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امــام کاظــم علیــه الســام فرمــود: بپرهیز از اینکــه خداوند تو را در معصیتــی که از آن نهی کرده اســت، ببینــد و برحذر باش 

از اینکــه خداونــد تــو را در طاعتــی کــه بــه آن فرمان داده اســت، نبیند.         »مســند االمام کاظم)علیه الســام( ج۳ ص۲۴۶«

با ارتقای سطح سواد رسانه ای یکی از نیازهای 
ضروری در جوامع امروزی است. سطح باالی 
سواد رسانه ای، افراد جامعه را با بینش و قدرت 
تشخیص قوی تر و مهارت های بیشتری برای 

تفسیر انواع پیام ها تجهیز می کند.
ادغام تمام مهارت های سواد رسانه ای و سواد 
اطالعاتی ضروری است. بر این مبنا سواد 
رسانه ای و اطالعاتی باید مفهومی ترکیبی 
و  رسانه ای  صالحیت های  دربرگیرنده  و 
اطالعاتی )دانش، مهارت، رویکردها( همراه 

شود.
حال  در  و  توسعه یافته  کشورهای  اغلب 
و  رسانه ای  سواد  گسترش  برای  توسعه 
اطالعاتی تالش درخور توجهی در حوزه های 
انجام  اجرا  و  برنامه ریزی  سیاست گذاری، 
داده اند. در ایران نیز طی دهه گذشته به 
ضرورت این مساله در حد مباحث نظری 
در  عملی  اقدامات   اما  است،  توجه شده 
حیطه سیاست گذاری، قانون گذاری و حتی 

اجرا مغفول مانده است.
در ایران، آموزش ها بیشتر متمرکز بر سواد 
سواد  به  کمتری  توجه  و  است  رسانه ای 
وضمنامتولی  می شود  رسانه ای-اطالعاتی 
سواد رسانه ای و اطالعاتی در کشور مشخص 
نیست وبنا بضرورت بعضی دستگاهها یک 
بصورت  هایی  توصیه  و  دستورالعملهایی 
لذا  نمودند  ارائه  مستقیم  وغیر  مستقیم 
تصویب قانون و دستورالعمل و متولی خاص 

نیاز است 

مغفول ماندن سواد 
رسانه ای

صفحه 8ادامه صفحه سوم

سرمقاله

سیاست به انزوا کشاندن ایران شکست 
خورده است/ از همه فعاالن اقتصادی 

می خواهم که تالش خود را دوچندان کنند

رئیسی پس از بازگشت از اجالس شانگهای:

بــه گــزارش جهــان نیــوز، رئیــس جمهــور 
بامــداد شــنبه در بازگشــت از ســفر ســه 
ــج و  ــریح نتای ــتان در تش ــه ازبکس روزه ب
دســتاوردهای ایــن ســفر، بــا بیــان اینکــه 
ــت  ــه ســمرقند در راســتای تقوی ســفر ب
سیاســت همســایگی و همه جانبه گرایــی 
ــت:  در  ــد، گف ــام ش ــران انج ــادی ای اقتص
راســتای ایــن نــگاه ابتــدا دیــداری دوجانبه 
ــا رئیــس جمهــور و مقامــات عالی رتبــه  ب

ازبکســتان داشــتیم.
حجت االســالم رئیســی بــا اشــاره بــه 
ــئولین  ــته مس ــال گذش ــه در ۲۰ س اینک
عالــی ایــران و ازبکســتان ســفر متقابلــی 
بــه کشــورهای یکدیگــر نداشــتند، افــزود: 
مســائل مــورد عالقــه طرفیــن در عرصــه 
تمدنــی و فرهنگــی و نیــز همکاری هــای 
حوزه هــای  در  تجــاری  و  اقتصــادی 
ــا مقامــات  ترانزیتــی و انــرژی، در دیــدار ب
ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــتان م ازبکس
ــرد  ــالم ک ــتانی اع ــرف ازبکس ــت. ط گرف
کــه تمایــل دارد همــکاری بــا ایــران را در 
اولویــت سیاســت های خــود قــرار دهــد و 
ایــن زمینــه و امــکان خوبــی بــرای هــر دو 

کشــور اســت.
حجت االســالم رئیســی بــا اشــاره بــه 
اعــالم ارتقــای عضویت جمهوری اســالمی 
ــران در ســازمان شــانگهای در نشســت  ای

سمرقند، 

گفــت: عضویت رســمی ایــران در ســازمان 
شــانگهای زمینــه خوبــی را جهــت ارتباط 
بــا زیرســاخت های اقتصــادی منطقــه 
بــرای فعــاالن اقتصــای کشــورمان فراهــم 
ــادی و  ــاالن اقتص ــه فع ــد و از هم می کن
بنگاه هــای تولیــدی می خواهــم بــا توجــه 
ــرای  ــه ب ــه اســتقبال کشــورهای منطق ب
همــکاری بــا ایــران و اســتفاده از کاالهــای 
ســاخت کشــورمان، کار و تــالش خــود را 
ــن فرصــت  ــن از ای ــره گرفت در مســیر به

مضاعــف کننــد.
رئیــس جمهــور افــزود: آنچــه در نتیجــه 
ایــن ســفر و رایزنی هــای انجــام شــده در 
ــه  ــد ک ــان می ده ــد، نش ــل ش آن حاص
تــالش دشــمن بــرای بــه انــزوا کشــاندن 
ــد و  ــا تهدی ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
تحریــم، بــا شکســت مواجــه شــده اســت 
ــه  ــد ب ــورها عالقمن ــه کش ــروز هم و ام
ــا  گســترش همکاری هــا و روابــط خــود ب

ایــران هســتند.

اربعین و راهپیمایی عاشقان  و دلدادگان امام حسین )علیه السالم (دربردسیر 

و  آزادگــی  بــزرگ  نمــاد  اربعیــن 
حق خواهــی و شــجاعت در برابــر ظلــم 
دســتگاه جــور یزیــد و یزیدیــان اســت 
کــه همــه ســاله شــیعیان بــه مقصــد 
دل هــا پــا در بیابان هــای گرم و ســوزان 
ــی و  ــنه لب ــا تش ــد ت ــراق می گذارن ع
ســتمی را کــه برخانــدان پیامبر )صلی 
اهلل علیــه وآلــه( شــده بــود درک کنند.

ــه برکــت نظــام  در ســال های اخیــر ب
ــران،  ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه مق
راهپیمایــی عظیــم اربعیــن حســینی 
)علیــه الســالم( کــه به تعبیر بســیاری 
از بــزرگان دیــن، می تــوان بــه عنــوان 
»حــج بــزرگ شــیعه« نــام بــرد، 
منشــأ تحــوالت عظیمــی بوده شــاهد 

هســتیم.
ــزرگ  ــک فرصــت بســیار ب ــن ی اربعی
اســت و جمعیتــی بــه عظمت مراســم 
ــی اربعیــن در هیــچ کجــای  راهپیمای
دنیــا نداریــم و همــه ســاله بــر عظمت 
آن افــزوده می شــود و بــا گرمــای 
هــوا تشــنگی و ســختی راه بــاز مــردم 
ــن  ــد و از اربعی ــختی ها را می پذیرن س

ــد. ــا نمی مانن ج
امــام حســین )علیه الســالم( چــراغ راه 

ــا را از ظلمــت و  ــت اســت و م هدای
تاریکــی نجــات می دهــد، ومعرفــت  
بیشــتر نســبت بــه قیــام عاشــورا و 
اهــداف آن بــه مــا کمــک می کنــد  
ــهدا  ــه سیدالش ــیری ک ــا در مس ت
ــادار آن  ــاران وف ــالم( و ی ــه الس )علی
حضــرت قــرار گرفتنــد، بایســتیم و 
در ایــن راه عزتمندانــه حرکت کنیم.

واقعــه عاشــورا و راهپیمایــی اربعین ، 
تجلــی روشــنگری و آگاهی بخشــی 
بــه مــردم و نجات بخــش بشــریت از 

ظلمت و بیدادگریســت 
از  یکــی  اربعیــن  پیــاده روی 
قدرتمندترین نمادهای همبســتگی 
ــان شــیعیان اســت کــه گاهــی  می
اوقات مســلمانان ســنی، مســیحیان 
و پیــروان دیگــر آیین هــا نیــز حضور 
پیــدا می کننــد. در ایــن گردهمایــی 
ــرها و  ــه قش ــرادی از هم ــزرگ اف ب
ــت در  ــش و امنی ــا در آرام قومیت ه

ــد. ــرار می گیرن ــم ق ــار ه کن
ایــن همبســتگی بــرای دشــمنان و 
مخالفــان ترســی عظیم ایجــاد کرده 
ــاله  ــت هرس ــن عل ــه همی ــت ب اس
ــن  ــی را در بی ــبهات و تردیدهای ش

مــردم ایجــاد می کننــد آن را یــک نماد 
و امــری سیاســی قلمــداد می کننــد که 

ــینه ای ندارد.  پیش
گزارش میدانی خبرنگارســپهر بردســیر 
از راهپیمایــی مــردم بردســیر ، حضــور 
بی نظیر بردســیریها و پیمودن مسافت 
گلزارشــهداتا امامــزاده ســید محمــد و 
عبــور از خیابانهــای شــهید گرکانــی - 
شــریعتی - میــدان امام تا میــدان آزادی 
و از میــدان آزادی تــا امامــزاده بــا گرمای 
تقریبــی هوا و مســافت تقریبــا طوالنی 
،حضورخانــواده هــا بــا فرزنــدان و حضور 
جوانــان بــر عظمــت ایــن راهپیمایــی 
باشــکوه مــی افــزود و حضــور هیاتهــای 
عــزاداری درجمــع راهپیمایــان ازجلــوه 
هــای دیگر ایــن راهپیمایــی و همنوایی 
بــا کاروان حســینی بــود . برپایــی قریب 
۲5 موکــب درمبــدا ومقصــد ودربیــن 
مســیر راهپیمایی و پذیرایی از دلدادگان 
ــت  ــاز جماع ــزاری نم ــینی وبرگ حس
ظهروعصــر و صــرف نهــار در امامــزاده 
ــه  ــن حماس ــکوفایی ای ــت وش برعظم
ــی  ــی تول ــری ماندگاروتجل ــزود و اث اف
نســبت بــه خانــدان نبــوت ورســالت را 

درتاریــخ بردســیربه ثبــت رســاند

در سفر یک روزه حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر صورت پذیرفت؛
 زمین چمــن مصنوعــی روســتای ماهونــک  بــا حضــور کریم 
ــان، حســن پــور نماینــده  زاده معــاون اداره کل ورزش و جوان
مجلــس، وفایــی سرپرســت فرمانــداری، کرمانــی امــام جمعه 
و برخــی مســئوالن محلی بــا اعتبــاری بیــش از ۷۰۰ میلیون 

تومــان افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید.
در ادامــه یــک خانــه بنــام خانــه عالــم امــام حســن عســکری 
ــی  ــکان روحان ــل اس ــت مح ــرار اس ــه ق ــالم( ک ــه الس )علی
روســتای ماهونــک شــود، افتتــاح شــد کــه بــه گفته مســعود 
میرمحمــدی، رییــس هیاتهای مذهبی شهرســتان بردســیر، 
زمیــن ایــن خانــه قبــال توســط آقــای پالیــز از پیرغالمــان و 
خیــران بخــش کوه پنج اهدا شــده بــود و عملیات ســاخت آن 
بــا کمکهای مــردم و نیــز کمــک ۷۰ میلیون تومانــی نماینده 
مجلــس ســاخته شــد کــه امــروز آمــاده بهــره بــرداری اســت.
نماینــده مــردم بردســیر و ســیرجان در ادامــه بــه روســتای 
باغبــزم ســفر کــرد و اهالــی از مشکالتشــان در زمینــه هــای 

ــف گفتند. مختل
حســن پــور در ادامــه بــرای تامیــن آب شــرب و کشــاورزی، 
ایجــاد بنــد خاکــی، تامیــن بــرق روســتای ترشــو، آســفالت 
برخــی مســیرهای اصلــی، اصــالح شــبکه مخابــرات و تقویت 
ــاران و  ــام داد و از دهی ــی را انج ــری های ــی پیگی ــن ده آنت
نماینــدگان مــردم خواســت تــا رفــع کامــل مشــکالت، بــه 

پیگیــری خــود ادامــه دهنــد
اعطــای وام ۲۰۰ میلیــون تومانــی بــرای بازســازی خانــه های 

خشــت و گلــی روســتای ماهونک 
ــک  ــتای ماهون ــردم روس ــع  م ــور در جم ــن پ ــهباز حس ش
گفــت: تاکنــون دولــت تنهــا جبران خســارت بــه قنــوات این 
شهرســتان را بــه مبلــغ ۱۴ میلیارد تومــان تقبل کرده اســت.

