اين  زيرا 
بزرگ مفاسد در می آيد كه افراد مجرم در آنجا 
تجربيات خود را در معاشرت دائمی توأم با وقت 

وسيع در اختيار يكديگر می گذارند.
آیه 16 سوره نساء :

و از ميان شما آن دو تن را كه مرتكب زشتكاری 
می شوند آزارشان دهيد پس اگر توبه كردند 
و درستكار شدند از آنان صرفنظر كنيد زيرا 

خداوند توبه پذير مهربان است.
۱-حكم زنا و عمل منافی عفت، غير محصنه 

چيست؟
در اين آيه حكم زنا و عمل منافی عفت  »غير 
محصنه« را بيان می كند و می فرمايد : »مرد 
و زنی كه )همسر ندارند( و اقدام به ارتكاب اين 
عمل زشت می كنند، آنها را آزار )مجازات( 

كنيد«
زنای  »غير  به  آيه تصريحی  اين  گرچه در 
محصنه« نشده، ولی از آنجا كه اين آيه دنبال 
آيه گذشته آمده و مجازاتی كه برای زنا در اين 
آيه ذكر شده با مجازات آيه گذشته تفاوت دارد 
و از آن خفيف تر است، استفاده می شود كه 
اين حكم درباره آن دسته از مرتكبين زنا است 
كه در آيه فوق داخل نبوده اند و از آنجا كه آيه 
قبل با قرينه ای كه اشاره شد، مخصوص  »زنای 
محصنه« است، نتيجه می گيريم كه اين آيه 

حكم  »زنای غير محصنه« را بيان می كند.
۲- آيا اين آيه شريفه نسخ شده است؟

اين نكته نيز روشن است كه مجازات مذكور در 
اين آيه يك مجازات كلی است و آيه ۲ سوره 
نور كه حد زنا را يكصد تازيانه برای هر يك از 
طرفين بيان كرده، می تواند تفسير و توضيحی 
برای اين آيه باشد و به همين دليل اين حكم 

نيز نسخ نشده است.
۳- منظور از واژه  »اللذان« چيست؟

است،  تثنيه مذكر  اگر چه  »اللذان«  كلمه  
منظور از آن، زن و مرد هر دو می باشد و به 

اصطالح از باب  »تغليب« است.
4- آيا اين آيه شريفه و آيه قبل فقط درباره 

حكم زنا می باشد؟
اين  كه  داده اند  احتمال  مفسران  از  جمعی 
آيه درباره عمل زشت  »لواط« بوده باشد و 
آيه قبل را مربوط به  »مساحقه« )هم جنس 
گرائی زنان( دانسته اند، ولی با توجه به رجوع 
ضمير  »ياتيانها« به كلمه  »فاحشه« كه در آيه 
قبل آمده است، استفاده می شود كه نوع عمل 
منافی عفت كه در اين آيه آمده، همانند نوعی 
است كه در آيه قبل می باشد. بنابراين يكی را 
درباره  »لواط« و ديگری را درباره  »مساحقه« 
دانستن، خالف ظاهر است. )اگرچه هر دو نوع 
در يك جنس كلی يعنی هم جنس گرايی 
مشتركند.( بنابراين هر دو آيه درباره  »زنا« 

است.
از اين گذشته می دانيم كه مجازات  »لواط« در 
اسالم  »اعدام« است، نه آزار رساندن و يا تازيانه 
زدن و هيچ دليلی نداريم كه حكم آيه مورد 

بحث نسخ شده باشد.

بسوی نور
تفسیر سوره نساء  - قسمت  432 

عضــو كميســيون اقتصــادی مجلــس 
نبــود  گفــت:  اســالمی  شــورای 
فقــدان  هوشــمند،  سيســتم های 
ــليقه  ــال س ــی، اعم ــفافيت اطالعات ش
شــخصی و خطــای انســانی در فرآينــد 
ــب  ــو موج ــك س ــتانی از ي ماليات س
فشــار و اجحــاف بــه موديــان و از 
ــی و  ــرار ماليات ــر ســبب ف ســوی ديگ
ــت  ــده اس ــت ش ــه دول ــری بودج كس
ــن  ــان اي ــامانه مودي ــدازی س ــه راه ان ك
ــرد. ــد ك ــرف خواه ــكالت را برط مش
در  بيگلــری«  حســن پور  »شــهباز 

ــار اقتصــاد و  ــا شــبكه اخب ــو ب گفت وگ
ــام  ــرد: در نظ ــار ك ــادا( اظه ــی )ش داراي
در  انســانی  دخالت هــای  مالياتــی، 
ماليــات ســتانی ســبب ظلم بــه موديان 
و ايجــاد فســاد می شــود، خود سيســتم 
هــم به وجــود چنيــن فســادهايی واقف 
اســت و بخشــنامه های بســياری تحــت 
عنــوان بخشــنامه های ارشــاد بــرای 
مميزهــای مالياتــی دارد، همچنيــن 
معتبــر بــودن فاكتورهــای كاغــذی  
نهايــت  در  و  سوءاســتفاده  موجــب 
فرارهــای مالياتی گســترده ای می شــود.

ــس  عضــو كميســيون اقتصــادی مجل
ســامانه  دربــاره  اســالمی  شــورای 

ــه  ــون پايان ــرای قان ــزود: اج ــان اف مودي
فروشــگاهی و ســامانه موديــان موجــب 
ارتقــای شــفافيت اقتصــادی، اخــذ 
ماليــات عادالنــه و جلوگيــری از اجحاف 
و ظلــم بــه موديــان می شــود؛ شــفافيت 
اقتصــادی ســبب كاهــش فــرار مالياتی، 
جلوگيــری از كســری بودجــه و تبعــات 
ــورم نيــز خواهــد  ناشــی از آن ماننــد ت

شــد.
حســن پور در ادامــه بيــان كــرد: قانــون، 
مهم تريــن زيرســاخت اجرايــی در نظــام 
مالياتــی كشــور اســت، قوانيــن مربــوط 
بــه ماليــات بــر ارزش افــزوده و ماليــات 
بــر عملكــرد موديــان براســاس اطالعات 
ســامانه موديان محاســبه می شــود، اين 

ــاخت  ــن زيرس ــال مهم تري ــامانه عم س
مالياتــی كشــور خواهــد بــود؛ در صورت 
ــم در  ــالت، ه ــام تعام ــدن تم شفاف ش
ــای  ــم در بخش ه ــارت و ه ــش نظ بخ
ــام  ــكان انج ــويی ام ــا پولش ــارزه ب مب

ــد. ــش می ياب ــات بيشــتر، افزاي اقدام
در  ســيرجان  و  بردســير  نماينــده 
ــامانه  ــرای س ــر در اج ــوص تأخي خص
ــل  ــرد: از دالي ــان ك ــان خاطرنش مودي
ــدم  ــون، ع ــن قان ــرای اي ــر در اج تاخي
تمايــل مســئوالن دولــت قبــل در نظام 
مالياتــی كشــور بــه برخــورد يكســان با 
همــه موديان و گســترش زيرســاخت ها 
ــن موضــوع  ــه اي ــود ك در كل كشــور ب
ــود. ــر ب ــم زمان ب ــه و ه ــر هزين ــم پ ه

وی ادامــه داد: پيشــنهاد مــا ايــن اســت 
كــه انتظــارات از موديــان كوچــك 
كــه حــدود 7۰ درصــد از موديــان 
كشــور هســتند و بيــش از ۸۵ درصــد 
نتيجــه  در  و  بانكــی  تراكنش هــای 
صورتحســاب های الكترونيكــی مربــوط 
بــه آنهاســت، كاهــش يابــد و در برخورد 
بــا آنهــا بايــد تســهيل گری هايی در 

ــت. نظــر گرف
وی اضافــه كــرد: تجربــه در كشــورهای 
ــد  ــردی را تأيي ــن رويك ــف، چني مختل
می كنــد، يعنــی بــرای موديــان كوچك 
ــد،  ــم كرده ان ــژه ای فراه ــهيالت وي تس
در ايــن كشــورها قواعــد طــوری اســت 
كــه مــودی بــا انگيــزه و بــدون چالــش 
و به راحتــی بتوانــد كســب و كار خــود را 
شــروع كند.عضــو كميســيون اقتصادی 
مجلــس شــورای اســالمی توضيــح داد: 
بــه دليل تازگــی شــروع كار و همچنين 
حجــم بــاالی تعــداد موديــان، ممكــن 
اســت در ابتــدای كار خطاهايــی صورت 
گيرد كه ســبب فشــار بــه موديان شــود 
كــه پيشــنهاد می شــود در ماه هــای اول 
اجــرا، اطالعــات موجــود در اين ســامانه 
صرفــا مبنــای محاســبه نباشــد و يــك 

عامــل انســانی بــه آن كمــك كنــد.

رفع خطای انسانی و كاهش فشار به مودیان با راه اندازی سیستم های هوشمند مالیاتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد::

ادامــه ســرمقاله ... از طــرف ديگــر 
داليــل متعــددي وجــود دارد كه ايجاب 
مــي كنــد بــراي گــذران اوقــات فراغت 
ــرد. از  ــزي ك ــه ري ــد برنام ــه باي جامع
جملــه ايــن داليــل مــوارد زير هســتند:
۱. افزايــش جمعيــت كشــور بــه بيــش 
ــدود  ــي ح ــر و زندگ ــون نف از ۸۰ ميلي
7۰ درصــد از ايــن جمعيــت در نقــاط 
ــا ۲۵ ســال  شــهري كــه در مقايســه ب
گذشــته حــدود ۲۰ درصــد رشــد 

ــي دهــد. رانشــان م
ــيوه  ــي ، ش ــاي زندگ ــر الگوه ۲. تغيي
معيشــت و ســطح آگاهــي اجتماعــي 
كــه درنتيجــه آن افزايــش ســطح توقع 
در تأميــن نيازهــاي مختلــف از جملــه 

ــات فراغــت حاصــل مــي شــود. اوق
ــش  ــمي بي ــالت رس ــود تعطي ۳. وج
ــان  ــالت پاي ــال، تعطي از ۵۰ روز در س
ــس از كار، از  ــه پ ــت روزان ــه، فراغ هفت
ــراي گــذران  عوامــل افزايــش تقاضــا ب

ــت. ــت اس ــات فراغ اوق
4. جوانــي جمعيــت كشــور كــه حدود 

۵۵ درصــد رشــد داشــته اســت.
۵. رواج زندگــي آپارتمــان نشــيني، 
ــكالت  ــط كاري، مش ــارهاي محي فش
اقتصــاد ي واجتماعــي و آلودگــي هــوا 
بــه خصــوص در شــهرهاي بــزرگ، كــه 
ــواع بيمــاري هــاي  ــروز ان ــه ب منجــر ب
روحــي و جســمي و ناهنجــاري هــاي 

ــي شــده اســت. اجتماع
بــراي خــروج از ايــن فشــارها و داشــتن 
جامعــه اي ســالم و شــاداب، جلوگيــري 
از رونــد فزاينــده مشــكالت اجتماعي از 
قبيــل انحرافــات و جرائم، كه بخشــي از 
آن ناشــي از فقــدان برنامه بــراي گذران 
اوقــات فراغــت اســت، چــاره اي نداريــم 

جــز تفكــري برنامــه ريــزي شــده كــه
ــي و  ــاي علم ــوب ه ــاس چارچ براس
اســتفاده از تجارب ســاير كشــورها تهيه 

شــده باشــد . 
ــون  ــفانه تاكن ــر متاس ــی ديگ از طرف
ــئوليت  ــه مس ــادي ك ــا نه ــازمان ي س
مســتقيم ايــن بخــش مهــم از زندگــي 
جامعــه مــا را هدايــت كنــد در كشــور 

ــن الزم  ــت ، بنابراي ــته اس ــود نداش وج
ــازمان واحــد  ــا س ــاد ي ــك نه اســت ي
ــر  ــارت ب ــتگذاري و نظ ــي سياس متول
ــت  ــات فراغ ــاي اوق ــه ه ــراي برنام اج
در كشــور گــردد تــا راهكارهــاي كالن 
ــذران  ــزي گ ــه ري ــع برنام ــرح جام ط
اوقــات فراغــت را تهيــه كنــد .لــذا گام 
ــه  ــرورت تهي ــر ض ــد ب ــه در تأكي اولي
طــرح جامــع اوقــات فراغــت برداشــته 

ــود. ش
ــت  ــذران فراغ ــت گ ــلم اس ــه مس آنچ
ــه عنــوان يكــي از نيازهــاي اساســي  ب
انســان محســوب مــي شــود. انســان در 
مقابــل كار و فعاليت روزانه، مشــغوليت 
هــاي ذهنــي و فعاليــت هــاي فكــري و 
يــدي، نيــاز بــه ا ســتراحت دارد . ضمن 
ــه ايجــاد  ــر اغــت ب ــن كــه وجــود ف اي

خالقيــت،
نــوآوري و ابداعــات و اختراعــات در 
انســا نهــا  كمــك كــرده اســت.به طــور 
خالصــه مــي تــوان وجــود اوقــات 
فراغــت و گــذران آن بــه صــورت 

تفريحــات و ســرگرمي هــاي ســالم را 
ــذار در  ــل تأثيرگ ــك عام ــوان ي ــه عن ب
زندگــي انســان هــا شــمرد كــه داراي 

ــت: ــر اس ــار زي آث
۱. اثر بر سالمت جسماني،
۲. سالمتي روحي و رواني،

۳. افزايــش بازدهــي و بــه دســت آوردن 
ــري از  ــمي و فك ــروي جس ــو ان و ني ت

دســت رفتــه و رفــع خســتگي،
4. افزايــش امنيت و ســالمت اجتماعي 
)كاهش جــرم و جنايت اجتماعــي و...(،
۵. كمــك بــه افزايــش خالقيــت هــا و 
نــوآور يهــا و شــكوفا شــدن اســتعدادها،
6. ســابقه و تاريــخ سياســتگذاري و 
برنامــه ريــزي اوقــات فراغــت در ايــران
7. افزايــش تكامــل اخالقــي و رفتــاري 
ارتباطــات  افزايــش  و  هــا،  انســان 

ــي، اجتماع
۸. افزايش آگاهي ها و اطالعات،

9. افزايش توانايي هاي فردي.
مشــاركت  زمينــه  افزايــش   .  ۱۰

اجتماعــي.