وی در ادامــه گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد خانــه های 
قدیمــِی خشــت و گلــی در روســتای ماهونک زیاد اســت و 
بــا هــر زلزلــه احتمالی خســارت های جبــران ناپذیــر جانی 
و مالــی بــه بــار مــی آیــد، دولــت بــرای نوســازی منــازل 
روســتایی فرســوده بــه هــر واحــد روســتایی ۲۰۰ میلیــون 

تومــان وام ۲۰ ســاله بــا بهــره ۴ درصــد اعطــا مــی کنــد.
وی همچنین از فرمانداری خواســت از طریق بنیاد مســکن 
پیگیــر واگــذاری زمیــن بــه اهالــی روســتای ماهونــک کــه 

فاقــد خانــه و زمین بوده و مســتاجر هســتند، شــود.
حســن پــور قــول مســاعد داد بــه ایــن افــراد نیــز پــس از 
دریافــت زمیــن، وام ۲۰۰ میلیــون تومانــی ســاخت خانــه 

اعطــا شــود.
ــکار از رده  ــراد بی ــان و اف ــرای جوان ــت: ب ــه گف وی در ادام
ســنی ۱8 تــا 55 ســال کــه بیمــه ندارنــد، در صــورت ارائــه 
طرحهــای ایجــاد اشــتغال تــا ســقف ۲۰۰ میلیــون تومــان 

وام اعطــا خواهــد شــد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم عزاداری دانشجویان به مناسبت اربعین حسینی علیه السالم:

سفارش قرآنیِ تواصی به حق و تواصی به صبر 
دستورالعمل اساسی برای همیشه ما است

استقبال بی نظیر دیارکریم اهل بیت ) امام حسن مجتبی( 
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 مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان : 

جلسه شورای مسکن  وتامین خدمات آب و برق 
طرح نهضت ملی مسکن بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی شهرستان بردسیربرگزارشد
جلسه شورای مسکن وتامین خدمات آب و برق 
طرح نهضت ملی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
شهرستان بردسیر باحضور دکتر سلطانی نژاد 
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
وفایی فرماندار شهرستان مهندس رضامند معاون 
عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان مهندس هجینی مدیر بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی شهرستان و مدیران ادارات شهرستان 
بردسیر برگزار گردید دراین جلسه دکتر سلطانی 
نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
گفت در شهرستان بردسیر ۴6۰۰نفر در سامانه 
طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که 
تعداد 8۱۲نفرواجد شرایط شناخته شده تعداد 
5۰۰نفروجه اولیه رادرحساب خودشان دربانک 
مسکن واریزنموده برای همه آنها زمین تامین شده 

عملیات اجرایی ساخت و ساز آغاز گردیده
دراین جلسه همچنین مشکالت عمران روستایی 
روستاهای شهرستان بردسیر در حوزه عمران 
روستایی به ویژه اراضی روستای قلعه عسکر مورد 

بررسی قرار گرفت

۱- داشتن مدارک شناسایی وخودرویی معتبر و 
بیمه های شخص ثالث و بدنه وکارت معاینه فنی 
معتبرو درنهایت برچسب و کارت سرویس مدرسه 
که به منزله مجوز ارائه سرویس بوده و پس از ارائه 
تاییدیه های الزم از مراجع ذیصالح به ایشان داده 

شده است الزامی می میباشد .
۲- سوار نمودن دانش آموزبیش از ظرفیت قید 

شده درکارت خودرو ممنوع میباشد
 3- هم صحبتی غیر ضروری وجر و بحث  دانش 

آموز با راننده ممنوع میباشد
 ۴- استفاده از هرگونه وسیله صوتی و تصویری در 

طول مسیر ممنوع است
باید به سیستم   5- خودرو سرویس مدرسه 
گرمایشی و سرمایشی مجهز بوده و وسایل ایمنی 
همانندجعبه کمک های اولیه وکپسول آتش نشانی 
رابه همراه داشته  باشد.الزم به توضیح است که 
شیشه هاو برف پاک کن و الستیک های سالم از 
دیگر شاخصه های خودرو سرویس مدرسه میباشد                                                                                                                                    
رعایت  به  راننده سرویس مدرسه موظف   -6
مناسب  پوشش  داشتن  و  شخصی  بهداشت 
و  روحی  نظر  از  کامل  وداشتن سالمتی  بوده 
وی  دیگر  های  شاخصه  از  جسمی  و  روانی 
میباشد و در صورت بروز هرگونه بیماری تا زمان 
درمان کامل از ارائه سرویس خود داری میکند                                                                              
۷- رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 
منجمله بستن کمربند ایمنی و توجه به تابلوها و چراغ 
راهنما از دیگر شاخصه های راننده سرویس میباشد                                                                                                                                 
8- راننده سرویس تحت هیچ عنوان دانش آموز 
را بدون اطالع و هماهنگی با والدین در مکان 
دیگری غیر از در ب منزل پیاده نکرده وهنگام 
نیزاطمینان  آموز  دانش  شدن  پیاده  یا  سوار 
حاصل کند که لباس یا کیف او الی درب گیر 
نکرده و به اندازه کافی از خودرو دور شده باشد                                                                                                                                             
سرویس  آموزبرای  انتظاردانش  محل   -9  
رو  پیاده  و  منزل  درب  به  مکان  نزدیکترین 
طوری  مکان  این  است  توضیح  به  باشد.الزم 
انتخاب گرددکه دانش آموز از دور توسط راننده 
سرویس قابل رویت بوده و از منزل نیزدیده شود                                                                                                                            
۱۰- نکات ایمنی  همانند عدم بازیگوشی و حرکت 
و صحبت در داخل سرویس، خارج نکردن سر 
ودست از پنجره،پیاده شدن از درب سمت پیاده 
رو وپس از توقف کامل خودرو با اجازه راننده و...را 
مکررآ به دانش آموزان یاد آوری کنید                                             
 ۱۱- نظافت و پاکیزگی داخل خودرو نیز یکی از 

شاخص های اصلی خودرو سرویس مدرسه میباشد
 ۱۲- در صورتی که دانش آموزی مشکل یا بیماری 
خاصی داشته باشد حتما والدین او به راننده اطالع 

دهند.
پلیس راهوربردسیر- معاونت فرهنگی و اجتماعی 

فرماندهی انتظامی شهرستان بردسیر

اخبار 

حجت االسالم والمسلمين حاج علی اکبر کرمانی در 
خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن تسليت ایام 
اربعين حسينی بيان داشت : بزرگترین اجتماع و تامل 
بر زیارت نامه اربعين سيد الشهداء است و بازگشت 
قافله ای است که شش ماه و اندی که از 28 رجب 
ازمدینه حرکت کرد به سمت مکه و کربال، که بعد 
از شهادت امام حسين و اسارت گرفتن این کاروان 
رنگ آرامش به خود نگرفت اما از این شش ماه چهل 
روز سخت و دشوار گذشت قافله ای که باید در اوج 
شکست باشد اما سرافراز و پيروزمندانه بر مي گردد 
و حضرت زینب کبری و امام سجاد عليهما السالم با 

جهاد تبيين که داشتند روز اربعين وارد کربال شدند.
اربعين تجسم رسوایی ستم و تجسم پيروزی حق 
عليه باطل است و نشان داد که ظلم و ستم رسوا 
شده است اما ایام اسارت چند روز بيشتر طول نکشيد 
و اربعين پایان جاده اسارت است و زمانی که حضرت 
زینب روز اربعين وارد کربال می شود حضرت زینب 
دیگر اسير نيست اما ابتدای اسارت ظلم و ستم است.

خطيب جمعه افزود : اربعين کمال است کمال عاشورا 
اربعين است اگر اربعين نبود عاشورا ناقص می ماند و 

کمال عاشورا این جمعيت بيست ميليونی است.
وی افزود : زیارت نامه اربعين را در روز اربعين بخوانيد 
اربعين روز برائت و بيزاری و نفرت از هواپرستی و دنيا 
پرستی است اما عده ای از مردم در مقابل امام حسين 
ایستادند و صف آرایی کردند و آنها سعادت و آخرت را 
به چه فروختند که ارزش انسان فراتر از این است اما 
کسانی که در مقابل امام حسين عليه السالم ایستادند 

آخرت خود را به بهای اندک فروختند.
روز  اربعين  افزود:  ادامه  در  حجت االسالم کرمانی 
ناکامی دنيازدگان است که به خاطر دنيا این کار را 
کردند اما هيچ کدام به هدفشان نرسيدند روز فهم و 
قيمت انسان است همان طور که در قرآن آمده ارزش 
و قيمت انسان خيلی باال است و باید از زیارت اربعين 

بهترین استفاده را برد.
خطيب جمعه در خصوص اربعين تصریح کرد : قضيه 
اربعين پدیده بی نظير و اجتماع بزرگ بشری و بی 
سابقه است که در هيچ جای عالم مانند آن وجود 
ندارد و یکی از نکات مهم تاکيد بر اتصال ظهور و 
رهبری امام زمان با امام حسين عليه السالم است 
که در روایت آمده است که هنگامی حضرت حجت 
را می خوانند اینجور خود را معرفی می کند که من 
فرزند حسينم و منتقم خون حسينم.وراه شناساندن 
امام زمان به مردم دنيا از طریق امام حسين عليه 
السالم است و اربعين بهترین فرصت برای شناساندن 
امام حسين است  تا اینکه امام زمان را بشناسند و 
از متن  نماد و یک شاخص  به عنوان یک  اربعين 
مائده اسالمی است فقط شيعی و اسالمی نيست بلکه 
انسانی و بين المللی است و این اربعين اتصال امام 
حسين عليه السالم با امام زمان عليه السالم است. و 
مردم ایران با آن همه سختی ها استقبال خوبي داشتند 
و ما سير صعودی در حضور زائران ایرانی داشتيم و 

این نشانه رشد و شکوفایی و دین داری مردم است.
پدیده  یک  اربعين  افزود:  کرمانی  االسالم  حجت 
جهانی است  و ميزبان آن مردم عراق هستند و این 
را باید درک کرد و کنار نگذاشت اربعين دیپلماسی 
عمومی است و پيوندهای عاطفی که بين انسانهاست 
و این ميزبانی مردمی است دولت هيچ نقشی ندارد. 
و حتی دشمن درصدد آن است که تداخل ایجاد کند 
و دشمن در دو جریان کار می کند یکی بحث کار و 
اقتصاد و بایکوت و سانسور و می خواهد این جریان را 
بپوشاند اینکه چيزی نبوده است. و جریان دوم بحث 
تحریف و واهمه نشان دادن است اما ما می بينيم 
که بزرگ ترین رسانه دنيا مربوط به اربعين است اما 
دشمن این تحریف را نشان می دهند تا این همایش 
بزرگ را کم رنگ جلوه دهند همچنان که مجری بی 
بی سی می گفت هزاران ایرانی گرسنه و تشنه رها 
شده اند. اما کشور عراق و زیر ساخت های آن خوب 
مدیریت کردند و بيست ميليون زائر را مدیریت می 
کنند و اما دشمن می گردد تا نقاط ضعفی را پيدا کند 

تا آن را بیان کند.

اربعین پدیده ای بی 
نظیر و اجتماع بزرگ 

بشری و تجسم پیروزی 
حق علیه باطل است

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

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب اســتاندار کرمــان ب
ــفر  ــارات س ــوم اعتب ــک س ــش از ی بی
ــای  ــا و راه ه ــا، جاده ه ــوزه راه ه ــه ح ب
روســتایی اختصــاص یافتــه اســت، 
گفــت: 8 هــزار میلیــارد تومــان در حوزه 
ــاص  ــارات اختص ــوع اعتب ــا مجم راه ه
داده شــده در ســفر رئیــس جمهــور بــه 

ــوده اســت. ــان ب اســتان کرم
به گزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان، 
ــتان  ــای اس ــی راه ه ــیون ایمن کمیس
کرمــان با حضــور محمدمهدی فــداکار، 
ــا  ــردار عبدالرض ــان، س ــتاندار کرم اس
ــتان و  ــی اس ــده انتظام ــری، فرمان ناظ
ــی آیت اللهــی موســوی،  ســید مصطف
معــاون امــور عمرانــی اســتاندار کرمــان 

برگــزار شــد.
ایجــاد روشــنایی معابر در اســتان کرمان 
ــی الزم  ــوادث ترافیک ــرای کاهــش ح ب

اســت
محمدمهــدی فــداکار اســتاندار کرمــان 
در ایــن جلســه اظهــار داشــت: از 

زحمــات همــه دســتگاه ها و نهادهــای 
ــن  ــم اربعی ــزاری مراس ــی در برگ مردم

تشــکر می کنــم.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد تمــام تــالش 
خــود را بــه کار گیریــم تا آمــار تصادفات 
و تلفــات در اســتان کاهــش پیــدا کنــد، 
ــه  ــور ب ــس جمه ــفر رئی ــت: در س گف
اســتان کرمــان اعتبــارات بســیار خوبی 
در حــوزه راه هــا گذاشــته شــده اســت.

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب اســتاندار کرمــان ب
ــفر  ــارات س ــوم اعتب ــک س ــش از ی بی
ــای  ــا و راه ه ــا، جاده ه ــوزه راه ه ــه ح ب
روســتایی اختصــاص یافتــه اســت، 
افــزود: 8 هــزار میلیــارد تومــان در حوزه 
ــاص  ــارات اختص ــوع اعتب ــا مجم راه ه
داده شــده در ســفر رئیــس جمهــور بــه 

ــوده اســت. ــان ب اســتان کرم
وی بــا بیــان اینکــه رفــع نقــاط حادثــه 
یــک  اســتان  جاده هــای  در  خیــز 
ضــرورت اســت و حتمــاً بایــد پیگیــری 
شــود، ادامــه داد: شــرکت های بیمــه ای 

اســتان بایــد پــای کار بیاینــد، بــه نفــع 
خودشــان هــم هســت و ایــن مهــم از 
پرداخــت خســارت در آینــده جلوگیری 

می کنــد.
ــان  ــه اینکــه در زم ــا اشــاره ب ــداکار ب ف
بازگشــایی مــدارس هســتیم و عملیات 
ــی در زمــان بازگشــایی مــدارس  عمران
به ویــژه در محــدوده مدرســه ها تــا 
اطــالع ثانــوی تعطیل شــود، بیــان کرد: 
ــت  ــن اس ــرای ای ــا ب ــن محدودیت ه ای
ــه  ــوزان ب ــش آم ــی دان ــه جابه جای ک
راحتــی انجــام شــود و از حجــم ترافیک 

کاســته شــود.
ــام  ــل و اتم ــه تکمی ــان اینک ــا بی وی ب
تقاطع ورودی شــهر انــار حتماً پیگیری 
شــود و ۱۰ میلیــارد تومــان اعتبــار برای 
اتمــام آن اختصــاص داده شــده اســت، 
گفت: تکمیــل بیمارســتان های جنوب 
کرمــان اهمیــت دارد و از کاهــش تلفات 
ــوادث و  ــوع ح ــد از وق ــن بع مصدومی

انتقــال بــه بیمارســتان جلوگیــری 

می کند.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب اســتاندار کرمــان ب
احــداث پاســگاه راهنمایــی و رانندگــی 
و  گنــج  قلعــه  شهرســتان های  در 
ــت و  ــرورت اس ــک ض ــوب ی رودبارجن
حتمــاً بایــد بــرای ایــن منظــور زمیــن 
ــاد  ــزود: ایج ــود، اف ــاص داده ش اختص
روشــنایی معابر در اســتان بــرای کاهش 
حــوادث ترافیکــی الزم اســت و به ویــژه 
در مقابــل پاســگاه های پلیس راه هــا 

حتمــاً همــکاری شــود.