براي گذران اوقات فراغت جامعه بايد برنامه ريزي كرد

آیت هللا رئیسی: قاچاق و واردات بی رویه، خنجری به قلب تولید و اشتغال کشورند
رئيس جمهــور گفــت: اگــر ســتاد مركــزی 
مبــارزه بــا قاچــاق كاال بتوانــد نقــش خود 
ــاهد  ــد، ش ــا، كن ــل ايف ــور كام ــه ط را ب
رونــق توليــد، ايجــاد اشــتغال و شــكوفايی 
كشــور  در  دانش بنيــان  شــركت های 

خواهيــم بــود.
ــزاری  ــت خبرگ ــوزه دول ــزارش ح ــه گ ب
تســنيم، آيــت اهلل ســيدابراهيم رئيســی در 
جلســه ســتاد مركــزی مبــارزه بــا قاچــاق 
كاال و ارز كــه روز پنجشــنبه برگــزار شــد با 
تاكيــد بــر ضــرورت انســجام و هماهنگــی 
تمامــی دســتگاه های دخيــل در امــر 
مبــارزه بــا قاچــاق كاال و ارز، نقــش ســتاد 
را در دســتيابی بــه ايــن هماهنگــی حائــز 
ــه  ــرد: ب ــد و خاطرنشــان ك اهميــت خوان
تعبيــری، مهم تريــن مســئله در موضــوع 
ــی  ــئله هماهنگ ــاق، مس ــا قاچ ــارزه ب مب
ــتاد  ــی س ــش قرارگاه ــت نق اســت. تقوي
مبــارزه بــا قاچــاق كاال در تحقــق انســجام 
بســيار مهــم اســت و بايــد بــه اين ســمت 

حركــت كنيــم.
رئيس جمهــور اصالح ســاختارهای منجر 
ــی  ــه كانون ــاق كاال را نقط ــوع قاچ ــه وق ب
ــا قاچــاق كاال  در سياســتگذاری مبــارزه ب
خوانــد و افــزود: دولــت ســيزدهم چنانكــه 
پيــش از ايــن هــم بارهــا اعــالم شــده، اين 
اراده را دارد كــه بــا اصالحــات ســاختاری و 
نهــادی، زمينه هــای فســادزا و روندهايــی 

ــوند  ــاق می ش ــوع قاچ ــب وق ــه موج ك
را از بيــن ببــرد. مادامــی كــه مــا علــت 
را برطــرف نكنيــم و صرفــا بــه مقابلــه بــا 
معلــول اكتفــا كنيــم، هــدف اصلــی كــه 
ــت  ــاق كاالس ــدن قاچ ــن ش ــه ك ريش

تحقــق نخواهــد يافــت.
رئيســی بــا تاكيــد بــر اينكــه مبــارزه بــا 
قاچــاق كاال بايــد از سرمنشــاء آغاز شــود، 
افــزود: مــا بايــد بــا اصــالح ســاختارهای 
معيــوب، مطلوبيــت و صرفــه اقتصــادی 
قاچــاق را از ميــان ببريــم. وقتــی هزينــه 
قاچــاق از طريــق تقويــت ســازوكارهای 
نظارتــی و بســط شــفافيت افزايــش يابد، 
بــه طور طبيعــی گرايــش بــه آن كاهش 

خواهــد يافــت.
رئيــس جمهــور در ادامــه ســخنان خود، 
اتخاذ رويكرد پيشــگيرانه در حوزه مبارزه 
بــا قاچــاق كاال را مــورد توجــه قــرار داد و 
بــا تاكيــد بــر تقويــت روندهــای نظارتــی 
در ايــن زمينــه، گفــت: الزم اســت 
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــامانه هايی ك س
ــه  زمينــه قاچــاق كاال فعــال هســتند ب
ــالح  ــمول اص ــا مش ــل ي ــوی تكمي نح
عملكــردی شــوند كــه بــه جــای مقابلــه 
پســينی، به ســمت پيشــگيری از قاچاق 

حركــت كنيــم.
ــه  ــا اينك ــاره ب ــا اش ــی ب ــت اهلل رئيس آي
پيشــرفت كار در بحــث ســامانه های 

رضايت بخــش  چنــدان  مربوطــه 
نيســت، افــزود: معموالً پيشــرفت كند 
و ركــود در تكميــل پروژه هــا بــه بحث 
ــی نســبت داده  ــن مال بودجــه و تامي
می شــود امــا واقعيــت ايــن اســت كــه 
خيلــی از اوقات، مســئله بــه پيمانكار و 
ضعــف نظارتی دســتگاه های مســئول 
بــاز می گــردد. از هميــن امــروز بايــد با 
يك بررســی دقيــق و برطــرف نمودن 
ــی  ــدی دقيق ــه زمانبن ــتی ها، ب كاس
بــرای تكميــل و ارتقــای ســامانه های 
مرتبــط بــا قاچــاق كاال برســيم. امــروز 
ــی  ــچ وقت ــوزه هي ــن ح ــور در اي كش

ــدارد. ــرای تلــف كــردن ن ب
رئيســی در بخــش ديگری از ســخنان 
خود موضــوع ســاماندهی بازارچه های 
مــرزی را يــك اولويــت مهــم در 
ــا قاچــاق توصيــف و  حــوزه مبــارزه ب
خاطرنشــان كــرد: بازارچه هــای مرزی 
اگــر بــه درســتی و زير نظر اســتاندارها 
ســاماندهی شــوند، هــم شــاهد رونــق 
تجــارت مــرزی خواهيــم بــود و هــم با 
تقويــت معيشــت مرزنشــينان، زمينه  
بــروز پديده هايــی همچــون كولبــری 
ــت.  ــد رف ــان خواه ــی از مي و ته لنج
ــی  ــال اثربخش ــن ح ــن كار در عي اي
نظارت هــای دولتــی در حــوزه تجــارت 

ــد. ــز بيشــتر می كن ــرزی را ني م

آيــت اهلل رئيســی بــا تاكيد بــر مبــارزه قاطع 
و اثربخــش بــا قاچــاق ســازمان يافته، گفت: 
در زمينــه قاچــاق ســازمان يافته در درجــه 
اول انســداد منابــع مالــی از طريــق مبــارزه 
موثــر بــا پولشــويی اولويــت دارد و در درجــه 
ثانــی نيــز ردگيــری و نظــارت شــبكه های 
ــر دو  ــت. در ه ــت اس ــز اهمي ــط حائ مرتب
مرحلــه مــا نيازمنــد اقدامــات اطالعاتــی و 

امنيتــی بــرای مبــارزه اثربخــش هســتيم.
رئيــس جمهــور در ادامه بــه ارتقــای روندها 
و عملكردهــا پــس از كشــف كاالی قاچــاق 
اشــاره كــرد و نقش ســازمان امــوال تمليكی 
را در ايــن زمينــه مــورد توجه قــرار داد. آقای 
رئيســی افــزود: حركت هــای خوبــی از آغــاز 
دولــت در حــوزه امــوال تمليكــی آغاز شــده 
كــه بايد اســتمرار يابــد. كاالی قاچــاق پس 
از كشــف بايــد هــر چــه ســريعتر تعييــن 
ــد در انبارهــا رســوب  تكليــف شــود و نباي

. كند
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دو شرط برای اقامه نماز :
 برای نماز دو نوع شرط بيان كرده اند : ظاهری 
و باطنی، در اين مقاله خيلی فشرده و سادی به 

شرايط ظاهری و باطنی نماز اشاره می شود.
در كتاب فقهی و عرفانی و اخالقی آورده اند كه 
: نماز حقيقی است كه با چهار هزار مسئله بدرقه 
می شود . و اين كثرت مسائل ظاهری و باطنی 
دليل بر موقعيت ممتاز نماز در ميان عبادات 
شناساندن  در  دانم  نمی  .من  است  اسالمی 
حقيقت اين عمل مهم ملكوتی از كجا شروع 
كنم ، مانند كسی هستم كه در كنار ساحل 
ايستاده و چشم اندازش دريای بی نهايت بزرگی 

است .
برای نماز دو نوع شرط بيان كرده اند : ظاهری 
و باطنی .در اين بخش خيلی فشرده و سادی 
به شرايط ظاهری و باطنی نماز اشاره می شود .

شرايط ظاهری :
طهارت كه عبارت است از غسل و وضو و تيمم 
و رفع آلودگی از بدن و لباس و حتی االمكان 
تمام محّل نماز .احتراز از لباس ابريشم ، حرير 
، و نيز طال برای مردان ، و دوری جستن از 
لباسی كه از پوست و پشم و كرک حيوانات 

حرام گوشت تهّيه شده است .
مراعات وقت نماز ، بخصوص اول وقت.

ايستادن در محلی كه كسی يا چيزی از جلوی 
آدمی عبور نكند .

قرار گرفتن به طرف قبله با تمام وجود.
توجه داشتن به اينكه انسان می خواهد چه 
برابر چه قدرت  اجرا كند و در  را  برنامه ای 

عظيمی ايستاده است .
خواندن بعضی از آيات قرآن قبل از ورود به نماز 
ماوَاِت  ْهُت وَْجِهَی لِلَِّذی َفَطَر السَّ از قبيل :) وَجَّ
وَاالْرَْض َحِنيفاً وََما اَنَا ِمَن الُْمْشِرِكيَن (برداشتن 
دو دست تا محاذی گوش ، در حالی كه دو كف 

به طرف قبله باشد .
مودب و موّقر قرار گرفتن در پيشگاه حضرت 
حق و چشم به مّحل سجده دوختن ، مخصوصاً 
به قطعه خاكی كه برای گذاردن پيشانی به روی 

خاک آن آماده شده است .
گفتن تكبير و خواندن حمد و سوره با طمانينه 
، زيرا سرعت و عجله در نماز تمام بهره خدايی 

آن را از بين می برد .
رفتن به ركوع ، قرار دادن پيشانی به خاک در 
دو سجده همراه با دو كف دست ، دو زانو ، دو 
سر انگشت پا و تشهد و سالم ، با توجه به اينكه 
نماز صبح دو ركعت ، ظهر چهار ركعت ، عصر 
چهار ركعت ، مغرب سه ركعت ، و عشا چهار 

ركعت است .
اين مسئله را هم توّجه داريد كه در هر دو 
ركعت از نماز پس از قرائت حمد و سوره يك 
ركوع و دو سجده ، و در دو ركعت آخر نمازهای 
چهار ركعتی ، خواندن يك حمد يا سه بار » 
ُسْبحاَن اهلّل وَ الَْحْمُد هلِلّ وَ ال اِلَه ااِلّ اهلّل وَ اهلّل اَْكَبر 
« يا يك بار با توّجه به فتوای مرجعی كه انسان 

از او تقليد می كند انجام می شود .
اين است شرايط ظاهری نماز كه از آن تعبير به 

مقّدمات و مقارنات شده .

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

پاسخ های فردی به رعایت حجاب 
ناديا به موفقيت های علمی اش در رشته پزشكی در 
دانشگاه افتخار می كند. او دختر ارشد نسل دوم يك 
خانواده انگليسی، آسيايی است. او اولين دختری 
است كه تحصيالت باالتر از دوره متوسطه دارد و 
از سن شانزده سالگی حجاب اختيار كرده است.  او 
می گويد: انتخاب حجاب يكی از مهم ترين تصميمات 
فردی زندگی من است. زمانی كه در مدرسه بودم، 
درباره رفتن به دانشگاه فكر می كردم. من به يك 
مدرسه كوچك می رفتم و در آنجا كامالً احساس 
محصلين  تمامی  زيرا  می كردم  آرامش  و  راحتی 
كه  می دانستم  من  اما  می شناختند،  را  همديگر 
دانشگاه بايد مكان كامالً متفاوتی باشد؛ كالس هايی 
بزرگ با دانشجويان زيادی كه هرگز نمی توان همه 
آنها را شناخت. در چنين محيطی احساس كردم 
بايد به گونه ای لباس بپوشم كه همه بدانند من 
مسلمان هستم. همچنين در آن زمان به دين و 
مذهبم فكر می كردم و احساس می كردم كه دين 
من  است.  من  شخصی  زندگی  بخش  مهم ترين 
همانند بيشتر دختران هم سن و سال خود به مسائلی 
چون موسيقی، سينما و… عالقه داشتم. رؤيای من 
گرفتن نمرات نسبتاً باال بود تا بتوانم مانند برخی از 
دوستانم فرصت تحصيل در رشته پزشكی را كسب 
كنم. اما دين من، اسالم، باعث تمايز من از ديگران 
است… پيشينه فرهنگی و خانوادگی من ريشه در 
بخش ديگری از جهان دارد.اين مسائل برای من 
از اهميت بااليی برخوردار است و به من احساس 
خاصی می دهد. از دست ندادن اين بخش از زندگی، 
برايم بسيار با اهميت است. تصميــم مـن بـرای 
بـرگزيدن حجاب نيز از همين احساس متفاوت بودن 
پيشينة فرهنگی ام نشأت می گيرد؛ ما يك خانواده 
انگليسی هستيم، اما به خاطر اسالم و پيوندمان 
با  پيشينه فرهنگی ، دارای ارزش ها و سنت های 
متفاوتی نسبت به خانواده های دوستان غير مسلمانم 
هستم… بدون حجاب احساس می كنم كه كامالً در 
معرض ديد هستم. اينكه فردی بتواند بدون اينكه 
خود را به نمايش بگذارد، فعاليت اجتماعی داشته 
باشد و با مردم ارتباط برقرار كند، اين آزادی واقعی 
است. ارزش واقعی انسان در تفكر و نه در لباس و 
ظاهر اوست. دوستان غير مسلمانم خيلی كنجكاوند 
كه بدانند محجبه بودن چه احساسی دارد. آنها از من 
می پرسند »از ديد عموم پنهان بودن چه احساسی 
دارد«. آنچه برای يك دختر مهم است، احساس او 
از محجبه بودن – و نه نوع حجاب و اينكه اين نوع 
حجاب به او می آيد يا نه- است. برای من اين مهم 
است كه پوشش و ظاهری يكنواخت و يكدست 
داشته باشم، به گونه ای كه توجه ديگران را به خود و 
رفتارم جلب نكنم و از آنجايی كه حجاب، نماد هويت 
و بيانگر اهميت دين و مذهب نزد من است، رعايت 
حجاب، احساس خاصی به من می دهد. در اوايل، 
برخی از دوستانم تصور می كردند كه پدر من و يا 
خانواده ام دارای نوعی سلطه و اقتدار هستند كه 
دختر خود را در سن معينی، وادار به پوشش حجاب 
می كنند؛ اما بايد بگويم كه اختيار حجاب، تصميم و 
انتخاب خودم بوده است؛ به داليلی كه سعی كردم 

آنها را بيان كنم. 

تصاویر متناقض 
 دیدگاه های متعارض

حجاب اجباری

بخش یازدهم ســفر رئيــس جمهور روســيه بــه تهران 
را می تــوان ديپلماســی پوتيــن در قبال 
ســفر بايدن بــه خاورميانــه بــرای ايجاد 
ــوزه  ــی ح ــورهای عرب ــا كش ــالف ب ائت

خليــج فــارس دانســت.
الملــل  بيــن  گــروه  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری تســنيم، ديــدار ســران 
۳ كشــور ايران-تركيــه- روســيه در 
روزهــای اخيــر در تهــران چيــزی فراتــر 
از نشســت آســتانه در خصــوص حــل و 

ــود. ــوريه ب ــات س ــل منازع فص
ديــداری كــه در پرتــو آن بــه مســائلی 
غــالت،  اوكرايــن،  بحــران  چــون 
گســترش تعامالت اقتصــادی، همكاری 
ــا تروريســم  ــارزه ب ــی و مب ــای نظام ه

ــد. ــه ش پرداخت
مناســبات  گســترش  خصــوص  در 
اقتصــادی می تــوان بــه مــواردی چون:
 امضــا بزرگتريــن تفاهــم نامــه نفتــی 
بيــن دو كشــور ايــران- روســيه اشــاره 
كــرد كــه چشــم انــداز ايــن تفاهــم نامه 
گســترش و توســعه منابــع نفتــی ايران 
اســت. مســكو مــی توانــد بــه واســطه 
ــران  ــا اي ــی ب ــترده نفت ــكاری گس هم
ــرژی  ــر ان ــد آن ۳۰% از ذخاي ــه برآين ك
جهــان را تشــكيل مــی دهــد، بــا هدف 
گســترش همــكاری هــای دوجانبــه، از 
تــوان كنتــرل بــازار نفت ايــران در بــازار 

بيــن المللــی نيــز بــا اطــالع باشــد.
ــدار  ــن دي ــم اي ــات مه ــر اتفاق از ديگ
ــه  ــم نام ــا تفاه ــه امض ــوان ب ــی ت م
ــايه  ــه در س ــرد ك ــاره ك ــاله اش ۲۰ س
ــت.  ــوس اس ــدان گازی چال ــف مي كش
ســفر اخيــر رئيــس جمهــور روســيه در 
ــاز فصــل  ــر حاكــی از آغ روزهــای اخي
ــا  ــردی ب ــای راهب ــی از همكاريه نوين
نهايی شــدن ســند جديــد همكاريهای 

ــت. ــور اس ــان دو كش ــاله مي ۲۰ س
همچنيــن در پرتو گســترش مبــادالت 
اقتصــادی مــی تــوان بــه گشــايش نماد 
روبل-ريــال  كــه گام مهمی در توســعه 
روابــط اقتصــادی ايران و روســيه اســت 

اشــاره كــرد. پــس از ســفر رئيــس 
جمهــور روســيه بــه تهــران تفاهماتــی 
ــك  ــای بان ــكاری ه ــوص هم در خص
مركــزی بــا بانك روســيه برای تســهيل 
در معامــالت دوجانبه صــورت پذيرفت. 
هــدف از انجــام ايــن تفاهم نامــه حذف 
دالر از مبــادالت اقتصــادی در منطقــه 
اســت. گشــايش نماد معامالتــی روبل-

ريــال كــه بــا همــكاری بانــك مركــزی 
ــم  ــی مه ــت گام ــران صــورت پذيرف اي

ــران و  ــادی اي ــط اقتص ــعه رواب در توس
روســيه اســت.