تخصیص ۸ هزار میلیارد تومان به راه های استان کرمان در سفر رئیس جمهور

رئیــس مرکــز تعامــالت بیــن المللــی 
ــی و  ــت علم ــاوری معاون ــم و فن عل
ــت:  ــوری گف ــت جمه ــاوری ریاس فن
متخصصــان و کارآفرینــان غیرایرانــی 
از  دارنــد  نخبگــی  شــرایط  کــه 
امتیــازات شــهروندی برخــوردار مــی 

ــوند. ش
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقل 
از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، ایــن معاونــت یکــی از 
نهادهایــی اســت کــه بــا اجــرای 
ــا متخصصــان و  »برنامــه همــکاری ب
iConnect. ــی ــن الملل ــان بی کارآفرین
isti.ir « بــه دنبــال اتصــال توانمنــدی 

و تخصــص ایــن افــراد بــه زیســت بوم 
ــدی  ــره من ــوآوری و به ــاوری و ن فن
ــور  ــا در کش ــوان آنه ــص و ت از تخص

اســت.
بــه گفتــه مهــدی قلعــه نــوی رئیــس 
مرکــز تعامــالت بیــن المللــی علــم و 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــاوری معاون فن
ایــن  ذیــل  جمهــوری  ریاســت 
برنامــه تاکنــون بیــش از ۴5۰ نفــر از 
ــر در  ــی حاض ــر ایران ــان غی متخصص
کشــور شناســایی و نزدیــک بــه 3۰۰ 

نفــر از متقاضیــان موفــق بــه دریافــت 
ــور شــدند. ــت مذک حمای

برنامــه  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
»حمایت هــای پژوهشــی و انگیزشــی 
ــی«، »تســهیل  ــر ایران از نخبــگان غی
بــرای  بروکراتیــک  فرآیندهــای 
ــهروندی  ــه ش ــات پای ــای خدم اعط
ــژه«،  ــت وی ــدگان کارت اقام ــه دارن ب
ــش  ــران بخ ــزه در مدی ــاد انگی »ایج
دولتــی بــرای تســهیل موانــع کســب 
و کار افــراد خارجــی«، »اخــذ مجــوز 
کســب و کار و احــداث مطــب« و 
»تملــک دارایی هــا« نیــز تعریــف 

ــت. ــده اس ش
قلعــه نــوی افــزود: ایــن برنامــه 
ــی  ــران مبن ــات وزی ــه هی ــا مصوب ب
بــر اســتفاده از دانــش و تخصــص 
متخصصــان و کارآفرینــان غیرایرانــی 
بــه یــک همــکاری مشــترک تبدیــل 
ظرفیت هــای  از  تــا  اســت  شــده 
ــت دیگــر نهادهــای  ــی و ماموری قانون
موثــر در ایــن کار هــم اســتفاده شــود.

وی ادامــه داد: در ایــن مصوبــه آمــده 
اســت کــه معاونــت علمــی و فنــاوری 

ریاســت جمهــوری موظــف اســت 

حداکثــر ظــرف مــدت 3 مــاه از تاریخ 
ابــالغ ایــن تصویــب نامــه، معیارهــای 
تشــخیص نخبگــی را بــرای تصویــب 
بــه هیــات وزیــران ارائــه و کمیســیون 
مربوطــه در وزارت کشــور درخصــوص 
بهــره منــدی افــراد غیرایرانــی از ایــن 
ــر  امتیــازات تصمیــم گیــری کنــد. ب
اســاس ایــن مصوبــه؛ اســتانداران مــی 
ــرایط  ــه دارای ش ــرادی ک ــد اف توانن
نخبگــی موضــوع ایــن بند تشــخیص 
ــدی از  ــره من ــرای به ــد را ب می دهن
امتیــازات شــهروندی به وزارت کشــور 
معرفــی کننــد ایــن  مصوبــه بــه 
منظــور اســتفاده از دانــش و تخصــص 

ایــن افــراد در کشــور بــه تصویــب 

رسیده است 
رئیــس مرکــز تعامــالت بیــن المللــی 
علــم و فنــاوری معاونــت علمــی 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــه ک ــاوری اضاف و فن
ــت  ــا اس ــال ه ــران س ــه ای ــه اینک ب
میزبــان جمعیــت زیــادی از مهاجران 
کشــورهای مختلــف اســت؛ مــی 
ــا؛ در  ــن برنامه ه ــک ای ــا کم ــد ب توان
کنــار ارائــه امتیــازات ویــژه بــه افــراد 
متخصــص و کارآفریــن غیرایرانــی 
از تــوان دانشــی و تخصصــی آنهــا 
هــم بــرای توســعه علمــی و فناورانــه 
کشــور بهــره گیــرد و میزبانــی از 
جمعیــت مهاجــر را بــه یــک فرصــت 

ــد ــل کن ــمند تبدی ــوب و ارزش خ

مجوز اقامت ۵ ساله برای اتباع خارجی نخبه صادر شد/ بهره مندی 
از دانش و تخصص متخصصان و کارآفرینان غیرایرانی

پرداخــت وام اشــتغال بــدون ضامــن بــه 
زنــان سرپرســت خانــوار تــا ســقف یک 

میلیــارد ریــال امــکان پذیر شــد
ــالغ  ــا اب ــور ب ــس جمه ــاون اول رئی مع
مصوبــه دولــت دربــاره تســهیل ضمانت 
وام هــای اشــتغال ُخــرد زنان سرپرســت 
خانــوار مقــرر کــرد کــه وام هــای کمتــر 
ــن قشــر  ــه ای ــال ب ــارد ری ــک میلی از ی
بــدون نیــاز بــه ضامــن قابــل پرداخــت 

اســت.
ــگار  ــنبه خبرن ــزارش روز چهارش ــه گ ب
حــوزه دولــت ایرنــا، یکــی از برنامه هــای 
ــت  ــدای فعالی ــیزدهم از ابت ــت س دول
ــان  ــت از زن ــر حمای ــد ب ــون تأکی تاکن
ــع  ــه رف ــک ب ــوار و کم ــت خان سرپرس
ــوده  ــه ب ــن قشــر از جامع مشــکالت ای
اســت. براســاس مــاده )3( آییــن نامــه 
ســتاد ملــی زن و خانــواده، کلیــه 
ــواده  ــی زن و خان ــتاد مل ــات س مصوب
طبــق اصــل )۱38( قانــون اساســی 

و مجــوز هیــات وزیــران الزم االجــرا 
ــازمان ها  ــتگاه ها و س ــه دس ــوده و هم ب
موظفنــد براســاس مصوبات ســتاد اقدام 

نماینــد.
ــهیل  ــنهاد تس ــتا پیش ــن راس در همی
ضمانــت وام هــای اشــتغال ُخــرد زنــان 
بهره گیــری  بــا  خانــوار  سرپرســت 
ضمانــت  صنــدوق  ظرفیــت  از 
ســرمایه گذاری تعــاون، در فروردیــن ماه 
ســال جــاری از ســوی ســتاد ملــی زن و 
ــا حضــور رئیــس جمهــور  ــواده و ب خان
مصــوب و بــه تأییــد وزرای عضــو ســتاد 
ــس  ــت رئی ــس از آن، معاون ــید و پ رس
ــا  ــواده ب ــان و خان ــور زن ــور در ام جمه
ــوص  ــود درخص ــه موج ــه روی ــه ب توج
ابــالغ مصوبات ســتاد مذکور، پیشــنهاد 
طــرح یاد شــده را بــرای تصویــب نهایی 
ــه کــرد کــه در  ــران ارای ــات وزی ــه هی ب

ــب رســید. ــه تصوی ــت ب جلســه دول
براســاس مصوبــه هیــات وزیــران، وزارت 
ــف  ــی موظ ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
بــرای صــدور  اقدامــات الزم  شــده 
ضمانتنامــه بــه بانک هــای عامــل جهت 
پرداخت تســهیالت اشــتغال خــرد زنان 
ــوار )دهک هــای ۱ تــا 5  سرپرســت خان
درآمــدی( را از محــل اعتبــارات صندوق 
ضمانــت ســرمایه گذاری تعــاون، تــا 
ســقف یــک میلیــارد ریــال بــدون نیــاز 

بــه معرفــی ضامــن غیــر انجــام دهــد.
در راســتای اجــرای طرح مصــوب دولت 
برای تســهیل ضمانــت وام های اشــتغال 
گــروه هدف نیز وزارت تعــاون، کار و رفاه 
ــا همــکاری  اجتماعــی موظــف شــده ب
معاونــت رئیــس جمهــور در امــور زنــان 
اقدامــات الزم را جهــت  و خانــواده، 
بهره گیــری از ظرفیــت صندوق ســرمایه 
گــذاری تعــاون در راســتای صــدور 
ضمانــت نامــه تســهیالت اشــتغال ُخرد 
ــای  ــوار )دهک ه ــت خان ــان سرپرس زن
ــک  ــقف ی ــا س ــدی(، ت ــا 5 درآم ۱ ت
میلیــارد ریــال بــدون نیــاز بــه معرفــی 
ــل و  ــای عام ــه بانک ه ــر ب ــن غی ضام
بــا اعتبــار 5۰۰ میلیــارد ریــال از محــل 
ــاند  ــام رس ــه انج ــدوق ب ــارات صن اعتب
ــی  ــار تکمیل ــن اعتب ــورت تأمی و در ص
صنــدوق، صــدور ضمانت نامــه از طــرف 
صنــدوق تــا 5 برابــر مبلــغ تودیع شــده 

ــود. ــام می ش انج
همچنیــن درخصوص نحــوه هماهنگی 
ــه مذکــور،  ــر اجــرای مصوب و نظــارت ب
ــواده مســئولیت  ــی زن و خان ــتاد مل س
مســتقیم هماهنگــی، پایــش و نظــارت 
بــر اقدامــات همــه دســتگاه های ذیربــط 
را بــر عهــده داشــته و دســتگاه های 
ــات و  ــی اقدام ــد تمام ــور موظفن مذک
برنامه هــای خــود را در اجــرای ایــن 

مصوبــه هــر 6 مــاه یکبــار بــه دبیرخانــه 
ــت  ــواده )معاون ــی زن و خان ــتاد مل س
رئیــس جمهور در امــور زنــان و خانواده( 

گــزارش کننــد.
ــن، براســاس تقســیم کار  ــر ای عــالوه ب
دســتگاهی تعییــن شــده از ســوی 
دولــت بــرای اجــرای مصوبــه یاد شــده، 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
نســبت بــه ایجــاد هماهنگــی الزم بــه 
منظــور ســپرده گذاری مبالغــی از محل 
بودجه هــای  بالعــوض،  کمک هــای 
ــی  ــئولیت اجتماع ــا مس ــی و ی حمایت
دســتگاه ها در حســاب های صنــدوق 
ــز  ــاون و نی ــت ســرمایه گذاری تع ضمان
معرفــی زنــان سرپرســت خانــوار واجــد 
شــرایط صــدور ضمانــت نامــه بــه 

ــرد. ــد ک ــدام خواه ــدوق اق صن
همچنیــن تقویــت منابع قرض الحســنه 
ــات  ــوان و امکان ــاد ت ــور ایج ــه منظ ب
بــرای اعطــای تســهیالت قرض الحســنه 
ــه جامعــه هــدف و احــراز صالحیــت  ب
ــن دهــک  ــر تعیی ــی ب ــان مبن متقاضی
درآمــدی )قــرار داشــتن در دهک هــای 
۱ تــا 5( و سرپرســت خانــوار بــودن بــه 
اســتناد اطالعــات پایــگاه رفــاه ایرانیــان، 
ــه در  ــن وزارتخان ــات ای ــر اقدام از دیگ
ــت خواهــد  اجــرای طــرح مصــوب دول

ــود. ب

پرداخت وام اشتغال بدون ضامن به زنان سرپرست 
خانوار تا سقف یک میلیارد ریال امکان پذیر شد ثبت نام 4600نفر در سامانه 

طرح نهضت ملی مسکن بردسیر

نکات کلیدی وآموزشی 
برای رانندگان سرویس 

مدارس،والدین،دانش آموزان

با ابالغ از سوی معاون اول رئیس جمهور:

فداکار استاندار کرمان:
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سوره اعراف، آیه 15۹
» ومن قوم موسی امة یهدون 

بالحق به یعدلون«
به سوی حق هدایت می  واز قوم موسی گروهی 
کنند وحاکم به حق وعدالتند. در آیه مورد بحث 
وآیات بعدی، سخن پیرامون بنی اسرائیل وسرنوشت 
به  بحث  مورد  آیه  در  آنهاست.  تاریخ  ورویدادهای 
واقعیتی اشاره می کند که شبیه آن را در قرآن دیده 
ایم. واقعیتی که حکایت از روح حق طلبی قرآن دارد. 
وآن احترام به موقعیت اقلیتهای صالح است. یعنی 
چنان نبود که بنی اسرائیل یکپارچه فاسد ومفید باشند 
واین نژاد عموما مردمی گمراه وسرکش معرفی شوند. 
بلکه در برابر اکثریت مفسده جو اقلیتی وجود داشتند 
صالح وناهماهنگ با کارهای اکثریت قرآن برای این 
اقلیت صالح اهمیت خاصی قائل شده است ومی گوید: 
از قوم موسی )علیه السالم( گروهی هستند که دعوت 

به سوی حق می کنند وحاکم به حق وعدالتند.
این آیه ممکن است اشاره به گروه کوچکی باشد که 
تسلیم در برابر سامری ودعوت او نشدند وهمه جا 
حامی وطرفد ار مکتب موسی بودند ویا گروههای 
صالح دیگری که بعد از موسی روی کار آمدند. ونیز 
آیه می تواند ناظر به اقلیتی از یهود که در زمان رسول 
خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( می زیستند بوده باشد. 
همانها که تدریجا وپس از مطالعه کافی روی دعوت 
پیامبر سرانجام اسالم را پذیرفتند ودر جمع مسلمانان 
راستین وحامیان مخلص در آمدند. قال الصادق )علیه 
السالم(: یخرج لقائم )علیه السالم( من ظهر الکعبة سبعة 
وعشرون رجال وخمسة عشر من قوم موسی الذین کانوا 
یهدون بالحق وبه یعدلون وسبعة من اصحاب الکهف 
ویوشع بن نون وسلمان. وابو دجانه انصاری. والمقداد بن 
االسود. ومالک االشتر. فیکونون بین یدیه انصارا وحکاما. 
ترجمه: امام جعفر صادق )علیه السالم( می فرماید: 
برای یاری ونصرت حضرت قائم )علیه السالم( از پشت 
کعبه بیست وهفت مرد بیرون می آیند. پانزده تن از 
قوم موسی )علیه السالم( همانها که به حق هدایت می 
کرده وبه آن باز می گشتند وهفت نفر اصحاب کهف. 
ویوشع بن نون. وسلمان. وابودجانه انصاری. ومقداد بن 
اسود ومالک اشتر. پس در پیشگاه آن حضرت یارانی 

وحاکمانی خواهند بود.