از ديگــر مناســبات اقتصــادی مــی 
تــوان بــه كريــدور شــمال-جنوب كــه 
از ظرفيــت هــای اقتصــادی جمهــوری 
ــن  ــرد. اي ــام ب ــران اســت ن اســالمی اي
ــوس  ــا گــذر از خشــكی، اقيان مســير ب
هنــد، خليــج فــارس و دريــای خــزر بــه 
روســيه مــی رســد. ايــن ابتــكار و پديده 
ــع آن  ــه تب ــان و ب ــل جه ــل و نق حم
قــدرت و كنتــرل اقتصــادی را كنتــرل 

مــی كنــد.
و در نهايــت مــی تــوان به بازار مناســب 
ايــران در خصــوص غــالت و حتــی 
حــوزه صنايــع خــودرو ســازی روســيه 

اشــاره كــرد.
ــس  ــفر رئي ــه س ــت ك ــر اس ــل ذك قاب
جمهــور روســيه و تركيــه بــه تهــران را 
مــی تــوان بــه همــكاری هــای نظامــی 

ــت  ــه در جه ــه در منطق چنــد جانب
مبــارزه بــا تــك قطبــی گرايــی ايــاالت 
ــدف  ــم داد. ه ــكا تعمي ــده آمري متح
روســيه ايجــاد فضايــی چند قطبــی در 
نظــام بيــن الملــل اســت. ســفر رئيــس 
جمهــور روســيه بــه تهــران را مــی توان 
ــن در  ــی پوتي ــار ديپلماس ــی رفت نوع
قبــال ســفر بايــدن بــه خاورميانــه برای 
ــی  ــورهای عرب ــا كش ــالف ب ــاد ائت ايج

ــارس دانســت. حــوزه خليــج ف

هــدف روســيه ايجــاد موازنه تهديــد در 
قبــال ايــاالت متحــده آمريكا اســت.

ــكاری  ــق هم ــيه از طري ــران و روس اي
ــا  نظامــی در حــال مبــارزه مشــترک ب
تروريســم هســتند و در زمينــه نظامــی 
نيــز تــالش دو كشــور در جهــت 
گســترش مانورهــای دو و چنــد جانبــه 

ــت. اس
ــكو در  ــه تهران-مس ــكاری دوجانب هم
رابطــه بــا مقابلــه بــا تروريســم منجر به 
امنيــت منطقــه ای شــده اســت. ايــن 
نــوع همــكاری اثبــات ايــران بــه عنــوان 
شــريكی راهبــردی در جهــت كنتــرل و 
حفاظــت از منطقــه در قبــال گروههای 

تروريســم اســت.
ــار  ــه را دچ ــائل منطق ــن مس ــه اي هم
ــرده  ــتراتژيك ك ــای اس ــی ه پيچيدگ
كــه خــود دليــل اصلــی بــر همــكاری 
هــای نظامی ايــران- روســيه در منطقه 

اســت.
ايــران ميزبــان پوتيــن و اردوغــان بــرای 
ــود كــه تحــت الشــعاع  ــی ب گفتگوهاي
جنــگ اوكرايــن قــرار دارنــد. ايــن 
ــه اردوغــان ايــن  نشســت همچنيــن ب
ــدار خــود  ــن دي ــه اولي ــكان را داد ك ام
ــن در  ــران اوكراي ــوع بح ــان وق را از زم

ــد. ــا پوتيــن برگــزار كن ــه ب فوري
ــه  ــه ماه هاســت ك ــور تركي رئيس جمه
ــيه  ــر روس ــا رهب ــات ب ــنهاد مالق پيش
ــای  ــل تنش ه ــه ح ــك ب ــرای كم را ب
ــه  ــگ ارائ ــاز جن ــان آغ ــی از زم جهان

ــت. ــرده اس ك
در  ديــدار  ايــن  مباحــث  از  يكــی 
از  يكــی  كــه  اوكرايــن  خصــوص 
بزرگتريــن صادركننــدگان گنــدم و 
ــود  ــت ب ــان اس ــالت در جه ــاير غ س
كــه بســياری از كشــورها را بــا مشــكل 
مواجــه كــرده اســت و نگرانــی از كمبود 
ــت. ــه اس ــان را برانگيخت ــذا در جه غ
ــای  ــی از اعض ــوان يك ــه عن ــه ب تركي
ناتــو كــه بــا روســيه و اوكرايــن در 
ــرای  ــا را ب ــالش ه ــت و ت ــاط اس ارتب
ــری  ــالت رهب ــل غ ــرگيری تحوي از س
كــرده، بدنبــال حــل و فصــل منازعــات 
اوكرايــن و از ســرگيری صــادرات غالت 
بــه كشــورهايی اســت كــه در معــرض 
ــه  ــرار گرفت ــر و گرســنگی ق خطــر فق

ــد. ان
حركــت مــوازی روســيه در منطقــه در 
قبــال آمريــكا حاكــی از كســب منافــع 
ــن  ــن رك ــم تري ــه مه ــت ك ــی اس مل
همــكاری هــای منطقــه ای بــا ايــران و 
تركيــه و يــا ديگــر كشــورهای منطقــه 

ای را تشــكيل مــی دهــد.
بالطبــع نبايــد از ايجــاد ايــن همــكاری 
هــا چيــزی جــز كســب منافــع ملــی 
بــرای هــر يــك از طرفين انتظار داشــته 
باشــيم، ولــی آنچــه حائز اهميت اســت 
اعتمــاد ســازی در كنــار همــكاری های 

چنــد جانبه اســت.

نگاهی به اهداف راهبردی پوتین و اردوغان در نشست تهران

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

برابــر راي شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰6۰4-۱4۰۱/۲/۲9هيات اول 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملك بردســير 
ــي  ــينعلي خدام ــاي حس ــي آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان تصرف
اتشــاني فرزنداصغــر بشــماره كدملــی ۳۱79۵7۵7۵۱صادره از بردســير 
در ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت ۲46.۵  مترمربــع پــالک 
۵۳ فرعــي ۳4۲7 اصلــي بخــش ۲۰ كرمان بردســير خيابــان امام جمعه 
خريــداري از مالــك رســمي مــاه نساءشــاهرحماني محرز گرديده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز 
آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی  : ۱۳44۸۲7

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰6۰9-۱4۰۱/۲/۳۱هيات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســير 
تصرفــات مالكانــه بالمعارض متقاضي محمد شــاهرحمانی  فرزند حســن 
بشــماره كدملــی ۳۱797۲۸۰۱9صــادره از بردســير در ششــدانگ يــك 
بــاب خانــه  بــه مســاحت ۲6۰.۳4 مترمربــع پــالک 4 فرعــي۵47 اصلــي 
بخــش ۲۰ كرمــان بردســير خيابان طالقانــی كوچه فلســطين خريداري 
از مالــك رســمی حميــد ســعيد  محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 
ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را به 
مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 
مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی  : ۱۳44۸۲۵

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

پيــرو اگهــی شــماره ۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۵66-۱4۰۱/۲/۲7  راي 
شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰۲۸۰-۱4۰۱/۱/۳۱هيات اول موضــوع قانون 
تعييــن تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه 
بالمعــارض متقاضي آقــاي مهرداد شــادمان ماهانی فرزندمنصور  بشــماره 
كدملــی ۲99۱7۳۳446صــادره از كرمــان در ششــدانگ يــك بــاب خانــه 
بــه مســاحت 464.4۱ مترمربــع پــالک ۱ فرعــي ۵4۰ اصلــي بخــش ۲۱ 
كرمان بردســير گلزار خيابان معتمــد العلماءكوچه ۱۲ خريــداري از مالك 
رســمي حســين فخــر راينــی  محــرز گرديــده اســت.لذا به منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مي شــود در صورتي 
كه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقاضــي اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اوليــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتراض 
خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يك ماه 
از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديم 
نمايند.بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی  : ۱۳44۸۲4

آگهي فقدان سند مالکیت 
آقــای محمدرضــا رضايــی پــور بموجــب درخواســت ۱4۰۱/۱79۸ - ۱4۰۱/4/۲ 
اعــالم داشــته كــه ســند مالكيــت ششــدانگ خانــه پــالک ۱۲۳ فرعــی از 4۲6۳ 
اصلــی واقــع در بخــش ۲۰ كرمــان ذيــل ثبــت ۱۳444 صفحــه ۲۵۰ دفتــر ۵۸ 
بــه شــماره چاپــی ۰9۲۰4۰   )ســری الــف ۸۱(  بنــام ايشــان صــادر و تســليم و 
بموجــب ســند رهنــی 47۳4۰- ۱۳۸۵/9/۲۱ دفتــر ۳۰ بردســير در قبــال مبلــغ 
7۱/۰۱۰/۰۰۰ ريــال  در رهــن بانــك تجــارت بردســير برگــزار گرديده اســت حال 
نامبــرده مدعــی اســت ســند مالكيــت پــالک مزبــور بــه علــت جابجايــی مفقود 
شــده و ضمــن تســليم دو بــرگ شــهادت شــهود تصديق امضا شــده درخواســت 
ســند مالكيــت المثنــی نمــوده لــذا باســتناد مــاده ۱۲۰ آئيــن نامــه قانــون ثبت 
مراتــب يــك نوبــت در تاريــخ منــدرج در ذيــل آگهی می شــود تا چنانچه كســی 
مدعــی انجــام معاملــه يــا در دســت داشــتن ســند مالكيــت نســبت بــه ملــك 
مذكــور مــی باشــد ظرف مــدت ۱۰ روز پس از انتشــار آگهــی به اداره ثبت اســناد 
بردســير مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت يا ســند 
معاملــه تســليم نمايــد واال پــس از گذشــت مهلت مذكور نســبت به صدور ســند 

مالكيــت المثنــی اقدام خواهــد شــد.تاريخ انتشــار : ۱4۰۱/۵/۳
شناسه آگهی)۱۳۵۲۱۳6(

حسين تقی زاده -  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير  

آگهي تحديد حدود اختصاصي   
ــای  ــورد تقاض ــان م ــع در بخش21کرم ــی  واق ــی از 540 اصل ــاک 1 فرع ــه  پ ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــون شش چ

مهردادشــادمان ماهانــی  طبــق رای  شــاره 140160319011000280 مــورخ 20 /10 /1400 قانــون تعییــن تکلیــف 

وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختان هــای فاقــد ســند رســمی در مالکیــت نامــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع 

مــاده 3 و مــاده  13 آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتــر و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعــال تبــره ذیــل مــاده 

15 قانــون ثبــت میــر منــی باشــد لــذا حســب تقاضــای  شــاره  2310 /11018 /1401  مــورخ 30 /4 /1401 مالــک  

بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبــره ذیــل  مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن 

نامــه آن  منتــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز دو شــنبه 24 /5 /1401  محــل رشوع و بعمــل 

خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن ( و صاحبــان  امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعــد مقــرر 

در ایــن اعــان در محــل وقــوع ملــک حــارض و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیدی بــا معرفی 

مالــک یــا مناینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14و15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعــراض 

اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 

صورمتجلــس تحدیــدی مبــدت 30 روز پذیرفتــه شــده و معــرض باید ظــرف مدت یکــاه از تاریخ تســلیم اعراض، 

دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم منایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم 

دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد . /. تاریــخ انتشــار:  دوشــنبه  3 /5 /1401 

1354303 شناسه آگهی 
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البته در اسالم برای مهر نرخ گذاری نشده و حد 
ومرزی هم تعيين نگرديده و بستگی به نظر و 
توافق طرفين دارد و از بسياری و سنگينی مهريه 
در احاديث نكوهش گرديده است زيرا ممكن 
است مرد توان انجام وظيفه پرداخت مهريه 
سنگين را نداشته باشد و هميشه مقدار مهريه در 

ذمه مرد باقی است مگر اينكه زن ببخشد.
در حديثی از پيامبر اسالم آمده است :شور المرئه 
غالء مهرها )) زن بد قدم زنی است كه مهريه 

سنگينی داشته باشد.((
پس پيوند زناشوئی پيوندی است كه بر اساس 
منافع طرفين منعقد گردد و نبايد به طوری باشد 
كه بشكل خريد و فروش كاالی تجارتی درآيد 
بلكه بايد به شكلی باشد كه شخصيت و ارزش 
و احترام و اصالت زن حفظ گردد و قرآن كريم 
مهريه را حق مسلم و فردی زن دانسته و مردان 
را كرارا به رعايت كامل اين حق زن توصيه نموده 

است .
عدم تعيين مقدارو ميزان مهريه در شرع مقدس 
اسالم اين بهانه را به عده ای فرصت طلب داده 
كه با عدم آگاهی از احكام اسالم و اسرار و راز 
خلقت و آفرينش كه با مهريه سنگين سعی در 
خريد شخصيت و باال بردن ارزش برای خودشان 
شوند و تبعاتی كه اين عمل در پی دارد مانع 
از پيوندهايی می شوند كه طرفين عالقه به 
تشكيل زندگی مشترک دارند و باعث باال رفتن 
سن ازدواج و رواج انحرافات اخالقی ميگردد و 
متاسفانه تعيين مهريه كه هديه ای است از طرف 

مرد به زن و آن مهر حق مسلم زن می باشد 

مهریه هدیه ای الهی )2(

جایگاه زن دراسالم

هرچقدر هم تمامی اصول تربيتی را برای آموزش 
فرزندتان به كار بگيريد باز هم گاهی اوقات از فرزندتان 
رفتاری سر می زند كه ممكن است در يك جمع 
خانوادگی باعث شرمنده شدنتان شود. بدتر از همه 
وقتی است كه پای دخالت شخص ديگری وسط 
می آيد و با سرزنش و يا تاييد بی جای رفتار فرزندتان 

وارد حريم شخصی شما و او می شود.
به نظر شما انتظار داشتن يك كودک بدون رفتار 

اشتباه درست است يا غلط؟
بعد از تولد فرزند ما با او در يك مسير مشترک قرار 
می گيريم؛ مسيری كه در يك دوره هجده يا نوزده 
ساله او را در راهی درست هدايت كرده و به عنوان 
يك فرد بزرگسال و توانمند برای وارد شدن در محيط 

بزرگ تر يعنی جامعه آماده اش می كنيم.
خيلی اوقات والدين به خاطر رفتاری كه فرزندشان 
در جمع از او سر می زند شرمنده هستند و ترس 
اين را دارند كه ديگران در مورد آنها و فرزندشان چه 
قضاوتی می كنند. زيرا والدين از اين واهمه دارند كه 
ديگران فكر كنند آنها در مورد تربيت فرزندان كوتاهی 
كرده اند و وظايفشان را به درستی انجام نداده اند. در 
حاليكه برای مثال قرار نيست يك كودک 4 يا ۵ ساله 
در آن سن كم به حد كمال و رشد خود برسد بلكه 
فرزند شما بناست در طی ساليان سال به رشد و كمال 
خود برسد. بنابراين طبيعی است در طی اين دوران 
از او سر بزند.اما والدين در روند  اشتباهات زيادی 
آموزش فرزند به جايی می رسند كه بيش از هر چيزی 
بيشتر نگران قضاوت افراد جامعه در مورد خودشان 
هستند؛ اينكه آنها فرزندشان را خوب آموزش نداده اند 
و اهميت اين موضوع برايشان مهم تر از مشكالت 
احتمالی است كه ممكن است برای فرزندشان به 

وجود بيايد.
در واقع از همينجاست دخالت ديگران در تربيت فرزند 
شروع می شود و والدين با داشتن چنين ديدگاهی به 
ديگران اجازه می دهند كه وارد حريم آموزشی آنها 
با فرزندشان شوند. متاسفانه در جامعه ما چيزی به 
عنوان حريم فردی شناخته شده نيست و اين موضوع 
بايد فرهنگ سازی شود. خصوصا در مورد  حتما 
آموزش فرزندان والدين بايد حريم فردی را در نظر 
بگيرند زيرا غفلت از اين موضوع باعث اثرات جبران 

ناپذيری به فرزندانشان می شود.

فرهنگی و تربیتی
زیباترا ز حورالعین - قسمت 19 بازگشت اقتصاد به مسیر رشد بدون 

دغدغه تحریم

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

برابــر راي شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰7۲۲-۱4۰۱/۳/۱۱ اول موضــوع 
قانــون تعييــن تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضــي ســعداهلل هاشــمی نــژاد فرزنــد حمدالــه 
بشــماره كدملــی ۳۱79۸۰۵۱۸۸صــادره از بردســير در ششــدانگ 
ــالک  ــع پ ــاحت ۱6۱۲.64 مترمرب ــه مس ــاغ ب ــه و ب ــاب خان ــك ب ي
۱۰۰ فرعــي۸66 اصلــي بخــش ۲۱ كرمــان بردســير روســتای فــركان 
ــژاد  محــرز گرديــده  ــه هاشــمی ن خريــداري از مالــك رســمی حمدال
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات 

ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی  :۱۳44۸۵۰

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰6۱7-۱4۰۱/۲/۳۱هيات  راي  برابــر 
موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت ملك بردســير تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي احمد رمضانی ســربندی  فرزندمحمدبشــماره 
كدملــی ۳۱79۳4۳۱۵۱صــادره از بردســير در يــك قطعــه زمين محصور 
جهــت الحــاق بــه خانــه پــالک ۱۸ فرعــی از ۱۸7 اصلــی  بــه مســاحت 
۲4.۱۲ مترمربــع پــالک ۲7 فرعــی از ۱6 فرعــي۱۸7 اصلــي بخــش ۲۰ 
كرمــان بردســير بلوارشــهيد صانعی كوچه7 خريــداري از مالكين رســمي 
اقايــان كاووس و قابــوس هــردو بردبــار  محــرز گرديــده اســت.لذا به منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مي شــود در 
صورتــي كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضــي اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
مــدت يــك مــاه از تاريخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضايــي تقديــم نمايند.بديهي اســت در صــورت انقضــاي مدت مذكــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.

تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳
حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير

ناسه آگهی  : ۱۳44۸۳۸

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰7۳7-۱4۰۱/۳/۱۲هيات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســير 
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي زهرا ملــك قاســمی  فرزندقلندر 
ــگ  ــار دان ــير در چه ــادره از بردس ــی ۳۱797۵۳6۸4 ص ــماره كدمل بش
مشــاع از ششــدانگ يــك بــاب خانــه  بــه مســاحت ۳۱4 مترمربــع پالک 
۳۳ فرعــي ۳۵9۸ اصلــي بخــش ۲۰ كرمــان بردســير بلــوار ۲۲ بهمــن 
خريــداري از مالــك رســمي عبــاس بهــادر بردســيری  محــرز گرديــده 
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی  : ۱۳44۸۳7

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰677-۱4۰۱/۳/7هيات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملك بردســير 
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي خانــم اللــه خســروی مشــيزی  
ــير در  ــادره از بردس ــی ۳۱79۸۰۵64۱ص ــماره كدمل ــاس بش فرزندعب
ششــدانگ يــك بــاب مغــازه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی  بــه مســاحت 
64.۵۱ مترمربــع پــالک ۲96 فرعــي ۳۵9۰ اصلــي بخــش ۲۰ كرمــان 
بردســير بلــوار ۲۲ بهمــن خريــداري از مالك رســمي يــزد جرد معينيان 
محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتي كه اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اين 
اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع قضايي تقديــم نمايند.
بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكور و عــدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی  : ۱۳44۸۳4

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰66۲-۱4۰۱/۳/7هيات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملك بردســير 
ــر   ــی رنجب ــارض متقاضــي حميدرضــا گركان ــه بالمع ــات مالكان تصرف
ــير در  ــادره از بردس ــی ۳۱79699۱9۱ص ــماره كدمل ــی بش فرزندحاج
ششــدانگ يــك بــاب مغــازه  مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی  به مســاحت 
ــان  ــش ۲۰ كرم ــي بخ ــي ۳۵9۰ اصل ــالک ۲99 فرع ــع پ ۵۸ مترمرب
بردســير بلــوار ۲۲ بهمــن خريــداري از مالك رســمي يــزد جرد معينيان 
محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالكيت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مــي توانند 
از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع قضايي تقديــم نمايند.
بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكور و عــدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی  :۱۳44۸۲9

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

ــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰6۱۳-۱4۰۱/۲/۳۱ اول موضــوع  ــر راي ش براب
قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات 
ــه بالمعــارض متقاضــي مجتبــی بنيــان   فرزنــد منصوربشــماره  مالكان
كدملــی ۳۱79۸۲64۲۸صــادره از بردســير در ششــدانگ يــك بــاب خانه  
بــه مســاحت ۳۲۳.۸6 مترمربــع پالک۵7 فرعــي۳4۲۳ اصلــي بخش ۲۰ 
كرمــان بردســير بلــوار امامــزاده خريــداري از مالــك رســمی حســن كوپاه 
اصفهانــی  محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را به 
ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نمايند.
بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی : ۱۳44۸4۵

         اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

برابــر راي شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰6۱۲-۱4۰۱/۲/۳۱هيات اول 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملك بردســير 
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي عصمــت ســاالری بردســيری 
فرزنــد حبيــب الــه  بشــماره كدملــی ۳۱79۵94۵۱9صــادره از بردســير 
ــع  ــاحت ۵99.۲۰ مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــك ب ــدانگ ي در شش
ــير  ــان بردس ــي بخــش ۲۰ كرم ــي7۳۲ اصل ــی از ۲  فرع پالک۲۰فرع
احمــد ابــاد كوچــه شــهيد زينلــی ۸ خريــداري از مالــك رســمی حميد 
ســعيد  محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص 
نســبت به صــدور ســند مالكيت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع قضايــي تقديم 
نمايند.بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی : ۱۳44۸4۲

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

برابــر راي شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰497-۱4۰۱/۲/۲۱هيات اول 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملك بردســير 
ــد  ــژاد فرزن ــارض متقاضــي جــواد هاشــمی ن ــه بالمع ــات مالكان تصرف
براتعلی بشــماره كدملی ۳۱7974۱۸64صادره از بردســير در ششــدانگ 
يــك بــاب خانــه  بــه مســاحت ۲۳۸ مترمربــع پــالک۳  فرعــي۳۳۸9 
اصلــي بخــش ۲۰ كرمــان بردســير بلوارشــهيد جهانديــده  خريــداري از 
مالكيــن رســمي خانــم بيتــا، اقايــان بابــك و بهــادر همگی بهنــام محرز 
گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اين 
اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع قضايي تقديــم نمايند.
بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكور و عــدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی  :۱۳44۸4۰

با دخالت اطرافیان در تربیت 
فرزندمان چه کنیم؟

گــزارش بانــك مركــزی از نماگرهــای اقتصــادی ســال 
ــان  ــژه از زم ــه وي ــور ب ــاد كش ــان داد اقتص ۱4۰۰ نش
ــن ســو منتظــر  ــه اي ــت ســيزدهم ب ــه كار دول ــاز ب آغ
ــود  ــد خ ــه رش ــير رو ب ــده و مس ــا نمان ــع تحريم ه رف
ــاد  ــد اقتص ــن رش ــتاب گرفت ــت. ش ــرده اس ــاز ك را آغ
كشــور و غيرنفتــی شــدن رشــد اقتصــاد در نيمــه دوم 

ــد هميــن واقعيــت اســت. ســال گذشــته، موي
ــا، بانــك مركــزی جزئيــات آمارهــای  ــه گــزارش ايرن ب
اقتصــادی ســال ۱4۰۰ را منتشــر كــرد. در ايــن 
ــات تحــوالت اقتصــاد كشــور در حــوزه  گــزارش جزئي
رشــد بخش هــای حقيقــی اقتصــاد، تجــارت خارجــی 
تمــام  ميــان  مالــی مشــخص شــد. در  بخــش  و 
بخش هــای  تحــوالت  گــزارش،  ايــن  قســمت های 
ــت  ــز اهمي ــر چي ــش از ه ــف اقتصــاد كشــور بي مختل

ويــژه ای دارد.
اقتصاد كشور منتظر رفع تحريم نماند

در  كشــور  اقتصــاد  تحــوالت  رونــد  بــه  نگاهــی 
ــور  ــاد كش ــد اقتص ــان می ده ــف نش ــای مختل بخش ه
بــه آرامــی در حــال طــی كــردن مســير رشــد بــدون 
توجــه بــه شــرايط تحريمــی كشــور اســت. بــر هميــن 
اســاس نگاهــی بــه رونــد رشــد توليــد ناخالــص داخلی 
كشــور در چهــار فصــل ســال گذشــته، نشــان می دهــد 
اقتصــاد كشــور مســير رشــد را در پيــش گرفتــه اســت. 
ــد  ــزی از رش ــك مرك ــی بان ــام اعالم ــر ارق ــودار زي نم
فصلــی اقتصــاد كشــور بــا نفــت و بــدون نفــت در ســال 

ــد. ــان می ده ۱4۰۰ را نش
ــه  ــدون دغدغ ــد ب ــير رش ــه مس ــاد ب ــت اقتص بازگش

ــم تحري
همانطــور كــه مشــخص اســت در تمــام فصــول ســال 
گذشــته اقتصــاد كشــور مســير رو بــه رشــد را تجربــه 
كــرده اســت. البتــه ايــن رونــد رشــد مشــخصا از نيمــه 
دوم ســريعتر و بــه ســمت اقتصــاد غيرنفتــی متمايــل 

و  ســريع  واكسيناســيون  اســت.  شــده 
گســترده دولــت ســيزدهم در همــان آغــاز 
فعاليــت، نقــش مهمــی در نجــات اقتصــاد 
از ورطــه قرنطينه هــای ركــودی ايفــا كــرد. 
واكسيناســيون عمومــی بــه اقتصــاد كشــور 
اجــازه داد تــا بــدون واهمــه از اوج گيــری 
بخش هــای  كرونــا،  ويــروس  ســرايت 
اقتصــادی بــه فعاليــت عــادی خــود ادامــه 

ــد. ــی گيرن داده و ميســر رشــد را در پ
بازگشت بخش مسكن به مسير رشد

بهبــود رونــد بخش هــای مختلــف اقتصــاد 
ــت ســيزدهم  ــه كار دول ــاز ب ــا آغ كشــور ب
بــه طــور ويــژه در بخــش ســاختمان نمــود 
يافــت. بــر اســاس گــزارش بانــك مركــزی 
ــل  ــه فص ــور در س ــاختمان كش ــش س بخ
ــه كــرد امــا  ابتدايــی رشــد منفــی را تجرب
در فصــل چهــارم توانســت رشــد مثبــت را 
ــی  ــد فصل ــر رش ــودار زي ــد. نم ــه كن تجرب
بخــش ســاختمان در ســال گذشــته را 

ــد. ــان می ده نش
بازگشــت اقتصــاد بــه مســير رشــد 

بــدون دغدغــه تحريــم
بخــش  پيداســت،  كــه  همانطــور 
ســاختمان در كشــور بــا شــروع فعاليــت 
ــه رشــد را  ــد رو ب ــت ســيزدهم رون دول
از ســر گرفتــه و اقتصــاد ايــن بخــش در 
آغــاز مســير رونــق قــرار گرفتــه اســت. 
هرچنــد رشــد زمســتانی بخش مســكن 
نتوانســت رقــم رشــد ســاالنه را مثبــت 
ــت بخــش مســكن در  ــا در نهاي ــد ت كن
ســال ۱4۰۰ رشــد منفــی 6.9 درصــدی 
ــزم  ــه ع ــا توجــه ب ــه ب را ثبــت كرد.البت
ــرح  ــرای ط ــرای اج ــيزدهم ب ــت س دول
ــد  ــد تولي ــكن و رش ــی مس ــت مل نهض
مســكن بــه ســاالنه يــك ميليــون واحــد 
مســكونی، بهبــود رشــد بخــش مســكن 
بعــد،  ســال های  و   ۱4۰۱ ســال  در 
ــل انتظــار اســت. ــال محتمــل و قاب كام
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ابراهيم يه نمازی در طول عمرم خوندم كه هيچ كس 
نخونده!

كنارش نشسته بودم و به صدای اذان گوش می دادم.
جمله اش را كه شنيدم سرم را برگردانم سمتش و 

گفتم:شما همه نمازاتون مقبوله!
سرش را تكان داد و گفت:نه! منتظر ماندم تا ادامه 

دهد:يه جلسه داشتم با پوتين توی كاخ كرملين!
يه فرصتی پيدا شد كه دقيقا وقت نماز بود.

من هم اذان گفتم و نمازمو همون جا خوندم.
نفسی گرفت و گفت:خيلی از خدا تشكر كردم!

اين عزت جمهوری اسالمی و شيعه است ، عزت 
نيروی قدسه كه تو كاخی كه تا چند وقت پيش 
بر عليه مسلمونا كار می كردن، االن بتونی بری 
وايستی اذان بگی، نماز بخونی و بهشون بفهمونی كه 

مسلمونی!
مقام معظم رهبری:پيام شهيدان اين است: نترسيد 

و نهراسيد...پيام شهيدان حقيقتاً پيام بشارت است،
ما بايد گوشمان را اصالح كنيم كه اين پيام را بشنويم!

فرازی از وصیت نامه حاج قاسم:
نكته ای كوتاه خطاب به سياسيون كشور دارم:

چه آن هايی )كه( خود را اصالح طلب می نامند و چه 
آن هايی كه اصول گرا.