او خواهد آمد

آیه 22 سوره نساء :
و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود در آورده 
اند نکاح مکنید مگر آنچه که پیشتر رخ داده 
است، چرا که آن زشتکاری و )مایه( دشمنی و 

بد راهی بوده است.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

در زمان جاهلیت معمول بود که هرگاه کسی 
از دنیا می رفت و همسر و فرزندانی از خود به 
یادگار می گذاشت، در صورتی که آن همسر، 
نامادری  بود،فرزندانش  او  فرزندان  نامادری 
را همانند اموال او به ارث می بردند. به این 
ترتیب که آنها حق داشتند با نامادری خود 
ازدواج کنند و یا او را به ازدواج شخص دیگری 

در آوردند.
پس از اسالم، یکی از انصار به نام ابوقیس از 
دنیا رفت و فرزندش به نامادری خود پیشنهاد 
ازدواج نمود. آن زن گفت : »من تو را فرزند 
خود می دانم و چنین کاری را شایسته نمی 
بینم، ولی با این حال از پیغمبر )ص( کسب 
تکلیف می کنم.« سپس موضوع را خدمت 
پیامبر )ص( عرض کرد و کسب تکلیف نمود. 
آیه فوق نازل شد و از این کار به شدت نهی 

کرد.
اعمال  از  یک  کدام  به  شریفه  آیه   -2

ناپسند دوران جاهلیت اشاره دارد؟
این آیه خط بطالن به یکی از اعمال ناپسند 
دوران جاهلیت می کشد و می گوید : »وال 
تنکحوا ما نکح آباوکم من النساء، با زنانی که 
ازدواج  اند،  کرده  ازدواج  آنها  با  شما  پدران 

نکنید.«
شامل  معموال  قانونی  هیچ  که  آنجا  از  اما 
گذشته نمی شود، اضافه می فرماید  »اال ما 
قد سلف، مگر ازدواج هایی که پیش از این 

انجام شده است.«
3-  سه تعبیر شدیدی که در آیه شریفه 
نامادری آمده  با  ازدواج  باب حرمت  در 

است، چیست؟
سه تعبیر شدید درباره این نوع ازدواج بیان 

می فرماید :
الف( این عمل، کار بسیار زشتی است  »انه 

کان فاحشه«
ب( این کار، عملی است که موجب تنفر در 
افکار مردم است. یعنی طبع بشر آن را نمی 

پسندد.  »ومقتا«
است.   نادرستی  روش  اصل  از  کار،  این  ج( 
»وساء سبیال« حتی در تاریخ می خوانیم که 
مردم جاهلی نیز این نوع ازدواج را  »مقت، 
بودند   آن  ثمره  که  فرزندانی  و  آمیز«  تنفر 

»مقیت، فرزندان مورد تنفر« می نامیدند.
نامادری  با  ازدواج  حرمت  فلسفه   -4

چیست؟
روشن است که این حکم به خاطر مصالح و 
فلسفه های مختلفی مقرر شده، زیرا ازدواج با 
نامادری از یک سو همانند ازدواج با مادر است. 
چون نامادری در حکم مادر دوم محسوب می 
شود. از سوی دیگر تجاوز به حریم پدر و هتک 

احترام او است.
از همه گذشته این عمل، تخم نفاق را در میان 
باشد. زیرا ممکن  فرزندان یک شخص می 
است بر سر تصاحب نامادری میان آنها اختالف 
واقع شود، حتی میان پدر و فرزند ایجاد رقابت 
می کند. زیرا معموال میان همسر دوم و همسر 
اول رقابت و حسادت وجود دارد، اگر این کار 
از  )پس  پدر  حیات  در  نامادری(  با  )ازدواج 
طالق نامادری( انجام گیرد. دلیل حسادت آن 
روشن است و اگر بعد از مرگ او صورت گیرد 
نیز ممکن است یک نوع حسادت، نسبت به 

پدر از دست رفته خود پیدا کند.
تعبیرات سه گانه ای که درباره نکوهش این 
عمل در آیه فوق آمده، بعید نیست به ترتیب 

اشاره به سه فلسفه باال باشد.

بسوی نور
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 گزارشــگر ویــژه ســازمان ملــل از دولــت 
آمریــکا خواســت تــا تحریــم هــا علیــه 
ــف  ــران را متوق ــالمی ای ــوری اس جمه

کنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر به نقــل از 
روابــط عمومــی ســتاد حقــوق بشــر قوه 
قضائیــه، »آلنــا دوهان«، گزارشــگر ویــژه 
ــی  ــر منف ــورد تأثی ــل درم ــازمان مل س
اقدامــات قهــری یکجانبه بر برخــورداری 
افــراد از حقــوق بشــر، در اردیبهشــت ماه 
ســال جــاری بــه دعــوت ســتاد حقــوق 
بشــر بــه ایــران ســفر کــرد. ایــن ســفر 
یــازده روزه از ۷ تــا ۱8 اردیبهشــت 
ــی( انجــام شــد و هــدف  ــا ۲8 م )۱۷ ت
آن بررســی آثــار تحریم هــای یکجانبــه 

آمریــکا بــر مــردم کشــورمان بــود.
دوهــان در ایــن ســفر از نزدیــک در 
جریــان برخــی از ایــن آثــار تحریم هــای 
یکجانبــه آمریــکا قــرار گرفــت و در پایان 
ســفر خــود بــا حضــور در یــک نشســت 
خبــری بــه ســواالت خبرنــگاران در 
خصــوص نتایــج این ســفر پاســخ داده و 
بیانیــه ای نیــز در ایــن بــاره منتشــر کرد. 
آلنــا دوهــان در نتیجــه گیــری گــزارش 
تحریم کننــده  کشــورهای  از  خــود 

می خواهــد:

الــف( کلیــه اقدامــات یک جانبــه علیــه 
ایــران، اتبــاع و شــرکت های ایرانــی کــه 
بــدون مجــوز شــورای امنیــت ســازمان 
ملــل متحــد اعمــال شــده و اســتفاده از 
آن هــا را نمی تــوان به عنــوان اقــدام 
متقابــل یا اقــدام تالفــی جویانــه مطابق 
بــا قوانیــن بین المللــی توجیه نمــود لغو 

یند؛ نما
ــود در  ــای موج ــه محدودیت ه ب( کلی
تجــارت، پرداخت هــای مالــی و تحویــل 
غــذا، دارو و تجهیــزات پزشــکی، آب، 
ارتباطــات و حمل ونقــل،  بهداشــت، 
قطعــات یدکــی، بــذر، کــود و همچنین 
ــداری و  ــت نگه ــات جه ــا و خدم کااله
ــه  ــی، ک ــاخت های حیات ــعه زیرس توس

ــوق  ــان از حق ــورداری ایرانی ــرای برخ ب
بشــر ضــروری تلقــی می شــود، را حذف 

کننــد؛
ــوری  ــا جمه ــه آی ــه اینک ــبت ب ج( نس
اســالمی ایــران قــادر بــه پرداخــت 
کمک هــای ارزیابی شــده و داوطلبانــه 
ــت و  ــی اس ــازمان های بین الملل ــه س ب
ــولی  ــک، کنس ــای دیپلماتی مأموریت ه
ــان  ــن کارکن ــران و همچنی ــژه ای و وی
ــات الزم  ــایل و امکان ــام وس ــا از تم آن ه
جهــت انجــام امــور کنســولی و وظایــف 
دیپلماتیــک خــود در انطبــاق کامــل بــا 
ــورها و  ــی کش ــری حاکمیت ــل براب اص
ــط  کنوانســیون های ویــن در مــورد رواب
دیپلماتیــک و کنســولی و مأموریت های 

ویــژه برخــوردار هســتند، اطمینــان 
حاصــل نماینــد.

وی در خاتمــه از دولــت ایــاالت متحــده 
وضعیــت  تــا  می خواهــد  آمریــکا 
اضطــراری ملّــی در مــورد ایــران را، 
کــه بــا هنجارهــای میثــاق بین المللــی 
حقــوق مدنــی و سیاســی ســازگار 
نیســت، متوقــف نمایــد تــا مفاد دســتور 
دیــوان بین المللــی دادگســتری 3 اکتبر 
ــرده و  ــرا ک ــل اج ــور کام ۲۰۱8 را به ط
قوانیــن مطابــق ملـّـی خــود را بــا قوانین 
بین المللــی از جملــه حقــوق بشــر، 
ــون مســؤلیت  ــدگان و قان ــون پناهن قان
ــد و از ســازمان  ــق ده ــی تطاب بین الملل
ــا  ــا ب ــد ت ــوت می کن ــد دع ــل متح مل
مفهومــی  ایجــاد چارچوبــی  در  وی 
ــارت،  ــران خس ــازوکارهای جب ــرای س ب
غرامــت و اصالح آســیب قربانیــاِن نقض 
حقــوق بشــر ناشــی از اقدامــات قهــری 

ــد. ــکاری نمای ــه هم یک جانب
تقریبــاً تمامــی مصاحبه هــای گزارشــگر 
ویــژه، اعــم از دولتــی و غیردولتــی، ایــن 
اقدامــات را نوعــی »جنــگ اقتصــادی« 
بــا اثــرات نامطلــوب جــدی بــر زندگــی 
میلیون هــا ایرانــی در داخــل و خــارج از 

ــد. کشــور توصیــف نموده ان

تحریم ها علیه ایران متوقف شود/تاثیر تحریم ها بر سالمت مردم ایران
گزارشگر ویژه سازمان ملل؛

آگهي فقدان سند 
ما لکیت  

ــب  ــیزی بموج ــدی مش ــته اس ــم فرش خان
درخواســت شــماره 3۱۷9 /۱۴۰۱ مــورخ۱۴ /6 / 
ــت   ــند مالکی ــه س ــته ک ــالم داش ۱۴۰۱اع
ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک 3۴۴ فرعــی 
از 688 اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 
ــی  ــه شــماره چاپ ــام ایشــان ب ــان بن ۲۰کرم
ــال  ــده . ح ــلیم گردی ــادر و تس ۰5۴85۲ص
نامبــرده مدعــی اســت ســند مالکیــت پــالک 
ــه علــت ســرقت مفقــود گردیــده و  ــور ب مزب
ــهود   ــهادت ش ــرگ ش ــلیم دو ب ــن تس ضم
ــق شــده  درخواســت ســند مالکیــت  تصدی
المثنــی نمــوده لــذا باســتناد مــاده ۱۲۰ آئین 
نامــه قانــون ثبــت مراتب یــک نوبــت در تاریخ 
منــدرج در ذیــل آگهــی میشــود تــا چنانچــه 
ــا در دســت  ــه ی کســی مدعــی انجــام معامل
ــک  ــه مل ــت نســبت ب ــند مالکی داشــتن س
مذکــور مــی باشــد  ظــرف مــدت ۱۰ روز پس 
از انتشــار آگهــی بــه اداره ثبت اســناد بردســیر 
مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمن ارائــه  اصل 
ســند مالکیت  یا ســند معامله تســلیم نماید 
واال پــس از گذشــت  مهلــت مذکــور نســبت 
ــدام  ــی اق ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــه ص ب
خواهد شــد.تاریخ انتشار،دوشــنبه۲8 /6 /۱۴۰۱        

ــی ۱38۰۴۱9 ــه اگه شناس
حسین تقي زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان بردسیر
از طرف، حمید نوروز پور

مغفول ماندن سواد رسانه ای
ــان  ــرمقاله...    درگفتم ــه س ادام
آموزش هــای رســمی کــه در دوبخــش 
مــدارس و دانشــگاهها واحــدی انتخابــی 
شــده  گنجانــده  تدریــس  بــرای 
ــد  ــی رس ــر نم ــی بنظ ــه کاف ــت ک اس
و دربرخــورد ســلیقه ای در مــدارس 
ــه واحــد  ــا عملکــرد ضعیــف توجــه ب ب
درســی ســواد رســانه ای بــا چالش هــای 
ــِر آگاه  ــت نظی ــه رو اس ــددی روب متع
نبــودن اولیــای مدرســه از ضــرورت 
درس ســواد رســانه ای، نداشــتن مربــی 
ــوزش  ــرای آم ــص ب ــدرس متخص و م
کتــاب و تراکــم جمعیــت دانــش آموزی 
در کالس درس، عــدم مشــارکت دانــش 
آمــوزان در بحــث هــا و همچنین هزینه 
بــر بــودِن ایــن واحــد درســی. بنابرایــن 
ــرار نگرفتــه  چنــدان مــورد اســتقبال ق
اســت. البتــه نواقصــی درارائــه محتــوا و 
کمبود وســائل کــم آموزشــی درمدارس 
مشهوداســت و محتوا ومطالــب و کتابها 
بایــد بــه روزرســانی شــوند چــون فضای 
ــال  ــرعت درح ــازی بس ــانه ای مج رس

تغییــر وتکمیــل اســت
در بخــش آمــوزش عالــی تنها دانشــگاه 
علمــی کاربــردی بــه حــوزه ســواد 
رســانه ای ورود پیــدا کرده اســت درحالی 
ــگاه ها و  ــایر دانش ــرورت دارد س ــه ض ک
موسســه های پژوهشــی نیــز بــه عنــوان 
ــم  ــن مه ــه ای ــوزش ب ــر آم ــان ام متولی

توجــه نشــان دهنــد
 در حــال حاضــر پژوهشــگران بســیاری 
بــه تولیــد و ترجمــه محتوای پژوهشــی 
مرتبــط بــا ســواد رســانه ای و اطالعاتــی 
مــی پردازنــد کــه متاســفانه ایــن 
ــه  ــی و بدن ــام آموزش ــه نظ ــدات ب تولی
جامعــه تزریــق نشــده اند؛ بنابرایــن مــا 
در ایــران نیازمنــد همگرایــی و تشــکیل 
شــبکه نخبگانــی در حــوزه تولیــد 
محتــوا و بومی ســازی ســواد رســانه ای و 