آن چه پيوسته در رنج بودم اين كه عموماً ما در دو 
مقطع، خدا و قرآن و ارزش ها را فراموش می كنيم، 

بلكه فدا می كنيم.
عزيزان، هر رقابتی با هم می كنيد و هر جدلی با هم 
داريد، اگر عمل شما و كالم شما يا مناظره هايتان به 

نحوی تضعيف كننده دين و انقالب بود،
بدانيد شما مغضوب نبی مكرم اسالم و شهدای اين 

راه هستيد، مرزها را تفكيك كنيد.
اگر می خواهيد با هم باشيد، شرط با هم بودن، توافق 

و بيان صريح حول اصول است.
اصول، مطول و مفصل نيست. اصول عبارت از چند 

اصل مهم است،
اول آن ها، اعتقاد عملی به واليت فقيه است،

يعنی اين كه نصيحت او را بشنويد، با جان و دل به 
توصيه و تذكرات او به عنوان طبيب حقيقی شرعی و 

علمی، عمل كنيد.
                                                ...ادامه دارد

این عزت جمهوری اسالمی و شیعه است 

مکتب حاج قاسم
درس دوازدهم

حكومــت  در  حجــاب  قانونــی  »الــزام 
اســالمی« يــك معنــای عقاليــی اســت كــه 
اگرچــه عــده ای ولــو مذهبــی به اين مســئله 
ــات از  ــن اعتراض ــا اي ــد ام ــراض كرده ان اعت

ــد. ــئله نمی كاه ــی مس ــزام عقالي ال
بــه گــزارش گــروه ديگــر رســانه های 
خبرگــزاری فــارس، ســايت خبــری تحليلی 
مشــرق نوشــت: »الــزام قانونــی حجــاب در 
حكومــت اســالمی« يــك معنــای عقاليــی 
ــی  ــو مذهب ــده ای ول ــه ع ــه اگرچ ــت ك اس
ــا  ــد ام ــراض كرده ان ــئله اعت ــن مس ــه اي ب
ــئله  ــی مس ــزام عقالي ــات از ال ــن اعتراض اي

نمی كاهــد.
ايــن الــزام عقاليــی كه پيــش از اين توســط 
ــرار  ــد ق ــورد تأكي ــری م ــام معظــم رهب مق
گرفتــه بــود؛ در كالم برخــی ديگــر از فقهای 
ــه آيــت ا... جوادی آملــی نيــز  ــزرگ از جمل ب

مــورد اشــاره و تأكيــد قــرار دارد.
ــام  ــع عظ ــی، از مراج ــت ا... جوادی آمل *آي
تقليــد و مفّســر برجســته قــرآن كريــم در 
يكــی از مباحــث فقهــی خــود در ســال 97 
پيرامــون الــزام قانونــی حجــاب در حكومــت 

ــد: ــالمی می گوي اس
»گفتنــد اگــر كســی اهــل ذّمــه بــود 

اينكــه  بــه  كــرد  وادار  را  او  نمی شــود 
روســری بگــذار. امــا اگــر كســی اهــل ذّمــه 
نيســت حكــم كافــر حربــی را دارد و اينهــا 
مكلــف بــه فروع انــد همانطــوری كــه 
مكلــف بــه اصول انــد، نمی شــود گفــت 
ــت  ــلمان اس ــر مس ــه غي ــی ك ــاال كس ح
ــرای اينكــه او  ــد بی حجــاب باشــد، ب ميتوان
بــه شــرايط ذّمــه عمــل نمی كنــد. اگــر بــه 
شــرايط ذّمــه عمــل بكنــد بلــه، حــاال اگــر 
قانــون شــد يــك حســاب ديگــری دارد كــه 
ــدارد،  ــه حكــم شــرعی ن ــون كاری ب آن قان
يــك حكــم حكومتــی اســت؛ مثــل اينكــه 
زوج و فــرد بكننــد، ايــن خيابــان برونــد و به 
آن خيابــان نرونــد، اينجــا ديگــر اختصاصــی 
بــه اهــل ذّمــه و غيــر ذّمــه نــدارد. اگــر يــك 
چيــزی قانــون شــد كــه مثــالً فــالن روز از 
ايــن خيابــان نبايــد اتومبيــل شــما بگذريد، 
فــالن اتومبيــل بايــد بگــذرد؛ ايــن كاری بــه 

ــی  حكــم اول

ــك مملكــت  ــون ي ــن قان ــدارد، اي اســالم ن
ــت. « اس

ــه هــم از  ــد فلســفی ك ــن تأكي ــار اي در كن
ــی  ــث قانون ــم از حي ــالمی و ه ــث اس حي

»الــزام قانونــی حجــاب برای مســلمان و غير 
ــه  مســلمان« را اثبــات می كنــد بايســتی ب
ايــن مســئله نيــز اشــاره داشــت كــه مقولــه 
ــزرگ پليــس و  امنيــت اخالقــی و نقــش ب
لــزوم نوآوری هــای نيــروی انتظامــی در 
ايــن مســئله يكــی از تأكيدات رهبــر معظم 

انقــالب نيــز هســت.

الزام حجاب در حکومت دینی حتی برای غیر مسلمانان
حجاب قانونی از نگاه آیت آهلل جوادی آملی:

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰647-۱4۰۱/۳/۲هيات  برابــرراي 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملك بردســير 
تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضــي زهرا ميرزائی مقصــود  فرزنديداهلل 
بشــماره كدملــی ۳۱79۰7۳۵۸6صــادره از بردســير در ششــدانگ يــك 
بــاب مغــازه بــه مســاحت ۱۲9/44 مترمربــع پــالک ۳4۱ فرعــي۵۳4 
اصلــي بخــش ۲۰ كرمــان بردســير گلســتان شــورا خريــداري از مالــك 
رســمی بهــرام جاللــی گوهــری محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي به 
ــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ  مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی:۱۳44۸9۰

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰66۳-۱4۰۱/۳/7هيات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملك بردســير 
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضي مهــدی حيدر ابــادی پــور  فرزند 
حســن بشــماره كدملی ۳۱7976۲۵۲9 صادره از بردســير در ششــدانگ 
يــك بــاب مغــازه تجــاری مشــتمل بــر طبقــات فوقانــی  بــه مســاحت 
ــان  ــش ۲۰ كرم ــي بخ ــي۳۵9۰ اصل ــالک ۲9۸  فرع ــع پ ۱۲۰مترمرب
بردســيربلوار ۲۲ بهمــن خريــداري از مالــك رســمی  يــزد جرد معينيان 
محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتي كه اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اين 
اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع قضايي تقديــم نمايند.

بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكور و عــدم وصــول اعتراض 
طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.

تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰  تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳
حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير

شناسه آگهی : ۱۳44۸79

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰6۸۸-۱4۰۱/۳/۸هيات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســير 
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي اســماعيل فــالح فرزندمحســن 
بشــماره كدملــی ۲9۸۰۸46۱۸۱صــادره از كرمــان در ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ يــك درب  بــاغ بــه مســاحت ۲9۲۲7 مترمربــع پــالک ۵7 
فرعــي۵۸۳7 اصلــي بخــش ۲۰ كرمــان بردســير مزرعــه اميــن ابــاد نگار  
خريــداري از مالــك رســمی نرجــس اميــن زاده لنگــری  محــرز گرديــده 
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی : ۱۳44۸۵۸

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰676-۱4۰۱/۳/7هيات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملك بردســير 
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي مجيــد نيــك ورز  فرزند يــاراهلل 
بشــماره كدملــی ۳۱79699۲۰۵صــادره از بردســير در ششــدانگ يــك 
بــاب خانــه  به مســاحت ۲66.۸۳ مترمربع پــالک ۳۱  فرعــي694 اصلي 
بخــش ۲۰ كرمان بردســيربلوارميرزا اقاخان كوچه ۱۰خريــداري از مالك 
رســمی اصغــر خســروی مشــيزی  محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 
ظــرف مــدت يك مــاه از تاريخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را به 
مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مدت 
مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر 

ــد. خواهد ش
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی : ۱۳44۸۵7

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

ــوع  ــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰6۱۱-۱4۰۱/۲/۳۱ اول موض ــر راي ش براب
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد 
ــك بردســير  ــت مل ــي حــوزه ثب ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبت
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضي حســن رمضانــی ســربندی  فرزند 
محمدبشــماره كدملــی ۳۱79۳4۲47۱صــادره از بردســير در يــك قطعه 
زميــن محصــور جهــت الحــاق بــه خانــه پــالک ۱9 فرعــی از ۱۸7 اصلی  
بــه مســاحت ۳۲.۰۳مترمربــع پــالک۲6 فرعــی از ۱6 فرعــي۱۸7 اصلــي 
بخش ۲۰ كرمان بردسيربلوارشــهيد صانعی كوچه 7 خريــداري از مالكين 
رســمی اقايــان كاووس و قابــوس هــردو بردبــار محــرز گرديده اســت.لذا به 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي 
شــود در صورتــي كه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكيت متقاضي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريخ انتشــار اولين آگهــي به مدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخذ رســيد، ظرف 
مــدت يــك مــاه از تاريخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضايــي تقديــم نمايند.بديهي اســت در صــورت انقضــاي مدت مذكــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.

تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳
حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير

شناسه آگهی : ۱۳44۸۵4

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰6۸9-۱4۰۱/۳/۸هيات  راي  برابــر 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســير 
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي اســماعيل فــالح فرزندمحســن 
بشــماره كدملــی ۲9۸۰۸46۱۸۱صــادره از كرمــان در ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ يــك درب  بــاغ بــه مســاحت ۳۰۰۳9.6۲ مترمربــع پــالک 
۵6 فرعــي۵۸۳7 اصلــي بخــش ۲۰ كرمان بردســير مزرعه اميــن اباد نگار  
خريــداري از مالــك رســمی نرجــس اميــن زاده لنگــری  محــرز گرديــده 
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی : ۱۳44۸۸9

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰6۸7-۱4۰۱/۳/۸هيات  برابــرراي 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملك بردســير 
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي اســماعيل  فالح فرزندمحســن 
بشــماره كدملــی ۲9۸۰۸46۱۸۱صــادره از كرمان در ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ يــك درب  باغ بــه مســاحت ۳۰۰۳4.۳۳ مترمربع پــالک ۵۵ 
فرعــي۵۸۳7 اصلــي بخــش ۲۰ كرمــان بردســير مزرعــه امين ابــاد نگار  
خريــداري از مالــك رســمی نرجــس اميــن زاده لنگــری  محــرز گرديده 
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات 

ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی : ۱۳44۸۸۸

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰6۸6-۱4۰۱/۳/۸و  اراي  برابــر 
قانــون  موضــوع  اول  هيــات   ۱4۰۱/۳/۸-۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰6۸۳
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند 
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضي مســعود فالح فرزندحســن بشــماره كدملی 
۲99۱۵۱۰۰99صــادره از كرمــان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ يك 
ــع پــالک ۵۵ فرعــي۵۸۳7  ــه مســاحت ۳۰۰۳4.۳۳ مترمرب ــاغ ب درب  ب
اصلــي بخــش ۲۰ كرمــان بردســير مزرعــه اميــن ابــاد نــگار  خريــداري از 
مالــك رســمی نرجــس اميــن زاده لنگــری  محــرز گرديــده اســت.لذا بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي 
شــود در صورتــي كه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكيت متقاضي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريخ انتشــار اولين آگهــي به مدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخذ رســيد، ظرف 
مــدت يــك مــاه از تاريخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضايــي تقديــم نمايند.بديهي اســت در صــورت انقضــاي مدت مذكــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.

تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳
حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير

شناسه آگهی :۱۳44۸۸۰

نماينــده مــردم ســيرجان و بردســير در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
اميــدوارم بــا مطالعــه دقيــق و كارشناســی زمينــه تقســيم كرمــان بــه 
ســه اســتان صــورت گيــرد تــا از ظرفيــت نيــروی انســانی متخصــص و 
همچنين ظرفيت ها و پتانســيل های اســتان بيشــتر اســتفاده شــود و 

ايــن درخواســت را از رئيــس جمهــور در ســفر بــه كرمــان داريــم.
شــهباز حســن پور  بــا انتقــاد از عــدم گــردش مالــی شــركت های بزرگ 
صنعتــی و معدنــی در اســتان بــه ايســنا می گويــد: متاســفانه حســاب 
ــت  ــران اس ــتان در ته ــی اس ــی و معدن ــزرگ صنعت ــركت های ب ش
لــذا اســتان كرمــان از معــادن و صنايــع، ســهمی بــه جــزو آلودگــی و 

مشــكالت زيســت محيطــی نــدارد. 
او افــزود: بايــد ۱۵ درصــد از حقــوق دولتــی معــادن اســتان كرمــان كــه 
بــه خزانــه واريــز شــده، بــه اســتان برمی گشــت كــه كمتــر از دو درصــد 
بــه اســتان برگشــته و ايــن مطالبــه جــدی مــا از رئيــس جمهور اســت.

بــه گفتــه، حســن پور بايــد از محــل ظرفيــت هــای معــادن بــرای حــل 
ــزاری اســتارتاپ ها در  ــی، توســعه صنعــت گردشــگری، برگ ــش آب تن
راســتای تحقق شــعار ســال، رســيدگی بــه وضعيــت راه هــا و همچنين 

حــل مشــكل مســكن در اســتان كرمــان اســتفاده كــرد. 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــير در مجل ــيرجان و بردس ــردم س ــده م نماين
ــا مطالعــه دقيــق و كارشناســی زمينــه  درخواســت كــرد: اميــدوارم ب
تقســيم كرمــان بــه ســه اســتان شــود تــا از ظرفيــت نيــروی انســانی 
متخصص و پتانســيل های اســتان بيشــتر اســتفاده شــود و اميد اســت 
تصميمــات بــه گونــه ای گرفتــه شــود كــه يكبار بــرای هميشــه بجای 

فقــر، عدالــت در اســتان حاكــم شــود.

درخواست حسن پور از رئیس جمهور: 
کرمان را به ۳ استان تقسیم کنید

آگهی مزایده اموال منقول  خودرو )نوبت دوم ( 
نظــر بــه اينكــه در  پرونــده  اجرايــی كالســه ۰۰۰۱4۵۱     اجــرای احكام دادگســتری بردســير در نظــر دارد يك دســتگاه خودروی 
ســواری پيــكان با مشــخصات فنی و اعالم شــده توســط كارشــناس رســمی دادگســتری الف:ســواری پيــكان، مــدل: ۱۳۸۰، رنگ: 
ســفيد روغنــی، شــماره پــالک : ۳7۱ م ۲6 ايــران 6۵، شــماره موتــور: ۱۱۱۲۸۰4464۰ و شــماره شاســی: ۸۰44۵۵۳۲ ســوخت 
بنزيــن مــی باشــد. ب -  ارزيابــی و اظهــار نظــر : بــا عنايــت بــه مراتــب فــوق و بررســی هــای انجام شــده در خصــوص ارزيابــی اين 
خــودرو در بــازار فعلــی بــا وضعيــت موجــود كه مســتهلك شــده و موتــور آن تعويضی و شــماره حــك آن دســتكوب و غيرفابريك 
اســت و طبــق نظــر كارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ) دويســت ميليــون ريــال ( ريــال بــرآورد  گرديــده 
اســت. از طريــق مزايــده در تاريــخ  ۱4۰۱/۰۵/۱۸   )سه شــنبه ( ســاعت ۱۲  ظهــر در محــل ايــن اجرا به فروش برســاند لــذا افرادی 
كــه طالــب شــركت در مزايــده و خريــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظه خــودرو به 
پاركينــگ شــهر نــگار مراجعــه نماينــد و جهــت ارائــه پيشــنهاد تــا قبــل از  مزايــده قيمــت پيشــنهادی خــود را به انضمــام فيش 
بانكــی دائــر بــه واريــز ده درصــد مبلــغ كارشناســی  بــه ايــن اجــرا ارائــه نماينــد، هزينــه آگهــی و كليه هزينه هــای مربــوط به نقل 
و انتقــال برعهــده برنــده مزايــده مــی باشــد و در صورتــی كــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاريــخ انجــام مزايــده نســبت بــه واريــز 
باقيمانــده مبلــغ پيشــنهادی اقــدام ننمايــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد بــه درخواســت هايــی كــه حين و 
بعــد از مزايــده ارائــه شــوند ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد .  مدیــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســری  بردســیر _  بنــی اســد / م الــف23

آگهي تحديد حدود اختصاصي   
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانه  پــاک 6 فرعــی از 801 اصلــی  واقــع در بخش20کرمان مــورد تقاضای 
محمدعلــی خالوئــی  طبــق رای  شــماره 140060319011002070 مــورخ 20 /10 /1400 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفته و 
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده  13 آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده 
اســت  و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لذا 
حســب تقاضــای  شــماره  2093 /11018 /1401  مــورخ 18 /4 /1401 مالک  بدینوســیله آگهی تحدید حدود 
اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیــل  مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامه آن  منتشــر و عملیات 
تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز پنــج شــنبه 27 /5 /1401  محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه 
مالــک ) مالکیــن ( و صاحبــان  امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعد مقــرر در ایــن اعان 
در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیات تحدیــدی با معرفــی مالک 
یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14و15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانون ثبــت انجــام و اعتراض 
اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفتــه شــده و معترض باید ظــرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلت یــک ماهه 

و عدم تسلیم دادخواست برابر مقررات اقدام خواهد شد . /. تاریخ انتشار:  دوشنبه  3 /5 /1401 
شناســه آگهــی 1350057

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
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رئيس پليس آگاهی استان كرمان :داستان های آموزنده

انهدام باند فروش کاالهای مصرفی با اسناد جعلی در کرمان

رئيــس پليــس آگاهــی اســتان كرمــان از انهــدام باند 
4 نفــره كالهبــرداری از شــهروندان بــا ترفنــد فروش 

كاالهــای مصرفــی و خودروهــای لوكــس با اســناد و 
تصاويــر جعلی خبــر داد.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از كرمــان، ســرهنگ 
ــان اداره  ــت: كارآگاه ــار داش ــن پور اظه ــداهلل حس ي
ــژه پليــس آگاهــی اســتان كرمــان در  عمليــات وي
پــی انجــام كار اطالعاتــی و دريافــت اخبــاری مبنــی 
بــر فــروش خودروهــای لوكــس خارجــی بــا اســناد 
مالكيــت جعلــی از طريــق شــبكه های اجتماعــی، 

بررســی موضــوع را در دســتور كار قــرار دادنــد.
ــی  ــات اطالعات ــا اقدام ــه ب ــن رابط ــزود: در اي وی اف
مشــخص شــد چنــد نفــر در نقــاط مختلف كشــور 
ــه  ــا كرايــه خودروهــای لوكــس و نمايــش آنهــا ب ب
مشــتريان در فضــای مجــازی اقــدام بــه فــروش اين 

خودروهــا بــا اســناد و مــدارک جعلــی كــرده و بــه 
ــزرگ  ــرداری از انبارهــای ب ــا تصويرب هميــن روش ب
ــه  ــا ب ــش آنه ــی و نماي ــای مصرف ــداری كااله نگه
مشــتريان، ضمــن تنظيــم بيــع نامــه و بارنامه هــای 
جعلــی اقــدام بــه كالهبــرداری و دريافــت وجوهــات 

كالن از شــهروندان می كننــد.
ــس از  ــتا پ ــن راس ــرد: در اي ــح ك ــن پور تصري حس
چنــد مــاه كار اطالعاتــی و پی جوئی هــای پليســی، 
متهمــان مرتبــط با ايــن پرونده كــه نام هوش ســياه 
را بــرای بانــد خــود انتخــاب كــرده بودنــد در يكــی از 
شهرســتان های اســتان گيــالن و كرمــان شناســايی 
ــای  ــه طــی بازجويی ه و دســتگير شــدند و در ادام
صــورت گرفتــه بــه فــروش غيرواقعــی7 خــودروی 

لوكــس و ۳ مــورد فــروش اقــالم مصرفــی در برخــی 
نقــاط كشــور اعتــراف كردنــد.

رئيــس پليــس آگاهی اســتان بــا اشــاره به اينكــه در 
ارتبــاط بــا جرايــم ســازمان يافته ايــن باند 4 نفــره تا 
كنــون ۳ مــال باختــه در زمينــه فــروش خودروهای 
لوكــس و ۳ مــال باختــه نيــز در خصــوص فــروش 
عمــده اقــالم مصرفــی شناســايی شــده و تحقيقــات 
پليــس در ايــن مــوارد ادامــه دارد از شــهروندان 
خواســت هنــگام انجــام هرگونــه خريــد و فــروش و 
معاملــه كاال و امــالک تــا اطمينــان كامــل از صحت 
موجــودی امــوال و مالكيــت طــرف مقابــل از تنظيم 
هرگونــه قــرارداد و پرداخــت وجــه خــودداری كننــد 
تــا اينگونه افــراد فرصت ســوء اســتفاده پيــدا نكنند.

ما شیعیان یک بار سرمان کاله رفت!
روز عاشــورايی، مرحوم شــيخ مرتضــی انصاری 
)رحمــت اهلل عليــه( جلــوی در ورودی صحــن 
مطهــر اميرالمؤمنيــن علــی بــن ابــی طالــب 
)عليــه الســالم( ايســتاده بــود و از دســته جات 

ســينه زنــی اســتقبال می كــرد
و در كنــار او، يــك افنــدی كــه از طــرف 
حكومــت عثمانــی حاكــم عراق بــود، ايســتاده 

ــود. ب
افنــدی از شــيخ انصاری پرســيد ای شــيخ، هم 
مــا قبــول داريــم كــه حســين بــن علــی )عليه 
الســالم( مظلــوم شــهيد شــده و يزيــد انســان 
پســت و خونخــواری بــود و مــا هــم در عــزای 

آن بزرگــوار غمگين هســتيم،
 امــا پرســش مــن ايــن اســت كــه اين مراســم 
يعنــی چه؟ ســينه زنــی، زنجيرزنی، دســته راه 
انداختــن، ِگل بــه ســر ماليــدن و ...، اينهــا چــه 

هدفــی را دنبــال می كننــد!؟
 مرحــوم شــيخ انصــاری فرمودنــد ِســّر مطلب 
ايــن اســت كــه مــا شــيعيان يك بــار ســرمان 
كاله رفــت و بــا ايــن مراســم تــالش می كنيــم 
دوبــاره چنيــن نشــود. أفنــدی پرســيد يعنــی 

؟ چه
شــيخ انصــاری فرمــود در جريان غديــر، پيامبر 
)صلــی اهلل عليــه و آلــه و ســلم( در برابــر صــد 
هــزار نفــر، علــی )عليــه الســالم( را بــا صراحت 
ــكار  ــما ان ــد و ش ــود برگزي ــينی خ ــه جانش ب
كرديــد و گفتيــد غديــر نبــوده يــا اگــر بــوده 
چيــز مهمــی نبــوده اســت، فقــط ســفارش به 
دوســتی بــا علــی )عليــه الســالم( بــوده اســت.
اشــكال از مــا بــود كــه مــا عيــد غديــر خــم 
را بــا ســر و صــدا و شــعار، بــزرگ نداشــتيم و 
ايــن چنيــن شــد. ترســيديم كــه اگــر عاشــورا 
را هــم بــزرگ نشــماريم و بــا شــعار و تظاهــر 
برگــزار نكنيــم، شــما انــكار كنيــد و بگوييــد 
اصــال حســين )عليــه الســالم( شــهيد نشــد يا 
حســين )عليــه الســالم( را راهزنــان ميــان راه 
كشــتند و يزيــد )لعنــت اهلل عليــه( انســان بــا 
تقوايــی اســت منبع:صد نكتــه از هــزاران، آيت 

اهلل حــاج شــيخ علــی رضائــی تهرانــی

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

ــوع  ــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰6۱4-۱4۰۱/۲/۲۱ اول موض ــر راي ش براب
قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات 
ــيری   ــتارزاده بردس ــم س ــاي ابراهي ــي آق ــارض متقاض ــه بالمع مالكان
ــير در  ــادره از بردس ــی ۳۱797۲۸۰۳۵ص ــماره كدمل ــا بش فرزندغالمرض
ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 44۰.9۰ مترمربــع پــالک ۲7 
فرعــی از 4  فرعــي ۱9۳ اصلــي بخــش ۲۰ كرمان بردســير محله مخلص 
اباد كوچه شــهيد ســتارزاده خريداري از مالك رســمي غالمرضا ســتارزاده 
بردســيری  محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص 
نســبت بــه صدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي به مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به 
ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نمايند.

بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتراض 
طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.

تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰  تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۵/۳
حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير

شناسه آگهی: ۱۳449۰۸
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰644-۱4۰۱/۳/۲هيات  برابــرراي 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملك بردســير 
ــد  ــه بالمعــارض متقاضــي محمــد رضــا هاشــمی بي ــات مالكان تصرف
خوانــی فرزنديوســف بشــماره كدملــی ۳۱796۲7۳۰۱صادره از بردســير 
در ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت ۲۸۸/۸6  مترمربــع پــالک 
۵۸۱ فرعــي۸64 اصلي بخش ۲۰ كرمان بردســيربلوار شــهيد ســليمانی 
خيابــان شــهيد گنجــی زاده خريــداري از مالــك رســمی خانــم عــذری 
برومنــد  محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كه اشــخاص 
نســبت به صــدور ســند مالكيت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع قضايــي تقديم 
نمايند.بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
 شناسه آگهی:۱۳44۸99

 اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

برابرراي شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰64۳-۱4۰۱/۳/۲هيات اول موضوع 
قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضــي فرزانــه رنجبــر كريــم ابــادی فرزنداســداله 
بشــماره كدملــی ۳۱799۲۱۸۰۳صــادره از بردســير در ششــدانگ يــك 
بــاب خانــه بــه مســاحت ۲۵۵مترمربــع پــالک 4 فرعــي۳۳74 اصلــي 
بخــش ۲۰ كرمــان بردســيربلوار امامــزاده امامــت ۱7خريــداري از مالــك 
رســمی حســن كوپــاه اصفهانــی محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 
ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را به 
مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 
مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
 شناسه آگهی:۱۳44۸9۸

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰6۳9-۱4۰۱/۳/۲هيات  برابــرراي 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
ــك  ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س فاق
بردســير تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي حميــد  مظفــری غربا  
ــير در  ــی ۳۱79747۱۵۳صــادره از بردس ــش بشــماره كدمل فرزنددروي
ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت۳۵9/۸9 مترمربــع پــالک ۱۵ 
فرعــي۳4۳۲ اصلــي بخش ۲۰ كرمان بردســيربلوار جهانديــده خريداري 
از مالــك رســمی رخســاره تفرشــی محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي به 
ــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ  مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰  تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی:۱۳44۸96

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰64۸-۱4۰۱/۳/۲هيات  برابــرراي 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملك بردســير 
تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضــي زهرا ميرزائی مقصــود  فرزنديداهلل 
بشــماره كدملــی ۳۱79۰7۳۵۸6صــادره از بردســير در ششــدانگ يــك 
بــاب مغــازه بــه مســاحت ۱۲۲/۲۸ مترمربــع پــالک ۳4۰ فرعــي۵۳4 
اصلــي بخــش ۲۰ كرمــان بردســير گلســتان شــورا خريــداري از مالــك 
رســمی بهــرام جاللــی گوهــری محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي به 
ــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ  مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی : ۱۳44۸9۳

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

ــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰6۱۵-۱4۰۱/۲/۳۱ اول موضــوع  ــر راي ش براب
قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاي خــرم عظيمــی باغبــزم فرزندمحمد 
قلــی بشــماره كدملــی ۳۱7۸۸۵9۰47صــادره از بردســير در ششــدانگ 
ــي  ــالک ۱۳9 فرع ــع پ ــه مســاحت ۵97.۵  مترمرب ــه ب ــاب خان ــك ب ي
۲۸۵ اصلــي بخــش ۲۰ كرمــان بردســير خيابان كاشــانی كوچه عظيمی 
خريــداري از مالــك رســمي عبــاس بهــادر بردســيری محــرز گرديــده 
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی : ۱۳449۰7

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰64۲-۱4۰۱/۳/۲هيات  برابــرراي 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملك بردســير 
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي زهــرا ارچندانــی  فرزنددرويــش 
بشــماره كدملــی ۳۱79۵7۰6۸7 صــادره از بردســير در ششــدانگ يــك 
ــالک ۱96  ــع پ ــاحت ۱۲94/۲۸مترمرب ــه مس ــه ب ــه و باغچ ــاب خان ب
فرعــي۵6۸۳ اصلــي بخــش ۲۰ كرمــان بردسيرروســتای اســيا اســتاد 
خريــداري از مالــك رســمی حســين عبداللهــی طاحونه  محــرز گرديده 
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات 

ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی: ۱۳449۰۱

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

اول  شــماره۱4۰۱6۰۳۱9۰۱۱۰۰۰6۳9-۱4۰۱/۳/۲هيات  برابــرراي 
موضــوع قانــون تعييــن تكليف وضعيــت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي 
ــك  ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س فاق
بردســير تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي محمد مظفــری غربا  
فرزنددرويــش بشــماره كدملــی ۳۱797۰7۰۳۸صــادره از بردســير در 
ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت ۳4۵/۵9 مترمربــع پــالک 
۱4 فرعــي۳4۳۲ اصلــي بخــش ۲۰ كرمــان بردســيربلوار جهانديــده 
خريــداري از مالــك رســمی رخســاره تفرشــی محــرز گرديــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز 
آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نمايند.بديهي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصول اعتــراض طبــق مقررات 

ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/4/۲۰  تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۵/۳

حسين تقی زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسير
شناسه آگهی : ۱۳44۸94

دادســتان عمومــی و انقــالب مركز اســتان كرمــان از 
صــدور دســتور فــروش ۵ هــزار و ۱۵۱ قلــم كاال بــا 
ارزش تقريبــی بالــغ بــر ۵۰۰ ميليــارد ريــال از امــوال 

تمليكــی در كرمان خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنيم از كرمــان، دادخــدا 
ــان اينكــه در  ــا بي ــگاران ب ســاالری در جمــع خبرن
جهــت ســاماندهی و صيانــت از امــوال تمليكــی در 
ــم كاال  ــزار و ۱۵۱ قل ــروش ۵ ه ــتور ف ــان دس كرم
ــن  ــی اي ــت: ارزش تقريب ــار داش ــد، اظه ــادر ش ص