ــی هســتیم. اطالعات
ــوزش  ــفه آم ــه فلس ــه ب ــا توج ــذا ب ل
ــاد  ــر ی ــی بهت ــرورش  مخاطــب زمان وپ
می گیــرد کــه در فراینــد ســاختن 
دانــش نقــش داشــته باشــد یعنــی بــه 

مخاطــب فعــال تبدیــل شــود. همچنین 
بایــد فرهنــگ یادگرفتــن پــرورش یابــد. 
بــه عــالوه، بحــث کــردن در کالس 
ــه  ــادل آزادان ــر تب ــی ب ــد مبتن درس بای
ــارۀ  ــه ها درب ــا و اندیش ــة ایده ه و فعاالن
یادگیــری بیــن معلــم و دانــش آمــوزان 
و بیــن دانــش آمــوزان بــا یکدیگر باشــد، 
ایــن تبــادل اندیشــه ها مــی توانــد 
ــای  ــعة مهارت ه ــود و توس ــبب بهب س

ــود. ــب ش ــناختی مخاط فراش
ــانه  ــواد رس ــدن س ــول نمان ــرای مغف ب
ــدا  ــرد: ابت ــد ک ــه بای ــی چ ای - اطالعات
بــا بهره گیــری از دیــدگاه خبــرگان و 
ــانه ای و  ــواد رس ــرای س ــان، ب متخصص
اطالعاتــی در ایــران متولــی تعییــن 
شــود.دوم اینکــه برگــزاری دوره هــای 
ــرای سیاســت گذاران و افــراد  آموزشــی ب
ــون  ــدرت همچ ــای ق ــوذ در الیه ه بانف
نماینــدگان مجلــس بــه منظور آشــنایی 
بــا ســواد رســانه ای و اطالعاتــی در 
دســتورکارقرار گیــرد تــا بتواننــد در 
و  مناســب  قانون گــذاری  بــا  رابطــه 

آگهي تحديد حدود اختصاصي   
چون ششدانگ یک باب خانه و باغچه  پالک ۱96 فرعی از 5683 اصلی  واقع در بخش۲۰کرمان مورد تقاضای زهرا ارچندانی فرزند درویش  
طبق رای  شماره ۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۰6۴۲ مورخ ۲ /3 /۱۴۰۱ هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 و ماده  ۱3 آئین نامه قانون مذکور منتشر و مورد واخواهی سپری گردیده است  
و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده ۱5 قانون ثبت میسر نمی باشد لذا حسب تقاضای  شماره  33۲8 /۱۱۰۱8 /۱۴۰۱  مورخ 
۲۱ /6 /۱۴۰۱ مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی آن باستناد تبصره ذیل  ماده ۱3 قانون مذکور و ماده ۱3 آئین نامه آن  منتشر 
و عملیات تحدیدی آن از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه ۲۰ /۷ /۱۴۰۱  محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک ) مالکین ( و صاحبان  
امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدیدی با معرفی مالک یا نماینده قانونی وی وفق مقررات مواد ۱۴و۱5 قانون و ۷۰ آئین نامه قانون ثبت انجام و اعتراض اشخاص بر حدود 
و حقوق ارتفاقی برابر مواد ۲۰ قانون و ۷۴ آئین نامه قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت 3۰ روز پذیرفته شده و معترض 
باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید واال پس از گذشت مهلت یک ماهه و عدم 

تسلیم دادخواست برابر مقررات اقدام خواهد شد . /. تاریخ انتشار:  ۲8 /6 /۱۴۰۱ - شناسه آگهی   ۱38۱8۱۰ 
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

آگهي مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(  
نظر به اینکه در  پرونده  اجرایی کالسه 0001227 اجرای احکام دادگسرتی بردسیر در نظر دارد سهم االرث آقای وحید خرسوی فرزند محمدعلی 

از پالک 260 فرعی از 688 اصلی واقع در بخش 20 کرمان شامل یک باب منزل مسکونی در 4 واحد مسکونی دارای اعیان با سازه دیوار باربر 
و سقف طاق رضبی با قدمت باالی 30 سال به مرتاژ 292 مرتمربع مسکونی در شامل ملک و مساحت 150 مرتمربع مسکونی و پارکینگ 
و انباری در همکف و در ضلع جنوبی ملک و 109.50 مرتمربع در طبقه فوقانی با عرصه به میزان 640.50 مرتمربع بصورت پالک شاميل با 

مختصات جهانی  x =  458236و y  = 3310209و دارای امتیازات آب _ برق - گاز با حیاط سازی که در حال بهره برداری است و حسب اعالم 
محکوم له ملک هم اکنون در اختیار مستاجر می باشد به آدرس بردسري میدان 17 شهریور کوچه شقایق 10 روبروی پارک ناظرزاده که براساس 
نظر کارشناس رسمی دادگسرتی ملک مذکور جمعا به ارزش 24.665.000.000 )بیست و چهار میلیارد و ششصد و شصت و پنج میلیون( ریال 

به سهم االرث محکوم علیه )به میزان 32 سهم از 96 سهم 6 دانگ( به مبلغ 8.221.666.000  )هشت میلیارد و دویست و بیست و یک میلیون 
و ششصد و شصت و شش هزار ( ریال برآورد  گردیده است. از طریق مزایده در تاریخ  1401/07/06    )چهارشنبه ( ساعت 12  ظهر در محل 

این اجرا به فروش برساند لذا افرادی که طالب رشکت در مزایده و خرید می باشند می توانند در مدت پنج روز قبل از روز فروش جهت مالحظه 
ملک به آدرس  مندرج در صدر آگهی مراجعه منایند و جهت ارائه پیشنهاد تا قبل از موعد مقرر  قیمت پیشنهادی خود را به انضامم فیش بانکی 
دائر به واریز ده درصد مبلغ کارشناسی  به این اجرا ارائه منایند، هزینه آگهی و کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال برعهده برنده مزایده می 
باشد و در صورتی که برنده ظرف مدت ده روز از تاریخ انجام مزایده نسبت به واریز مابقی مبلغ پیشنهادی اقدام ننامید مبلغ سپرده به نفع 

دولت ضبط خواهد شد .مدیر اجرای احکام مدنی دادگسرتی  بردسیر - بنی اسد / 31 م الف

کاربــردی در ایــن زمینــه گام هــای مفیــد 
و موثــری بردارنــد. ســوم اینکه بــه منظور 
تقویــت ارتبــاط بین رســانه ها با مــدارس، 
مــدارس  ارتبــاط  دربــاره  طرح هایــی 
ودانشــگاه ها با صنایــع رســانه ای و مبتنی 
بــر تولیــد محتواهای آموزشــی مــورد نیاز 
ســواد رســانه ای و اطالعاتــی تدوین شــود.

چــون مشــارکت رســانه در فعالیت هــای 
ــد  ــا تولی ــی ب ــانه ای و اطالعات ــواد رس س
محتواهــای ارزشــمند و برنامه هــای ویــژه 
ــده ای در  ــن کنن ــش تعیی ــد نق می توان
ــت گذاری در  ــی سیاس ــی و چگونگ چرای
ارتقــای ســواد رســانه ای و اطالعاتــی بازی 
کند. وهمچنیــن آموزش ســواد رســانه ای 
و اطالعاتــی در گروه های مختلف ســنی از 
دبســتان تــا دبیرســتان و دانشــگاه ها مورد 
توجــه قــرار گیــرد و تبدیــل بــه اولویــت 
شــود.و آگاهــی بخشــی و توانمندســازی 
در  شــهروندان  عمــوم  و  خانواده هــا 
ــهروندان از  ــرد و ش ــرار گی ــتورکار ق دس
طریــق مختلف در ارتقای ســواد رســانه ای 

ــد ــی مشــارکت کنن و اطالعات

چه کسانی نباید 
واکسن آنفلوانزا بزنند؟

رئيــس مرکــز تعامالت بيــن المللی علــم و فناوری 
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
گفــت: متخصصــان و کارآفرینــان غيرایرانــی کــه 
ــهروندی  ــازات ش ــد از امتي ــی دارن ــرایط نخبگ ش

برخــوردار مــی شــوند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از معاونــت 
علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری، ایــن معاونت 
یکــی از نهادهایــی اســت کــه بــا اجــرای »برنامــه 
همــکاری با متخصصــان و کارآفرینــان بين المللی 
iConnect.isti.ir « بــه دنبــال اتصــال توانمنــدی و 
تخصــص ایــن افــراد بــه زیســت بــوم فنــاوری و 
نــوآوری و بهــره منــدی از تخصــص و تــوان آنهــا 

در کشــور اســت.
ــز  ــس مرک ــوی رئي ــه ن ــدی قلع ــه مه ــه گفت ب
تعامــالت بيــن المللــی علــم و فنــاوری معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ذیــل ایــن 
برنامــه تاکنــون بيــش از ۴۵۰ نفــر از متخصصــان 
غيــر ایرانــی حاضــر در کشــور شناســایی و نزدیک 
ــت  ــه دریاف ــق ب ــان موف ــر از متقاضي ــه ۳۰۰ نف ب

حمایــت مذکــور شــدند.
وی ادامــه داد: در ایــن برنامــه »حمایت هــای 
پژوهشــی و انگيزشــی از نخبــگان غيــر ایرانــی«، 
»تســهيل فرآیندهــای بروکراتيــک بــرای اعطــای 
ــدگان کارت  ــه دارن ــهروندی ب ــه ش ــات پای خدم
اقامــت ویــژه«، »ایجــاد انگيــزه در مدیــران بخــش 
دولتــی بــرای تســهيل موانــع کســب و کار افــراد 
ــداث  ــذ مجــوز کســب و کار و اح ــی«، »اخ خارج
مطــب« و »تملــک دارایی هــا« نيــز تعریــف شــده 

اســت.
قلعــه نــوی افــزود: ایــن برنامــه بــا مصوبــه هيــات 
وزیــران مبنــی بــر اســتفاده از دانــش و تخصــص 
ــک  ــه ی ــی ب ــان غيرایران متخصصــان و کارآفرین
ــا از  ــت ت ــده اس ــل ش ــترک تبدی ــکاری مش هم
ظرفيت هــای قانونــی و ماموریــت دیگــر نهادهای 

موثــر در ایــن کار هــم اســتفاده شــود.
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نمازگزار سه خصلت دارد
است:  رسیده  ـ  علیه  اهلل  سالم  ـ  پنجم  امام  از 

))للمصلی ثالث خصال:نمازگزار سه خصلت دارد:
خصلت اول: وقتی نمازگزار به نماز ایستاد فرشتگان 
از آن جا تا دورنمای آسمان او را در بر می گیرند 
و او در میان صفوف فرشتگان می باشد. این چه 
نمازی است که همه فرشتگان مإمور حفظ انسان 
اند؟ از چه چیز؟ از وسوسه ها, تا شیطان و وهم از 
هیچ راهی حواس نمازگزار را به خود متوجه نکنند, 

چون شیطان در کمین است.
یک وقت می گوییم فالن نماز صحیح است, همان 
نمازی که وقتی تمام شد صورتش سیاه است و به 
نمازگزار می گوید: تو مرا ضایع کردی خدا تو را 
ضایع کند. و یک وقت هم صورتش سفید است 
و روشن و می گوید: تو مرا حفظ کردی خدا تو را 
حفظ کند. اگر نمازگزار به حضور خدای سبحان 
برای نماز ایستاد همه اطراف او را فرشتگان فرا می 
گیرند که مبادا شیطان گزندی به او برساند, چون 
شیطان در کمین نماز, و روزه است, و نشانی او 
کمین کارهای خیر است, در کنار کار خیر می 
نشیند و وسوسه می کند. خودش گفت: ))القعدن 
لهم صراطک المستقیم((.من در کمین راه راست 
می نشینم, کمین می گیرم و نمی گذارم اینها 
بگذرند. هر جا که مرکز فساد و گناه است در تیول 
شیطان است. شیطان در نماز وسوسه می کند, یک 
وقت انسان متوجه می شود که نمازش تمام شده 
است و می گوید السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
یکی از عرفای بزرگ سخنی دارد که در کتاب 
اسرارالصلوه امام خمینی هم آمده است. آن عارف 
بزرگوار اسالمی می گوید: کسی که در نماز حواسش 
پیش غیر خدا و پیش زندگی است او چگونه به 
خود اجازه می دهد که در پایان نماز بگوید السالم 
علیکم و رحمه اهلل, من شرمنده ام. سرش آن است 
که نمازگزار با خدا مشغول مناجات است: المصلی 
یناجی ربه. پس با مردم نیست , در جمع دیگران 
نیست, وقتی نمازش تمام شد و مناجاتش با خدای 
سبحان به پایان رسید, از حضور خدا برمی گردد و 
در بین مردم قرار می گیرد, و چون اولین بار است 
که وارد جمع دیگران می شود, می گوید السالم 
علیکم. افرادی که در مجمع و مجلسی در کنار 
یکدیگر نشسته اند هیچ کدام به یکدیگر سالم 
نمی کنند, زیرا در حضور یکدیگرند; کسی که 
در آن جمع نیست و از جای دیگر وارد می شود 
سالم می کند. سالم آخر نماز نه دعاست و نه ذکر 
است بلکه تحیت است. لذا اگر کسی در وسط نماز 
عمدا بگوید السالم علیکم نمازش باطل است; و اگر 
اشتباها گفت, دو سجده سهو دارد. سالم آخر نماز 
کالم آدمی است که به عنوان تحیت و درود است; 
چون نمازگزار با خدایش مناجات می کند و در بین 
مردم نیست, وقتی که نمازش تمام شد و از مناجات 
خدا برگشت و زمینی شد و به جمع مردم پیوست 
به مردم سالم می کند. لذا گفتند در نماز جماعت 
هنگام گفتن ))السالم علیکم(( امام به کدام قسمت 
نگاه کند و مإمومین به کدام قسمت نگاه کنند. آن 
بزرگ عارف می گوید: من در تعجبم کسی که 
حواسش پیش زندگی است, او اصال با خدا مناجات 
نکرده و از مردم جدا نشده است, چگونه به خود 

اجازه می دهد که بگوید السالم علیکم.