ــال اســت. ــر ۵۰۰ ميليــارد ري ــغ ب كاالهــا بال
وی بــا اشــاره بــه اينكــه كاالهايــی كه دســتور فروش 
آنهــا صــادر شــده در گــروه كاالهــای قابــل مصــرف 
ــازمان های  ــوی س ــا از س ــالمت آنه ــه س ــد ك بودن
ذی ربــط تائيــد شــده اســت، گفــت: ايــن امــوال بــه 

عنــوان امــوال عمومــی محســوب می شــود.
دادســتان عمومــی و انقــالب مركــز اســتان كرمــان 
افــزود: دادســتانی كرمــان در صــدور دســتور فــروش 
ــدام كــرده كــه براســاس اســناد  ــه نحــوی اق كاال ب
ــا  باالدســتی نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی، ب
ــر  ــه ام ــی ب ــا خلل ــن كااله ــروش اي ــص و ف ترخي

توليــد در كشــور وارد نشــده و از ســوی ديگــر منافــع 
ــع نشــود. ــز تضيي بيت المــال مســلمين ني

وی بــا اشــاره بــه اينكــه امــوال موجــود در انبارهــای 
ســازمان جمــع آوری و نگهــداری امــوال تمليكــی به 
نوعــی متعلــق به بيــت المــال بــوده و نگهــداری آنها 
ــر اســت، بيــان كــرد: در ايــن راســتا  نيــز هزينــه ب
ــرايط  ــن ايجــاد ش ــه ضم ــد شــده ك ــواره تاكي هم
ــدور  ــد ص ــا، رون ــن كااله ــداری از اي ــب نگه مناس
دســتور فــروش آنهــا بــه شــكلی دنبــال شــود كــه از 

كســر قيمــت و كيفيــت آنهــا جلوگيــری شــود.
ســاالری بــا بيــان اينكــه صــدور دســتور فــروش اين 
كاالهــا بــه صورت خــارج از نوبــت انجام شــده، گفت: 
اقدامــات دادســتانی كرمــان در راســتای ســاماندهی 
امــوال موجــود در انبــار ســازمان جمــع آوری و 
نگهــداری امــوال تمليكــی با توجــه به دســتور موكد 
رياســت قــوه قضائيه انجام شــده زيــرا نگهــداری اين 
كاالهــا در شــرايط كنونــی افــت شــديد قيمــت و يــا 

بــی ارزش شــدن آنهــا را بــه دنبــال دارد.
وی بــا اشــاره بــه صدور دســتورات قضايــی به منظور 
انهــدام ۲۵ تــن كاالهــای غيرقابل اســتفاده بــه ارزش 

۲۰ ميليــارد ريــال بيــان كــرد: بخــش عمــده ايــن 
كاالهــا مواد غذايــی،  لوازم بهداشــتی غيراســتاندارد، 
دارو، كــود، ســم، مــواد آرايشــی و بهداشــتی  و مــواد 
خوراكــی بــوده كــه مصــرف و اســتفاده از آنهــا  برای 

ســالمت مــردم مضر اســت.
دادســتان عمومــی و انقــالب مركــز اســتان كرمــان 
خاطرنشــان كــرد: ايــن كاالهــا براســاس اعــالم نظــر 
كارشناســی اداره كل اســتاندارد، معاونت غذا و داروی 
دانشــگاه علــوم پزشــكی كرمــان و جهــاد كشــاورزی 
ــده دادســتانی  ــا حضــور نماين ــه گذشــته ب در هفت

كرمــان منهــدم شــده اســت.
ــده  ــر پرون ــال حاض ــه در ح ــه اينك ــاره ب ــا اش وی ب
معــوق مربــوط بــه ســال ۱4۰۰ و ســال های قبــل از 
آن در حــوزه امــوال تمليكــی نداريــم، گفــت: تعيين 
تكليــف برخــی كاالهای موجــود از جملــه موتورهای 
ســنگين نيــاز بــه برنامه ريــزی كشــوری دارد و بايــد 
ــتهلك و  ــع از مس ــه مان ــو و جهادگون ــی ن ــا اقدام ب

غيرقابــل اســتفاده شــدن ايــن اقــالم شــويم.
كــه  مــی رود  انتظــار  كــرد:  بيــان  ســاالری 
ــن راســتا در كشــور انجــام  پيگيری هــای الزم در اي

شــود تــا بتــوان بــا تفويــض اختيــار بــه اســتان ها و 
راهــكار واحــد براســاس مصلحت هــای كشــور بــرای 

تعييــن تكليــف ايــن كاالهــا اقــدام كرد.
ــالش شــبانه روزی ســازمان  ــا ت ــد كــرد: ب وی تاكي
جمــع آوری و نگهــداری امــوال تمليكــی و براســاس 
صــدور دســتورات قضايــی الزم، وضعيــت انبارهــای 
ــوب و  ــت مطل ــه وضعي ــتان ب ــازمان در اس ــن س اي
مــورد قبولــی رســيده و اســتان كرمــان در اين زمينه 
از اســتان های پيشــتاز كشــور در زمينه ســاماندهی و 

فــروش امــوال بــه شــمار مــی رود.

دستور فروش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اموال تملیکی در استان کرمان صادر شد



سال چهاردهم - شماره ی 535 8دوشنبه - 3مرداد ماه 1401

صاحب امتیاز و مدیر مسئول 
 محمدرضا شجاعی

جانشین مدیر مسئول و سردبیر 
عمید شجاعی

هفته نامه ی سیاسی، فرهنگی استان کرمان                    تحلیلی - خبری
www.sepehrbrd.ir

گستره ی توزیع استان کرمان

صفحه آرایی 
 سپهر بردسیر ) 09134423926(

آدرس : بردسیر خیابان امام)ره(  ساختمان 
خطیبی - طبقه اول - جنب دفتر ازدواج

تلفن : 33521188 034- 09133414471 
فاکس : 33528860   034

  www.sepehrbrd.ir     پایگاه اینترنتی 
  Email : sepehrbrd@yahoo.com    ایمیل

لیتوگرافی و چاپ : طاها

بزرگان آسمانی شهرمان

پیامک های ارسالی شما
10000100005588 شماره ی ارسال پیامک

شــهيد مهــدی پوراحمدی فرزنــد غالمرضــا ومادر: 
ــرد،  ــد: ۱۳46ومج ــدی متول ــور احم ــه پ معصوم
تاريــخ شــهادت: 67/4/۳۰  ومحــل شــهادت: ســر 

پــل ذهــاب ومــزار شــهيد: جاويداألثــر
زندگینامه:

شــهيد مهــدی پوراحمــدی در روســتای آب 
خــورَک از توابــع نــگار بــه دنيــا آمــد. دوران ابتدائی 
را در روســتا گذرانــد و بــرای تحصيــل در مقطــع 
راهنمائــی بــه نــگار آمــد. نبــود امكانــات، زندگــی 
ــواده و ...  ــه و خان ــل، دوری از خان ــزل فامي در من
مشــكالتی بــود كــه مانــع از ادامه تحصيــل مهدی 
شــد؛ لــذا بعــد از گذرانــدن مقطــع راهنمائــی بــه 
ــاورزی  ــه كار كش ــت و ب ــود برگش ــتای خ روس

مشــغول شــد. 
ــه  ــران ب ــه ديگ ــدی ب ــردم داری مه ــك و م كم
ــه او بــه چشــم  ــود كــه اهالــی روســتا ب حــدی ب
فرزنــد خــود نــگاه مــی كردنــد و او را دوســت مــی 
داشــتند؛ تــا جايــی كــه پــس از گذشــتن ســال ها 
از شــهادت مهــدی از او جــز بــه نيكــی يــاد نمــی 

شــود...
موعــد خدمــت فــرا می رســد. علــی رغم ســفارش 
ــان  ــت در زم ــرار از خدم ــت و ف ــه غيب ــران ب ديگ
جنــگ، قاطعانــه عــازم جبهه می شــود. ســرانجام 
پــس از حــدود يكســال خدمــت در جبهــه و نبــرد 
ــی  ــهادت م ــه ش ــن و كشــور، ب ــمنان دي ــا دش ب
رســد؛ امــا پيكــر مطهر شــهيد برنمــی گــردد. پدر 
و مــادر مهــدی  هنــوز پــس از ســال هــا منتظــر 

خبــری هســتند از مهــدی شهيدشــان...
نســبت بــه پــدر و مــادر خيلــی مهربــان بــود. اگــه 
چيــزی مــی خواســتند، اوليــن كســی كــه بلنــد 

ميشــد كارشــونو انجــام بــده، مهــدی بــود.
     راوی: خانم مريم لشكری)همسر برادر شهيد( 

معلــم مــی گفــت: بچــه هــا بنويســيد، هــر كــی 
خطــش خــوب باشــه، برگــه شــو مــی زنيــم بــه 
ديــوار. خــط مهــدی جــزء نفــرات دوم ســومی بود 
ــوار... .درســش هــم خــوب  كــه مــی رفــت رو دي
بــود. نــگاه مــی كــرد اگــه كناريــش ننوشــته بــود، 

بــراش مــی نوشــت تــا معلــم دعــواش نكنــه.
خيلــی گــوش مــی كــرد، كــم حــرف مــی زد. تــو 
جمــع هــا، شــب نشــينی هــا و ... ســاكت بــود و 
هــر از گاهــی حــرف ميــزد. دور هم نشســته بوديم 
ســر آتيــش. يــك دفعــه بلند شــد، شــروع كــرد به 
شكســتن هيــزم هــا، همــه رو ريخــت تــو آتيــش، 
ــو دســتش نگــه داشــت.  ــه چــوب دو ســر رو ت ي
گفتيــم: مــی خواهــی چــكار كنــی؟ ايســتاده بــود 
رو بــه كــوه. گفــت: اون ســتاره رو مــی بينيــد، می 
خــوام اونــو جابجا كنــم ... همــه خنديديــم ... راوی: 

خانــم مريــم لشكری)همســر برادر شــهيد( 
مطالعــه مــی كــرد. رســاله، كتــاب مختارنامــه و ... 
مــی خوانديــم و دســت بــه دســت مــی كرديــم ...
قبــل از انقــالب، راهنمــا كــه مــی آمــد مدرســه، 
ــو  ــری هاتون ــا روس ــه ه ــت: بچ ــی گف ــم م معل
ــی  ــدی م ــت، مه ــی رف ــه م ــد ك ــد ... بع دربياري

ــيد... ــو بپوش ــری هاتون ــت: روس گف
ــرای  ــم. ب ــتا درس خواندي ــو روس ــی ت ــا ابتدائ ت
راهنمائــی با بــرادرش رفتنــد نگار خونــه فاميل ها. 
ولــی تــا ســوم راهنمائی بيشــتر درس نخوانــد. می 
گفــت: اگــه ترک تحصيــل كنيــم بهتــر از اينه كه 
مزاحــم مــردم باشــيم و ســر ســفره مــردم باشــيم. 

شــايد خوانــواده شــون راحــت نباشــند و ...
  راوی: خانم مريم لشكری) همسر برادر شهيد(

اهــل دعــوا نبــود. اگــه بيــن دوســتانش يــا اهالــی 
روســتا دعــوا ميشــد، ميانجی گــری می كــرد. اول 
نــگاه مــی كــرد ولــی وقتــی مــی ديــد داره دعــوا 
جــدی ميشــه، مــی رفــت جلــو بــرا وســاطت... اگه 
بيــن خوانــواده اش و ديگــران اختالفــی پيــش می 
آمــد، مــی رفــت خونــه طــرف و صلــح و آشــتی 
برقــرار مــی كــرد. گاهــی كــه مــی ديــد پــدر مادر 
يــا كســی عصبانيــه، مــی رفــت بيــرون، دوری می 

زد، بعــد مــی آمــد و فضــا رو عــوض مــی كــرد...
كاری بــود و زحمتكــش. امــا درآمــدش رو صــرف 
بقيــه مــی كــرد. بــرا خونــه قنــد، چايــی و ... مــی 
خريــد. بــرا خواهــر بــرادرا لبــاس و ... حتــی يــك 
ســاعت مچــی بــرا خــودش نخريــد. هميــن كــه 
لباســش كثيــف نباشــه و پــاره، بــراش كفايت می 
كــرد. ســاده بــود و دور از ُمــد. بــرای خــودش نــه 
چيــزی مــی خريــد و نــه پــس انــداز مــی كــرد...

     راوی: خانم مريم لشكری)همسر برادر شهيد( 

*باســالم ،تشــكر ويژه از شــهردار محترم بخاطر 
اســفالت بلوار جنب بيمارســتان ونوســازی بلوار 

ازادگان                                9۱4۰------ ۰۰
*باســالم، لطفــا بــه شــهردار محتــرم منتقــل 
كنيــد، چندين بــار مشــاهده كرديم مســافرانی 
ــغول  ــهر مش ــزی ش ــارک مرك ــل پ ــه داخ ك
نمــاز بــودن قبلــه رو اشــتباه ايســتادن، چــرا در 
آن ســكوی محــل نمــاز تابلــوی جهت قبلــه رو 
نزديــن، ايــن خيلــی واجبــه. و اينكه خيلــی بده 
پــارک اصلــی شــهر هنــوز ســرويش بهداشــتی 

درســتی نــداره. بــه پاركهــا و بوســتانها بيشــتر
 برسن                                   . 9۱4----۱۳ 

ــات  ــم عملي ــا داري ــرم تقاص ــهردار محت *از ش
ــل  ــه تعطي ــاد ك ــص اب ــان مخل ــی خياب عمران
شــده را پيگيــری نمايــد مدتــی اســت جهــت 
عمليــات عمرانــی چالــه كنــده شــده و 
اقدامی صورت نگرفته است                                                                                                                                                              
۱۱----9۱۳9                                      

ــرم تشــكر  ــهردار محت ــات خــوب ش *از اقدام
ــاد  ــص اب ــان مخل ــی خياب ــا اهال ــم م ميكني
ــد  ــا كني ــال م ــه ح ــری ب ــمنديم فك خواهش
هــم خيابــان بصــورت نيمدايــره بــوده كــه ديد 
خودروهــا را گرفتــه و باعــث بروز تصادف ميشــه 

لطفــا رســيدگی شــود    
 ۱۱----9۱۳9                            

  *ســالم.از شــهردار كوشــای بردســير تقاضــا 
ــهر و  ــی ش ــرای خروج ــری ب ــه فك ــم ي ميكن
جلــوی پمــپ گاز بكنــن خيلــی جلــوه بــدی 

داره                         9۱۳4----۳9 
ــم كــه  ــم االنبيــاء تقاضــا داري ــرارگاه خات *از ق
ــوار  ــام بزرگ ــان ن ــا ودر ش ــذر زيب ــر گ ــك زي ي
امــام حســن مجتبــی)ع( در تقاطــع كمربندی 
ــير  ــد)ع( بردس ــيد محم ــزاده س ــروی امام روب
بســازه و ســبب آســودگی خيــال و رفــع خطــر 
از زائريــن و اهالــی روســتاهای شــمال بردســير 

شود. باتشكر                        9۱۳۲----۳۰ 
*الزمســت بابت ســاماندهی نقطــه حادثه خيز 
دو راهــی دشــتكار خداقوتی به شــهرداری گفته 
بشــه و صنايــع فــوالد بردســير هــم كــه متعهد 
بــه انجــام مابقی مســير تا نگار شــده بودنــد كار 
عملياتــی خــود را هــر چــه زودتر شــروع كنند و 
ايــن مســير كــه از يك مســير روســتائی تبديل 
بــه راهــی صنعتــی و كشــاورزی در شهرســتان 

شــده هــر چــه زودتــر ايمن ســازی بشــه
*حــاال كه تابلو امام حســن مجتبــی)ع( ورودی 
برســير نصــب شــده و انجام بهســازی شايســته 
امامــزاده در حــال انجامــه جــا داره يــه تســطيح 
ــش  ــی اطراف ــای خال ــرا زمينه ــاماندهی ب وس
بخصــوص ضلع جنــوب شــرقی آن و همچنين 
فضــای ســبز آن و جلوگيــری از خشــك شــدن 

درختان چنارش هم فكری بشه 
*باســالم اخيرا متاســفانه بعضی از افراد سودجو 
اقــدام بــه اجــاره دادن اكثــرا خانه های فرســوده 
و كلنگــی آنهــم يك خانــه كوچك بــه چندين 
خانــواده از مهاجريــن مينماينــد چيزی مشــابه 
حمــل حــدود ۲۰ مهاجــر غيــر مجــاز توســط 
ــی و  ــر اهال ــه بفك ــك خــودرروی ســواری ك ي
همســايه ها هم نيســتند خواهشــمند اســت با 
توجــه به احتمــال ايجــاد مــوارد امنيتی چنين 
ــت  ــرل و مديري ــش كنت ــش از پي ــواردی بي م
شود                                          9۱۳۲----۳۰

آمریکایی ها باید از شرق فرات بیرون رانده شوند 
تاکید رهبرمعظم  انقالب اسالمی  در دیدار رئیس جمهور روسیه  :

مهدی پوراحمدیمحمد خراسانی

حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در 
ديــدار آقــای والديميــر پوتيــن رئيس جمهــور روســيه و هيئــت 
ــا و  ــی شــدن تفاهم ه ــر ضــرورت عمليات ــد ب ــا تأكي ــراه ب هم
قراردادهــای بيــن دو كشــور، هوشــياری در مقابــل سياســتهای 
فريبكارانــه غــرب را الزم دانســتند و خاطرنشــان كردنــد: 
همكاری هــا بلندمــدت ايــران و روســيه عميقــاً بــه نفــع هــر دو 

كشــور اســت.
ــر  ــد ب ــا تأكي ــدار ب ــن دي ــه ای در اي ــت اهلل خامن ــرت آي حض
اينكــه حــوادث جهانــی نشــان دهنده نيــاز ايــران و روســيه بــه 
همكاری هــای روزافــزون و متقابــل اســت، افزودنــد: تفاهم هــا و 
قراردادهــای متعــددی بيــن دو كشــور از جملــه در بخــش نفت 
و گاز در جريــان اســت كــه بايــد تــا انتهــا پيگيــری و عملياتــی 

شــوند.
ايشــان همكاری هــای اقتصــادی ايــران و روســيه را بويــژه در پی 
تحريم هــای غــرب، ضــروری و بــه نفع هر دو كشــور دانســتند و 
در خصــوص حــوادث اوكرايــن گفتند: جنگ يك مقوله خشــن 
و ســخت اســت و جمهــوری اســالمی از اينكــه مــردم عــادی 
دچــار آن شــوند بــه هيچ وجه خرســند نمی شــود امــا در قضيه 
اوكرايــن چنانچــه شــما ابتكار عمــل را بــه دســت نمی گرفتيد، 

طــرف مقابــل بــا ابتــكار خــود، موجــب وقــوع جنگ می شــد.
رهبــر انقــالب بــا تأكيــد بــر اينكــه غربی هــا بــا روســيه قــوی و 
مســتقل به كلــی مخالــف هســتند، ناتــو را موجــودی خطرناک 
ــد  ــد ح ــاز باش ــو ب ــل نات ــر راه در مقاب ــد: اگ ــد و افزودن خواندن
ــه  ــن گرفت ــوی آن در اوكراي ــر جل ــد و اگ ــرزی نمی شناس و م
نمی شــد، مدتــی بعــد بــه بهانــه كريمــه، هميــن جنــگ را بــه 

راه می انداختنــد.
حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان كردنــد: البتــه امــروز 
ــا وجــود تــالش  ــر از قبــل شــده و ب ــكا و غــرب ضعيف ت آمري
و هزينــه زيــاد، بـُـرد سياســتهای آنها در منطقــه مــا از جمله در 

ســوريه، عــراق، لبنــان و فلســطين بســيار كــم شــده اســت.
ايشــان مســئله ســوريه را بســيار مهــم خواندنــد و بــا تأكيــد بر 
موضــع جمهــوری اســالمی مبنی بــر مخالفت با حملــه نظامی 
بــه ايــن كشــور و لــزوم جلوگيــری از آن، گفتنــد: يــك مســئله 
مهــم ديگــر در موضــوع ســوريه، اشــغال مناطــق حاصلخيــز و 
نفت خيــز شــرق فــرات بوســيله آمريكايی هــا اســت كــه ايــن 
قضيــه بايــد بــا بيــرون رانــدن آنهــا از آن منطقــه عــالج شــود.

ــم  ــای رژي ــح دخالته ــا تقبي ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آي حض
صهيونيســتی در قضايــای منطقــه، مواضع اخيــر رئيس جمهور 

ــد. روســيه عليــه صهيونيســتها را تحســين برانگيز خواندن
ايشــان در ادامــه تأكيــد كردند: جمهوری اســالمی، سياســت ها 
ــران و  ــرز اي ــدن م ــته ش ــه بس ــر ب ــه منج ــی را ك و برنامه هاي

ارمنســتان شــود، هرگــز تحمــل نخواهــد كــرد.
  ً رهبــر انقــالب همكاری هــای بلندمــدت ايــران و روســيه را جــدا

و عميقــاً  بــه نفــع هــر دو كشــور خواندنــد و خطــاب 
بــه آقــای پوتيــن گفتنــد: جنابعالــی و رئيس جمهــور 
مــا هــر دو اهــل اقــدام و پيگيــری هســتيد، بنابرايــن 
همكاريهــای دو كشــور در ايــن دوره بايــد بــه اوج خــود 

برسد.
ــيه  ــور روس ــخنان رئيس جمه ــد س ــا تأيي ــان ب ايش
دربــاره ضــرورت راه انــدازی خــط آهن رشــت- آســتارا، 
ايــن كار را موجــب تكميــل خــِط حمل ونقِل شــمال- 

جنــوب و بــه نفــع هــر دو كشــور دانســتند.
حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای همچنيــن هوشــياری در 
مقابــل فريبكاری غــرب را ضــروری خواندنــد و گفتند: 
ــر،  ــم حيله گ ــتند و ه ــو هس ــم زورگ ــا ه آمريكايی ه
ــب  ــل فروپاشــی شــوروی ســابق فري و يكــی از عوام
ــه  ــود، البت ــكا ب ــل سياســتهای آمري خــوردن در مقاب
ــظ  ــی اســتقالل خــود را حف روســيه در دوره جنابعال

كــرده اســت.
ــی  ــت جايگزين ــد سياس ــا تأيي ــن ب ــان همچني ايش
پول هــای ملــی در روابــط دو كشــور و اســتفاده از 
ارزهــای ديگــر بــه جــای دالر، گفتنــد: دالر را بايــد بــه 
تدريــج از مســير معامــالت جهانــی خــارج كــرد و اين 

ــه صــورت تدريجــی، ممكــن اســت. كار ب
ــور  ــی رئيس جمه ــای رئيس ــه آق ــدار ك ــن دي در اي
كشــورمان نيــز حضــور داشــت، آقــای پوتيــن دربــاره 
حــوادث اوكرايــن گفــت: هيچ كــس طرفــدار جنــگ 
نيســت و جــان دادن مــردم عادی يــك تــراژدی بزرگ 
اســت امــا رفتــار غــرب موجــب شــد كــه مــا انتخابــی 

جــز عكس العمــل نداشــته باشــيم.
رئيس جمهــور روســيه بــا برشــمردن عوامــل و 
ريشــه های اختالفــات روســيه و اوكرايــن، بويــژه 
ــالهای  ــكا در س ــرب و آمري ــز غ ــات تحريك آمي اقدام
اخيــر از جمله كودتــا در اوكراين و همچنين سياســت 
گســترش ناتــو بــا وجــود تعهــدات قبلــی آنهــا مبنــی 
بــر پرهيــز از هرگونــه پيشــروی بــه ســمت روســيه، 

گفــت: بعضــی از كشــورهای اروپايــی گفتنــد مــا 
ــا  ــم ام ــو بودي ــن در نات ــت اوكراي ــف عضوي مخال
تحــت فشــار آمريــكا بــا آن موافقــت كرديــم كــه 
ايــن نشــان دهنده فقــدان حاكميــت و اســتقالل 

آنهــا اســت.
آقــای پوتيــن، تــرور ســردار ســليمانی را نمونــه 
ــمرد  ــا برش ــرارت های آمريكايی ه ــری از ش ديگ
و در بخــش ديگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره 
ــت:  ــيه گف ــه روس ــرب علي ــای غ ــه تحريم ه ب
ايــن تحريم هــا بــه ضــرر غــرب اســت و نتيجــه 
آن مشــكالتی از جملــه افزايــش قيمــت نفــت و 

بحــران تأميــن مــواد غذايــی اســت.
رئيس جمهــور روســيه بــا اشــاره بــه سوءاســتفاده 
آمريــكا از ابــزار دالر بــرای تحريــم و غــارت 
كشــورهای ديگــر، ايــن كار را در نهايــت بــه زيان 
آنهــا و موجــب تضعيــف اعتمــاد جهانــی بــه اين 
ارز و حركــت كشــورها بــه اســتفاده از پول هــای 
ــران در  جايگزيــن دانســت و گفــت: روســيه و اي
حــال طراحــی روش هــای جديــد بــرای اســتفاده 
از پول هــای ملــی در روابــط دو كشــور هســتند.
رئيس جمهــور روســيه بــا تأييــد مواضــع رهبــر 
انقــالب دربــاره منطقــه قفقــاز، مواضع دو كشــور 
در قضيــه ســوريه از جملــه در مخالفــت بــا حمله 
نظامــی بــه شــمال ايــن كشــور را كامــالً منطبق 
بــا يكديگــر خوانــد و گفــت: منطقــه شــرق فرات 
بايــد تحت كنتــرل نيروهــای نظامی ســوريه قرار 
بگيرد.آقــای پوتين همكاری هــای دو كشــور را در 
ــرفت  ــال پيش ــا در ح ــا و پروژه ه ــه بخش ه هم
ــران و روســيه در ســوريه در  ــزود: اي دانســت و اف
ــا تروريســم هســتند  ــارزه مشــترک ب حــال مب
و در زمينــه نظامــی نيــز تــالش می كنيــم 
همكاری هــای دو كشــور و همچنيــن همــكاری 
و مانورهــای ســه جانبه بــا چيــن را توســعه دهيم.

آگهی تحدید حدود عمومی 
بنــا بــه تجویــز مــاده 14 قانــون ثبــت تحدیــد حــدود امــالک تحــت پالکهــای مشــروحه ذیــل واقــع در محــدوده بخــش هــای 20 و 21 کرمــان و در 

تاریخهــای  مقــرر ذیــل و از ابتــدای وقــت اداره بعمــل خواهــد آمــد. 

امالک واقع در بخش 20 کرمان 
3369 اصلی محسن خدامی آتشانی فرزند ذبیح اله )طبق خالصه معامله شماره 42946 مورخ 1401/2/1 تنظیمی دفترخانه 152 بردسیر( 

ششدانگ باغ پسته واقع در جوشور _ بردسیر 
3375  اصلــی بابــک _ بهــادر _ بیتــا همگــی بهنــام فرزنــدان غالمرضــا )طبــق خالصــه معاملــه 74520 مــورخ 94/9/18 تنظیمــی دفترخانــه 30 

بردســیر هــر کــدام دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ( ششــدانگ دوازده اطــاق صالــح واقــع در مزرعــه جوشــور _ بردســیر 
3382 اصلــی بابــک _ بهــادر _ بیتــا همگــی بهنــام فرزنــدان غالمرضــا )طبــق خالصــه معاملــه 74520 مــورخ 94/9/18 تنظیمــی دفترخانــه 30 

بردســیر هــر کــدام دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ( ششــدانگ شــش آغــل واقــع در مزرعــه جوشــور _ بردســیر 
چهارشنبه 1401/6/2  

3383  اصلی محسن خدامی آتشانی فرزند ذبیح اله )طبق خالصه معامله شماره 42946 مورخ 1401/2/1 تنظیمی دفترخانه 152 بردسیر( 
ششدانگ باغ نو واقع در جوشور _ بردسیر 

3385 اصلــی بابــک _ بهــادر _بیتــا همگــی بهنــام فرزنــدان غالمرضــا )طبقــه خالصــه معاملــه 74520 مــورخ 94/9/18 تنظیمــی دفترخانــه 30 
بردســیر هــر کــدام دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ( ششــدانگ زمیــن پشــت بــاغ واقــع در مزرعــه جوشــور _ بردســير 

3386 اصلی محسن خدامی آتشانی فرزند ذبیح اله )طبق خالصه معامله شماره 42946 مورخ 1401/2/1 تنظیمی دفترخانه 152 بردسير( 
ششدانگ زمین واقع در جوشور _ بردسير 

3389 اصلــی بابــک _ بهــادر _ بیتــا همگــی بهنــام فرزنــدان غالمرضــا )طبــق خالصــه معاملــه 74520 مــورخ 94/9/18 تنظیمــی دفترخانــه 30 
بردســير هــر کــدام دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ( ششــدانگ زمیــن چــاه صــارم آبــادی واقــع در مزرعــه جوشــور _ بردســير 

پنجشنبه 1401/6/3  
5663  اصلــی محمــد امانــی لــری فرزنــد حســین احــد از مالکیــن مشــاعی )طبــق خالصــه معاملــه 56379 مــورخ 88/11 تنظیمی دفترخانــه 30 
بردســير( ششــدانگ مزرعه و قنات ســفته گلوگاه که دارای دو رشــته قنات اســت مظهر آن جنب کاروانســرای مرحوم حاج غالمرضا و مبدا 

آن از کنــار رودخانــه ســرخ و مــدار آن بــر شــش شــبانه روز واقــع در گلــوگاه ســفته _ بردســير 
20 فرعی از 6712 اصلی اصغر جهانشاهی فرزند آقامراد ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در بردسیر _ میدان آزادی _ کوچه دانیال  

یکشنبه 1401/6/5

امالک واقع در بخش 21 
993 اصلی کبری معاذالهی فرزند ماشاله ششدانگ خانه واقع در گلزار _ صاحب آباد سه شنبه 1401/6/8 

لــذا بموجــب مــاده 14 قانــون ثبــت بــه صاحبــان امــالک و مجاوریــن پالکهای فوق الذکر بوســیله این آگهی اعــالم می گردد کــه در روزهای مقرر 
در محــل بهــم رســانند و چنانچــه هــر یــک از مالکیــن یــا قائــم مقــام قانونــی آنــان در تحدیــد حــدود حاضــر نباشــد مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت 
ملــک آنهــا بــا حضــور و حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد حدود و اعتراض مجاورین صاحبــان و امالک و دارندگان احتمالی حقوق 
ارتفاقــی وفــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاريــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفتــه و معتــرض وفق مــاده 87 آیین نامه قانون 

ثبــت بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تقدیــم اعتــراض دادخواســت الزم بــه دادگاه تقدیم نماید. تاریخ انتشــار : دوشــنبه 1401/5/3                                                                                                         
                                                                                   حسین تقی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر