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

پوشش، نخستین نماد فطری انسان
پوشش، نخستین نماد فطری انسان بر روی زمین 
بوده است. از همان آغاز آفرینش بشر، زن و مرد 
کوشیدند تا به هر شیوه ممکن، خود را بپوشانند، 
بدون اینکه پیش تر در این زمینه آموزش دیده 
باشند. پوشش زن از احکام مشترک میان همه 
ادیان ابراهیمی ) یهودیت، مسیحیت و اسالم ( 
است که هر کدام جداگانه اهمیت و جایگاه آن را 
مورد تاکید قرار داده اند؛ ادیان و ایرانیان پیش از 
اسالم به مسئله پوشش توجه کرده اند و اسالم نیز 
که منطبق بر فطرت بشر است، اهمیت بسیاری 
برای آنان قائل شده است. در این میان، پوشش 
زن به دلیل حساسیت و نقش مهم آن در تامین 
امنیت، سالمت روحی و جسمی او و سالمت 
جامعه اسالمی، و حفظ دستاورد های انقالب 
جایگاه ویژه ای دارد. امروزه دشمنان قسم خورده 
ایران و انقالب با شناخت جایگاه واقعی حجاب و 
چادر به عنوان پوشش کامل زن در فرهنگ ایرانی 
و اسالمی با زیر سوال بردن آن بعنوان یک پوشش 
وارداتی از اعراب بویژه خلفای بنی عباس به ایران، 
دختران جوان بویژه دانشجویان دختر را ترغیب به 
ترک این پوشش نموده و با ایجاد حساسیت ملی 
گرایانه احساسات جوانان را مورد هجمه قرار داده، 
تا بقبوالنند که زنان حجاب نه آزادانه، که از روی 

اجبار پذیرفته اند
حجاب چیست   و چه آثار و فوایدی دارد؟

کلمه حجاب در قرآن کریم ۷ بار آمده است و 
معنی این کلمه در هر ۷ مورد به معنی پوششی 
است که از هر جهت مانع دید شدن چیزی شود. 
در دین مبین اسالم بسیار درباره حجاب سخن 
گفته شده و بر رعایت آن نیز برای زن و مرد تاکید 
شده است. در این مطلب ابتدا به بیان حجاب 
چیست، و سپس به بررسی آثار و فواید آن می 

پردازیم.
حجاب چیست؟حجاب در لغت به معنی پرده و 
پوشش می باشد در فقه حجاب به معنی پرده 
ما بین دو چیز است. برخی از فقها بر این باورند 
که یکی از مهمترین احکام اسالمی، حجاب است 
و به معنای پوشاندن اعضای بدن )مرد و زن( و 
پوشاندن موی سر زنان در برابر نامحرمان می باشد 
و رعایت حجاب مانع از تحریک جنسی انسان می 

شود و به همین دلیل بر زن و مرد واجب است.
هدف اسالم از واجب نمودن حجاب برای زنان و 
مردان در امان ماندن از چشم بیماردالن می باشد. 
از نظر شرع و دین اسالم زن ها جواهری گرانبها 
و ارزشمند هستند که مسئولیت خطیر پرورش 
فرزندان صالح را بر عهده دارند و باید با رعایت 
حجاب از باید از خود و سالمت روانی خانواده 
خود محافظت نماید.جالب است بدانید که آثار و 
فواید حجاب مختص به شخص نمی شود بلکه فواید 
رعایت نمودن حجاب را می توان در خانواده ، اجتماع 
و همچنین در اقتصاد یک خانواده نیز مشاهده نمود 

تصاویر متناقض 
 دیدگاه های متعارض

حجاب اجباری

بخش  هجدهم

ــران  ــالس س ــن اج ــت و دومی در بیس
ــکاری  ــازمان هم ــو س ــورهای عض کش
ــور  ــی کش ــه میزبان ــه ب ــانگهای ک ش
ازبکســتان درحــال برگــزای اســت، 
ــوری اســالمی  ــت رســمی جمه عضوی
ــد. ــالم ش ــازمان اع ــن س ــران در ای ای

ــا،  ــی ایرن ــگار سیاس ــزارش خبرن ــه گ ب
امروز جمعه - ۲5 شــهریور - و در بیست 
ــورهای  ــران کش ــالس س ــن اج و دومی
ــانگهای  ــکاری ش ــازمان هم ــو س عض
ــهر  ــتان در ش ــی ازبکس ــه میزبان ــه ب ک
ســمرقند در حــال برگــزاری اســت، بــه 
صــورت رســمی، عضویــت کامــل ایــران 
در ســازمان شــانگهای توســط رییــس 
جمهــور ازبکســتان اعــالم شــد کــه بــا 

ــود. تشــویق حاضــران همــراه ب
اســناد عضویــت ایــران در ســازمان 
ــه  ــهریور ب ــانگهای ۲3 ش ــکاری ش هم
امضــای حســین امیرعبداللهیــان وزیــر 
امــور خارجه رســید؛ همچنیــن پیش از 
عزیمــت رییــس جمهــور کشــورمان به 
ســمرقند الیحــه عضویــت ایــران در این 
نهــاد اقتصــادی منطقــه ای بــرای طــی 
مراحــل قانونــی تقدیــم مجلس شــورای 

اســالمی شــد.
بیســت و دومیــن اجــالس ســران 
ــکاری  ــازمان هم ــو س ــورهای عض کش
شــانگهای در ســمرقند ازبکســتان از 
ــت اهلل  ــور آی ــا حض ــش ب ــاعتی پی س
رییســی رییــس جمهــور اســالمی ایران 
و ریاســت شــوکت میرضیایــف رئیــس 
جمهــور ازبکســتان آغــاز شــده اســت.
ســران کشــورهای چیــن، روســیه، 

ــتان،  ــتان، قزاقس ــران، ازبکس ــد، ای هن
بالروس، ترکیه، آذربایجان، قرقیزســتان، 
ــتان و  ــتان، تاجیکس ــتان، مغولس پاکس
ترکمنســتان و ژانــگ مینــگ دبیــر کل 
ســازمان همکاری شــانگهای و روســالن 
میرزایــف رئیــس کمیتــه اجرایــی 
ضدتروریســم  منطقــه ای  ســاختار 
ــور  ــانگهای حض ــکاری ش ــازمان هم س

ــد. دارن
عضــو  کشــورهای  ســران  اجــالس 
شــانگهای  همــکاری  ســازمان 
هــر ســاله بــا محوریــت موضــوع 
ــه  ــای چندجانب ــتراتژی همکاری ه اس
توســعه،  اولویــت دار  حوزه هــای  و 
رســیدگی بــه موضوعات مهــم و تقویت 
همکاری هــای اقتصــادی و سیاســی 

می شــود. برگــزار  اعضــا 
آیــت اهلل رییســی کــه بــه دعــوت 
ــه  رســمی همتــای ازبکســتانی خــود ب
ــفر  ــت، س ــرده اس ــفر ک ــمرقند س س
ســه روزه خــود را از روز چهارشــنبه ۲3 
شــهریور آغــاز کــرد کــه در روز نخســت 
ســفر و پــس از نشســت های دو جانبــه 
میــان تهــران و تاشــکند ۱۷ ســند 
همــکاری میــان دو کشــور امضــا شــد.

 اســناد عضویــت ایــران در ســازمان 
شــانگهای نیــز در روز نخســت بــه 
امضــای حســین امیرعبداللهیــان وزیــر 

ــید. ــه رس ــور خارج ام
در روز دوم ایــن ســفر نیــز آیــت اهلل 
رییســی بــا ســران کشــورهای روســیه، 
پاکســتان، تاجیکســتان، قرقیزســتان و 
دبیــر کل ســازمان همــکاری شــانگهای 

ــعه  ــرد و توس ــو ک ــت و گ ــدار و گف دی
را  منطقــه ای  و  همســایگی  روابــط 

ــت  سیاس
اصولــی جمهــوری اســالمی ایــران 

برشــمرد.
ــی در ازبکســتان،  ــار ایران ــا تج ــدار ب دی
ــزاران مســجد  ــع نمازگ حضــور در جم
ســمرقند، غــرس نهــال یادبــود از دیگــر 
ــفر  ــی در روز دوم س ــای رییس برنامه ه
بــود. ارتبــاط اســت و تــالش هــا را بــرای 
ــری  ــالت رهب ــل غ ــرگیری تحوی از س
کــرده، بدنبــال حــل و فصــل منازعــات 
اوکرایــن و از ســرگیری صــادرات غــالت 
ــه کشــورهایی اســت کــه در معــرض  ب
خطــر فقر و گرســنگی قــرار گرفتــه اند.

حرکــت مــوازی روســیه در منطقــه در 
قبــال آمریــکا حاکــی از کســب منافــع 
ــن  ــن رک ــم تری ــه مه ــت ک ــی اس مل
همــکاری هــای منطقــه ای بــا ایــران و 
ترکیــه و یــا دیگر کشــورهای منطقه ای 

را تشــکیل مــی دهــد.
بالطبــع نبایــد از ایجــاد ایــن همــکاری 
ــی  ــع مل ــزی جــز کســب مناف ــا چی ه
بــرای هر یــک از طرفیــن انتظار داشــته 
باشــیم، ولــی آنچــه حائــز اهمیت اســت 
اعتمــاد ســازی در کنــار همــکاری های 

چند جانبه است.
ــتگی  ــل و پیوس ــور تعام ــس جمه رئی
ــه از  ــورهای منطق ــا کش ــری ب حداکث
ــانگهای و  ــازمان ش ــای س ــه اعض جمل
ــه ای  ــات منطق ــر در ترتیب حضــور موث
ــت  ــون سیاس ــی را در کان ــن الملل و بی
گفــت:  و  دانســت  ایــران  خارجــی 

بــا حضــور فعــال و موثــر ایــران در 
ــن  ــای ســازمان شــانگهای، ای فعالیت ه
عضویــت بــه عنــوان یکــی از تحــوالت 
ــت  ــازمان ثب ــن س ــخ ای ــم در تاری مه

ــد. ــد ش خواه
ــت  ــوزه دول ــگار ح ــزارش خبرن ــه گ ب
ایرنــا؛ ســید ابراهیــم رییســی روز جمعه 
و در بیســت و دومیــن اجــالس  ســران 
ســازمان همــکاری هــای شــانگهای در 
ــران  ســمرقند اظهــار داشــت: توجــه ای
بــه ترتیبــات مهمــی همچــون ســازمان 
همــکاری شــانگهای و بریکــس بیانگــر 
اهتمــام مــا بــه شــرکت در تالش هــای 
کشــورهای همســو بــرای پی ریــزی 
یــک نظــام بین المللــی عادالنــه، متعالی 
ــن  ــت. ای ــارکت اس ــر مش ــی ب و مبتن
توانمندی هــای  کنــار  در  رویکردهــا 
ــران،  ــالمی ای ــوری اس ــترده جمه گس
ــانگهای را  ــازمان ش ــده س ــت آین حرک
ســرعت می بخشــد و تســهیل می کنــد.

رئیــس جمهــور امضــای یادداشــت 
تعهــدات جمهــوری اســالمی ایــران در 
ــازمان  ــت در س ــت و عضوی ــن نشس ای
ــی در  ــانگهای را گام مهم ــکاری ش هم
ــن  ــه ای و بی ــت منطق ــه سیاس عرص
المللــی جمهــوری اســالمی ایــران 
ــا  ــا ب ــرد: مطمئن ــد ک ــت و تاکی دانس
جمهــوری  موثــر  و  فعــال  حضــور 
اســالمی ایــران در فعالیت های ســازمان 
همــکاری شــانگهای، ایــن عضویــت بــه 
عنــوان یکــی از تحــوالت مهــم در تاریخ 

ــد. ــد ش ــت خواه ــازمان ثب ــن س ای

ایران به صورت رسمی عضو سازمان همکاری  شانگهای شد

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱399-۱۴۰۱/6/6هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي   میثم خسروي مشیزي فرزند محمدیار بشماره کدملی 

3۱۷۰۰۰۲899 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۴3/۷5 مترمربع پالک ۱۱فرعي از 683اصلي  واقع در بردسیر بلوارمیرزا 
اقاخان بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي جالل خسروی 
مشیزی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 

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

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

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسییر
شناسه آگهی    ۱38۱88۴

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

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

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

برابر راي شماره ۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱39۲-۱۴۰۱/6/6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مهدي مرادپور نگاري فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه 3۱۱ 
صادره ازبردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 6۱5 مترمربع پالک 
۴8فرعي از 3۴33 اصلي واقع دربردسیر میدان جانباز بلوار جهاندیده کوچه ۲ 
بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی مرادی گرکان 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

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

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی    ۱38۱883

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۱35-۱۴۰۱/5/۱ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي آقاي مهدي کرم فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۰5۷8 صادره از 
کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲69/6۴مترمربع پالک8 فرعي 
از968 اصلي  واقع در بردسیربلوارمدرس کوچه مدرس ۴ بخش ۲۰ کرمان 
خریداري از مالک رسمي آقاي قاسم برومند بردسیری محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 

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

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی  ۱38۱۷8۴

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۱۷۷-۱۴۰۱/5/۴ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي خانم نرگس مظفري غربا فرزند کامران بشماره شناسنامه 5 صادره 
از بردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 3۱6/۲5 مترمربع پالک 

56فرعي از 3۴۲۷اصلي  واقع در بردسیر خیابان امامزاده بخش ۲۰ کرمان  
خریداري از مالک رسمي آقاي علیرضا جوشوری محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی    ۱38۱۷۷8

آگهي تحديد حدود اختصاصي   
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه  پــالک 3 فرعــی از 3389 اصلــی  واقــع در بخش۲۰کرمــان 
ــورخ  ــماره ۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۰۴9۷ م ــق رای  ش ــژاد  طب ــمی ن ــای جوادهاش ــورد تقاض م
۲۱ /۲ /۱۴۰۱ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
رســمی در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده  ۱3 آئیــن نامــه 
قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت  و نیــاز به تحدیــد حــدود دارد 
و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده ۱5 قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضای  شــماره  
۲35۷ /۱۱۰۱8 /۱۴۰۱  مــورخ ۲۱ /6 /۱۴۰۱ مالــک  بدینوســیله آگهــی تحدیــد حدود اختصاصی 
آن باســتناد تبصــره ذیــل  مــاده ۱3 قانــون مذکــور و مــاده ۱3 آئیــن نامه آن  منتشــر و عملیات 
تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز دو شــنبه ۲5 /۷ /۱۴۰۱  محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمد 
لــذا بــه مالــک ) مالکیــن ( و صاحبــان  امــالک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعــد 
مقــرر در ایــن اعــالن در محــل وقــوع ملک حاضــر و در صورت عــدم مراجعــه مجاورین عملیات 
تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد ۱۴و۱5 قانــون و ۷۰ 
آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابر مــواد ۲۰ 
قانــون و ۷۴ آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 3۰ روز 
پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت به 
مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عدم تســلیم 

دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد . /. تاریــخ انتشــار:  دوشــنبه  ۲8 /6 /۱۴۰۱ 
شناسه اگهی ۱38۰۴۴5 

حسین تقي زاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
از طرف، حمید نوروز پور

آگهي تحديد حدود اختصاصي   
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه  پــالک ۲۰ فرعــی مجــزی شــده از ۲ فرعــی از ۷3۲ اصلــی  
واقــع در بخش۲۰کرمــان مــورد تقاضــای عصمــت ســاالری بردســیری  طبــق رای  شــماره 
۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۰6۱۲ مــورخ 3۱ /۲ /۱۴۰۱ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی 
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهی موضــوع ماده 
3 و مــاده  ۱3 آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت  و 
نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده ۱5 قانــون ثبت میســر نمی باشــد لذا 
حســب تقاضــای  شــماره  3۴۷3 /۱۱۰۱8 /۱۴۰۱  مــورخ ۲۴ /6 /۱۴۰۱ مالــک  بدینوســیله آگهی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیــل  مــاده ۱3 قانــون مذکــور و مــاده ۱3 آئین 
نامــه آن  منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز دو شــنبه ۲5 /۷ /۱۴۰۱  محــل 
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن ( و صاحبــان امــالک مجــاور رقبــه مزبور 
اخطــار میگــردد در موعــد مقــرر در ایــن اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عدم 
مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالک یــا نماینــده قانونــی وی وفق مقــررات 
مــواد ۱۴و۱5 قانــون و ۷۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتراض اشــخاص بر حــدود و حقوق 
ارتفاقــی برابــر مــواد ۲۰ قانــون و ۷۴ آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــدی بمــدت 3۰ روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت 

یــک ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد . /. 
تاریخ انتشار:  دوشنبه  ۲8 /6 /۱۴۰۱ - شناسه آگهی ۱38۱9۷5

حسین تقي زاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
از طرف، حمید نوروز پور

آگهی مزایده اموال منقول   )نوبت دوم (  
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده  اجرایــی کالســه ۰۰۰۰۲۱5     اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد یــک دســتگاه ســواری هــاچ بــک پــژو TU3 ۲۰6، مــدل ۱383، 
رنــگ نقــره ای متالیــک، شــماره پــالک ۷85 م ۴۴ _ ایــران 65، شــماره موتــور ۱۴86685۴،شــماره شاســی 8365338۷، ســوخت بنزیــن مــی باشــد. بــا عنایت به مراتــب فوق و 
بررســی هــای انجــام شــده و نیــز نبــودن ســوئیچ ایــن خــودرودر در پارکینــگ جهت کارایی و روشــن شــدن موتــور و گیربکــس و همچنین نداشــتن پــالک بــر روی آن ارزش و 
قیمــت ایــن وســیله نقلیــه در بــازار فعلــی بــا وضعیــت موجــود کــه الســتیک هــا و تــودوزی و رنــگ آن مســتهلک شــده با مقایســه مدل مشــابه طبق نظر کارشــناس رســمی 
دادگســتری بــه مبلــغ 95۰,۰۰۰,۰۰۰ )نهصــد و پنجــاه میلیــون( ریــال بــرآورد قیمــت گردیده اســت. از طریــق مزایــده در تاریــخ  ۱۴۰۱/۰۷/۱۰   )سه شــنبه ( ســاعت ۱۲  ظهر 
در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند می تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهت مالحظــه آن به 
پارکینــگ بهمــن بردســیر واقــع در خیابــان معلــم مراجعــه نماینــد و جهــت ارائــه پیشــنهاد تا قبــل از  مزایــده قیمت پیشــنهادی خــود را به انضمــام فیش بانکــی دائر بــه واریز 
ده درصــد مبلــغ کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتی کــه برنده 
ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده به نفــع دولت ضبــط خواهد شــد بــه درخواســت هایی که 

حیــن و بعــد از مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد .
                                                                                                                                                    مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر - بنی اسد / 3۲ م الف
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احداث بزرگترین مرکز شیمی درمانی جنوب شرق کشور در کرمان

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۰993-۱۴۰۱/۴/۷ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي آقاي کیومرث پرور فرزند مصطفي بشماره شناسنامه ۲8۴۱ صادره 
از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 86۲/۱5 مترمربع پالک 
۱ فرعي از565 اصلي  واقع در بردسیر گلزار خیابان معتمد العلماءبخش ۲۱ 
کرمان  خریداري از مالک رسمي ورثه اقای مصطفی پرور محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 

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

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی۱38۱۷۴5

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۱69-۱۴۰۱/5/3 هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي فتح اهلل سعید فرزند یداله بشماره شناسنامه ۱5 
صادره ازبردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 3۴3/5 مترمربع 
پالک۱8۴  فرعي از 395 اصلي  واقع دردربردسیر گلزار خیابان شریعتی 
کوچه 3بخش۲۱ کرمان  خریداري از مالک رسمي آقاي جمشید سرو 
شیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 

فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

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

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  ۱38۱۷69

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۱۷6-۱۴۰۱/5/۴هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي علي نگاري فرزند عباس بشماره شناسنامه ۱6 صادره از 

بردسیر درششدانگ  یک باب مغازه تجاری به مساحت 53/3۲ مترمربع 
پالک3۰۰ فرعي از359۰ اصلي  واقع در بردسیربلوار۲۲ بهمن بخش ۲۰ 

کرمان  خریداري از مالک رسمي آقاي یزد جرد معینیان محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي 

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

سند مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول :6/۲8/  ۱۴۰۱- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  ۱38۱885

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۱33-۱۴۰۱/5/۱ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي علي برهاني محمود آبادي فرزند خدامراد بشماره شناسنامه 
65 صادره از بردسیر درششدانگ  یک باب خانه به مساحت ۲5۰ مترمربع 
پالک۴۰ فرعي از 335۴اصلي واقع دربردسیربلوار امامزاده کوچه امامت 

۱۲  بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي ایرج سرو شیان محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 

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

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8  -  

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی  ۱38۱9۱8

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۱3۲-۱۴۰۱/5/۱هیات اول  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي خانم عصمت گرکاني نژاد مشیزي فرزند سعداهلل بشماره شناسنامه 
۲ صادره ازبردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت3۷9/۲۱ مترمربع 
پالک 3۰۱فرعي از 359۰ اصلي  واقع در بردسیر بلوارشهید رنجبربخش 
۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي یزدجرد معینیان  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 

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

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱ 

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی        ۱38۱9۲۰

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۲96-۱۴۰۱/5/۲6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محسن خناماني فرزند نوروزعلي بشماره شناسنامه ۲ صادره 
ازبردسیر در ششدانگ ساختمان انباری با کاربری صنعتی جهت کارگاه 

گالب گیری  به مساحت ۲۴۷/5۰ مترمربع پالک ۱933فرعي از 83۴ اصلي 
واقع در الله زار جانی اباد بخش ۲۱ کرمان    انتقال ملک از مالکین رسمي 

اقایان احمد فالح الله زاری فرزند عیسی ، یارعلی خنامانی ، عیسی فالح الله 
زاری ،  درعلی سبک خیز ، احمد فالح الله زاری فرزند محمد و احمد فالح 
الله زاری فرزند غالمعلی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی     ۱38۱۷3۱

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  ۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۰996-۱۴۰۱/۴/۷ هیات اول 

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

شناسنامه ۱۴9۱ صادره از بردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۴8/۴5 مترمربع پالک58۲ فرعي از 86۴ اصلي واقع دربردسیر خیابان 
شهید گنجی انتهای کریم اباد  بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي 
آقاي مراد برومند  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی    ۱38۱۷85

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۱55-۱۴۰۱/5/۱هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي محسن مستعلي زاده جوشوري فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه 3366 صادره ازبردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
3۲۴,5 مترمربع پالک 58 فرعي از 3۴۲3 اصلي  واقع در بردسیر بلوار 

۲۲بهمن کوچه فجر 9 بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي 
حسن کوپاه اصفهانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8-  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی          ۱38۱89۲

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۰99۱-۱۴۰۱/۴/۷هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي آقاي محمد میرمحمدي ماهونکي فرزند کرامت اله بشماره 
شناسنامه ۱۰ صادره ازبردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
35۴/6۰ مترمربع پالک9 فرعي از855 اصلي واقع در بردسیر خیابان 
دستغیب  بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالکین رسمي اقایان کرامت 

خسروی مشیزی و اکبررنجبر نظام ابادی  محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8-  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی   ۱38۱۷9۲

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۰995-۱۴۰۱/۴/۷ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي پورامیري فرزند یاراحمد بشماره 
شناسنامه ۱۴3 صادره از بافت درششدانگ  یک باب خانه به مساحت 

۲۲۷/8 مترمربع پالک۲ فرعي از ۱3۰3اصلي واقع در بردسیربلوارمدرس 
کوچه شماره 9بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي خانم بیگم 

برومند بردسیری  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی   ۱38۱886

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۱36-۱۴۰۱/5/۱هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مسلم ساالري فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 8۲۷ 

صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲5۲/۴۴ مترمربع 
پالک 9فرعي از۷89 اصلي واقع دربردسیرخیابان طاهری بخش ۲۰ کرمان 

خریداري از مالک رسمي آقاي حمید سعید محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی   ۱38۱88۲

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۱6۷-۱۴۰۱/5/۲هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مصطفي امیري سرمشک فرزند محمدیار بشماره شناسنامه 

3۱۷۰۰۴9895 صادره از بردسیردر یک باب خانه به مساحت ۲83 
مترمربع پالک۱83 فرعي از 395اصلي  واقع در بردسیر بخش ۲۱کرمان  
خریداري از مالک رسمي آقاي اصغر شمس الدین سعید محرز گردیده 

است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 

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

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی               ۱38۱895

اســتاندار کرمــان گفــت: مجهزتریــن و بزرگتریــن مرکــز شــیمی درمانی 
جنوب شــرق کشــور در کرمــان در حــال احــداث اســت کــه از تجهیــزات 

هایتــک در آن اســتفاده می شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمان، محمدمهــدی فداکار در حاشــیه 
بازدیــد از رونــد ســاخت بزرگتریــن مرکــز شــیمی درمانــی و پرتودرمانــی 
جنوب شــرق در اســتان بــا بیــان اینکــه پیشــرفت مجموعه هــای یــاس 
رضایتمنــد بــوده اظهــار کرد: از  ســه مجموعــه ای که خیریه یــاس در حال 
تجهیــز دارد، بازدیــد شــد کــه یــک مجموعــه در خیابــان خواجو بــوده که 
توســط یــک خانــواده خیــر در حــال ســاخت اســت و امیدواریــم تــا پایان 
ســال جهــت درمــان و بســتری بیمــاران ســرطانی به بهره بــرداری برســد.
 فــداکار ضمــن بازدیــد از مجموعه بخش های آنکولــوژی و هماتولــوژی در 
بیمارســتان افضلی پــور اظهــار داشــت: ایــن پــروژه که کلینیــک صالحین 
نامگــذاری شــده نیــز بــا نیــت و حمایــت مالــی خیــران احــداث شــده و 

بخشــی از آن در حــال احــداث اســت.
ــوم  ــش س ــزود: بخ ــه اف ــوم مجموع ــش س ــد از بخ ــه بازدی وی در ادام

ــه به شــدت  ــات  وابســته ای اســت ک ــی و خدم ــه ای از رادیوتراپ مجموع
هزینه بــر اســت و تجهیــزات زیــادی می خواهــد و مجهزتریــن و بزرگترین 
مرکــز شــیمی درمانی جنوب شــرق کشــور اســت کــه در حــال حاضــر از 
تجهیــزات هایتــک در آن اســتفاده می شــود و این پــروژه بســیار بزرگی در 
درمــان بیمــاران ســرطانی در اســتان اســت که کار بســیار بزرگــی خواهد 

. بود
  فــداکار بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ســاخت ایــن مجموعه هــا نزدیــک بــه 
یک صــد میلیــارد تومــان تــا بــه االن از خیــران کمک گرفته شــده اســت، 
خاطرنشــان کــرد: اگــر تمــام هزینه هــا را تــا بــه امــروز محاســبه کنیــم، 
بیــش از ســه برابــر ایــن عــدد خواهــد بــود کــه امیدواریــم همــه آنهــا تــا 

پایــان ســال بــه بهره بــرداری برســد
ــه  ــده در منطق ــام ش ــه انج ــی ک ــه خدمات ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــداکار ب ف
جنوب شــرق بی نظیــر اســت، افــزود: نکتــه مهمتــر اینکــه انجمــن خیریه 
تجهیــزات خــود را هــم در آمــوزش و هــم در درمــان در اختیــار دانشــگاه 

علــوم پزشــکی قــرار می دهــد کــه کار بســیار خوبــی اســت
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وزارت اقتصــاد اعــالم کــرد:  بــا تفکیــک حســاب های تجــاری و شــخصی فشــار مالیاتی از 
بخــش رســمی اقتصــاد کشــور برداشــته و بــه بخش هــای غیررســمی، نامنظــم و مالیات 

گریــز منتقــل خواهد شــد.
بــه گــزارش ایرنــا، مرکــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت امــور اقتصــادی و دارایی 
در پاســخ بــه مطالــب مــورخ ۱۴۰۱/6/۲۴ روزنامــه  هــای تعــادل، جهــان صنعــت، اعتماد 
و آرمــان امــروز بــه ترتیــب بــا عناویــن: هنجــار پرداختــی و تراکنش هــای 35 میلیونــی، 
جنجــال مالیاتــی دولــت، فــرار از کارت خوان هــا و ایــن فشــار مالیاتی بر جامعــه خطرناک 
اســت، توضیــح داد: تفکیــک حســاب های تجــاری و شــخصی از تکالیــف قانونــی دولــت 
در اجــرای قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مؤدیــان اســت و تعییــن مختصــات و 

شــاخص های شناســایی حســاب تجــاری در همیــن راســتا انجــام شــده اســت.
سیاســت مالیاتــی دولــت ســیزدهم برخــالف دولت هــای گذشــته، کاهش فشــار مالیاتی 
از بخــش رســمی اقتصاد کشــور و انتقــال آن به بخش های غیررســمی، نامنظــم و مالیات 

گریــز اســت که اغلــب پنهان هســتند.
در حالــی کــه همــواره در ســال هــای اخیر کارشناســان بر نبــود عدالت مالیاتی در کشــور 
تأکیــد داشــتند، دولــت ســیزدهم ســعی کــرده اســت بــا تغییــر رویکــرد در ایــن بخش، 
مالیــات گریــزان را شناســایی و مالیــات حقــه دولــت را از آنهــا دریافــت کنــد تــا هماننــد 

گذشــته بــه بخــش اقتصاد رســمی کشــور فشــار وارد نشــود.
در ایــن راســتا ســال گذشــته گام اول و مهــم اجــرای قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و 
ســامانه مؤدیــان، در جهــت ســاماندهی ابزارهــای پرداخت برداشــته شــد و با اجــرای ماده 
)۱۱( ایــن قانــون، حــدود ۱8 میلیــون و هشــتصد هــزار دســتگاه کارتخــوان ســاماندهی 

. شد
 در مقطــع کنونــی تعــداد دســتگاه های کارتخــوان فعــال متصل بــه پرونده هــای مالیاتی 
حــدود 8 میلیــون و ســیصد هــزار دســتگاه اســت کــه ســایر دســتگاه های متصــل بــه 
پرونده هــا توســط مؤدیــان آن هــا غیــر فعــال شــده اســت و حســاب های متصــل بــه ایــن 
دســتگاه های کارتخــوان، بــه عنــوان حســاب تجــاری محســوب شــده و وجــوه واریــزی 
بــه ایــن ســاب ها بــه عنــوان وجــوه درآمــدی کســب و کار مــؤدی محســوب مــی شــود.

در گام دوم اجــرای قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان، تفکیک حســاب های 
تجاری و شــخصی در دســتور کار قــرار گرفت.

ــار، تفکیــک حســاب های تجــاری و  ــول و اعتب ــد شــورای پ ــه جدی ــر اســاس مصوب  ب
شــخصی شــامل افــرادی مــی شــود کــه تاکنــون بــا ترفندهــای گوناگــون از زیــر بــار 
پرداخــت مالیــات شــانه خالــی مــی کردنــد و علــی رغــم برخــی جوســازی هــا مصوبــه 
جدیــد هیــچ آســیبی بــه بخــش رســمی اقتصــاد کشــور کــه تاکنون بــه صورت رســمی 

در حــال فعالیــت و پرداخــت مالیــات قانونــی خــود بودنــد نخواهــد رســاند،  امــا بخــش 
هــای غیررســمی اقتصــاد کــه تاکنــون مالیاتــی پرداخت نمــی کردنــد باید نگران باشــند 

و عمــال هیــچ فشــار مالیاتــی جدیــدی بــه مؤدیــان رســمی کشــور وارد نمــی شــود.
 انتظامــی در ایــن مســئله یکــی از تأکیــدات رهبــر معظــم انقــالب نیز هســت. حتــی در 
ایــن مصوبــه جــای اعتــراض بــرای افــراد نیــز قــرار داده شــده و اگــر کســی مدعی اســت 
کــه حســاب وی شــخصی اســت مــی توانــد آن را بــا ســند اثبــات کنــد تــا رســیدگی 
شــود.این در حالــی اســت کــه در پنــج ســال اخیر یــک میلیون شــرکت فعــال در اقتصاد 
شناســایی شــده انــد کــه از ایــن شــرکت ها فقــط 33۰ هــزار شــرکت اظهارنامــه داده انــد.
عــالوه بــر ایــن پیــش بینی مشــوق هــا نیــز در ایــن زمینه شــده اســت از جملــه مزایایی 
همچــون ســقف جابــه جایــی پــول تا ســقف یک میلیــارد تومــان بــدون ارائه مســتندات 
در حالــی کــه ایــن ســقف برای حســاب هــای غیرتجــاری حداکثــر ۲۰۰ میلیــون تومان 
اســت، ضمــن اینکــه نقــل و انتقــاالت صاحبــان حســاب هــای تجــاری در مقایســه بــا 
وضــع موجــود چنــد برابــر خواهد شــد،صاحبان حســاب هــای تجــاری در زمینــه هزینه 
خدمــات بانکــی مشــمول تخفیــف می شــوند و امتیازاتــی در زمینــه افزایش ســقف های 
ماهانــه و روزانــه غیرحضــوری، لغــو محدودیــت امکان تعداد گشــایش حســاب و مشــوق 

هــای دیگــری در نظــر گرفته شــده اســت.

وزارت اقتصاد:  تفکیک حساب های تجاری و شخصی سد راه مالیات گریزان می شود

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱3۰۱-۱۴۰۱/5/۲6 هیات اول 

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

بالمعارض متقاضي آقاي رمضان رواز فرزند عبداله بشماره شناسنامه ۲۰99 
صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۴۰۰/33 مترمربع 
پالک۱۷9 فرعي از 395 اصلي واقع در بردسیر گلزار خیابان مولوی بخش 

۲۱ کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي جمشید سرو شیان محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 

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

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی        ۱38۱۷5۴

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۲99-۱۴۰۱/5/۲6 هیات اول 

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

شناسنامه ۲۱۲5 صادره از بردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲6۲/3۷مترمربع پالک 3۰فرعی  مفروز و مجزي شده از ۱ فرعی از 35۷۴ 
اصلی  واقع در بردسیر بلوارمعلم کوچه فجر خریداري از مالک رسمي خانم 
نرگس بر مغاز محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 

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

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی          ۱38۱۷6۴

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۴۲3-۱۴۰۱/6/6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي رحیم خانعلي دخت فرزند عباس بشماره شناسنامه ۱8۲6 
صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی  به 

مساحت ۱۴3/۱3 مترمربع پالک 55 فرعي از 3368 اصلي  واقع در بردسیر 
بلوارامامزاده بخش ۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین کوپاه 
اصفهان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۱/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی    ۱38۱8۷8

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۱3۴-۱۴۰۱/5/۱ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم درجان کالنتري پور فرزند حسن بشماره شناسنامه 95 

صادره از بردسیردرسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
38۰/5۲ مترمربع پالک ۲۲۴فرعي از3598  اصلي  واقع دربردسیر بلوار 
۲۲ بهمن کوچه فجر 5بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي 
حسین زینلی نژاد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  ۱38۱۷8۱

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱395-۱۴۰۱/6/6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي خانم مهري سروري زاده کوهپایه فرزند علي بشماره شناسنامه ۷8 
صادره ازکرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 5۱۰ مترمربع پالک3 
فرعي از68۲ اصلي واقع در بردسیرخیابان میرزا اقاخان کوچه ۱6 بخش ۲۰ 

کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي امیر گرکانی نژاد مشیزی  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 

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

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی    ۱38۱88۱

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱393-۱۴۰۱/6/6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي سعداله خسروي مشیزي فرزند شکراله بشماره شناسنامه ۲ 
صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 33۴,۷۱ مترمربع 
پالک5 فرعي از۱9۱ اصلي  واقع در بردسیر خیابان شهید صانعی کوچه 

بنفشه ۱۱بخش ۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی بردبار 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

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

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی   ۱38۱9۱9

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۰99۲-۱۴۰۱/۴/۷هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي  سیدحمیدرضا حسیني فرزند سیدعبدالعلي بشماره کد ملی 

3۱۷۰۰5۱5۰۴ صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱۰6/9 مترمربع پالک ۱8۲فرعي از395 اصلي  واقع در بردسیر گلزار 
خیابان شریعتی بخش ۲۱ کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي ایرج 

سروشیان  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 

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

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

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  ۱38۱888

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

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

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

برابر راي شماره ۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱39۴-۱۴۰۱/6/6 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سینا تقي زاده پور کفاش فرزند جواد 
بشماره کدملی 3۱۷۰۱۰۱8۲۱ صادره از کرمان درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۲۲۴/۲۷ مترمربع پالک9۰ فرعي از 35۷6اصلي واقع 
دربردسیر خیابان معلم کوچه ۱۰متری بخش ۲۰ کرمان  خریداري 
از مالک رسمي خانم مهوش بهادر بردسیری  محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 

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

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۱/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم 
۱۴۰۱/۷/۱۱:

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۲95-۱۴۰۱/5/۲6هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي صادق قلندري پامزاري فرزند قربانعلي 
بشماره شناسنامه ۱۲۰3 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 3۲9/۷9 مترمربع پالک۱3 فرعي از۱۱۲۱ اصلي واقع دربردسیر 

محله دهنو سفید خیابان شهید زاهدی بخش ۲۰ کرمان  خریداري 
از مالک رسمي آقاي حسین ستاری  محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 

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

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 - 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  ۱38۱۷88

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

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

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

برابر راي شماره ۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۰۰۱-۱۴۰۱/۴/8 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم طاهره هاشمي بیدخوني فرزند امان 

اله بشماره شناسنامه ۱۰ صادره ازبردسیر در یک باب خانه به مساحت 
۷۰/۴5 مترمربع پالک ۱3۲ فرعی مجزی شده از ۲3 فرعی از ۱فرعی 
از 55۰  اصلي  واقع در بردسیر خیابان شهید غالمحسین پور بخش 

۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمي آقاي حمید سعید  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8- 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی       ۱38۱۷۷5

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۰99۲-۱۴۰۱/6/۷هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس عمادی فرزند گرگعلی بشماره 
شناسنامه ۷ صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۰۱/68 مترمربع 89 فرعي از 35۷6 اصلي واقع دربردسیر شهرک 

دانشگاه ازاد   بخش ۲۰ کرمان خریداری از مالک رسمي خانم مهوش 
بهادر بردسیری  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 

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

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

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 -
  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  ۱38۱88۷

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۲98-۱۴۰۱/5/۲6 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم عصمت شمس الدین سعید فرزند 

حسین جان بشماره شناسنامه 35۲5۰ صادره از کرمان درششدانگ  
یک باب خانه به مساحت ۲۱۰/6۰ مترمربع پالک ۱3 فرعي از 3۷۲ 

اصلي  واقع دربردسیر گلزار خیابان فرهنگ کوچه ۱۴  بخش ۲۱ کرمان 
خریداري از مالک رسمي آقاي انوشیروان سعید  محرز گردیده است.لذا 

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 

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

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 - 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی      ۱38۱۷۴9



سال چهاردهم - شماره ی 542 7دوشنبه - 28شهریور ماه  1401
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان :

۶۵۰ هزار دانش آموز استان کرمان از دوم مهر به مدرسه می روند
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان از آغاز ســال تحصیلی 
در ایــن اســتان بــا حضــور 65۰ هــزار دانــش آمــوز در دوم مهرمــاه 

۱۴۰۱ خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، رضــا رضایی در آســتانه 
آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکه 
دانــش آمــوزان بــه علــت شــیوع بیمــاری کرونــا مدتــی از فضــای 
مدرســه دور بودنــد، اظهــار داشــت: ایــن موضــوع هــم آمــوزش و 
پــرورش و هــم خانواده هــا را بــا ســختی ها و چالش هایــی روبــه رو 

کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال تحصیلــی قبــل حــدود یــک مــاه و 
نیــم و از ۱۴ فروردیــن ۱۴۰۱ دانــش آمــوزان در مدرســه حضــور 
یافتنــد، گفــت: در ایــن مــدت تمــام مــدارس بــه صــورت حضوری 

فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد.

ــا بیــان ایــن کــه  ــرورش اســتان کرمــان ب ــرکل آمــوزش و پ مدی
آمــوزش حضــوری بــا غیرحضــوری قابــل مقایســه نیســت، افــزود: 
بعــد از دو ســال وقفــه در آمــوزش حضوری چــاره ای جز بازگشــایی 

مــدارس نداریــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه لحــاظ رعایــت شــیوه نامه های 
بهداشــتی، پــروژه مهــر بــه خوبــی اجــرا شــده، بیــان کــرد: مانــور 
بازگشــایی مــدارس در ۲۱ شــهریور ۱۴۰۱ اجــرا شــد و بازدیدی که 
از چنــد مدرســه شــهر کرمــان داشــتیم کــه گویــای آمادگــی الزم 

مــدارس بــرای شــروع ســال تحصیلــی جدیــد بــود.
رضایــی گفــت: تعــداد زیــادی از مــدارس از مهــر ۱۴۰۱ وارد مــدار 
ــش  ــادی چال ــا حــد زی ــه ت ــرورش می شــود ک ــوزش و پ کاری آم

کمبــود فضــای آموزشــی را رفــع می کنــد.
ــرای  ــان ب ــتان کرم ــدارس اس ــه م ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ســال تحصیلــی جدیــد آمــاده شــده اند و 65۰ هــزار دانــش آمــوز 
ــدارس  ــرد: م ــان ک ــت، بی ــد رف ــه خواهن ــه مدرس ــر ب از دوم مه
حتمــاً حضــوری خواهــد بــود، توزیــع کتــب درســی آغــاز شــده و 
۲۰ مدرســه نیــز آمــاده شــده تــا دانــش آمــوزان در فضــای نــو و 

مســتحکم بــه تحصیــل مشــغول شــوند.
وی در ارتبــاط بــا اجــرای طــرح رتبه بنــدی معلمــان گفــت: طــرح 
رتبه بنــدی معلمــان در حــال انجــام اســت و مــدارک و مســتندات 

هــم در ســامانه توســط همــکاران در حــال بارگــذاری اســت.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بیــان کــرد: مبلغی به 
صــورت علی الحســاب بــه حســاب معلمــان واریــز شــده و در ادامــه 
هــم مشــکل نیروهایــی کــه بــرای آنها ایــن مبلــغ واریز نشــده حل 

ــد. خواهد ش
وی بــا بیــان اینکــه همــه تالش هــا بــر ایــن مبنــا اســت کــه رتبــه 

معلمــان هــر چــه ســریع تر  مشــخص شــود تــا از مهرمــاه افزایــش 
حقــوق اعمــال شــود، گفــت: فرایند نقــل و انتقــاالت هم بــه خوبی 
انجــام شــده و ســاماندهی معلمــان بــه نحــو مطلوبــی انجــام شــده 

است.

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

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

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

برابر راي شماره  ۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۱58-۱۴۰۱/5/۱ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي آقاي حسین میرمحمدی  فرزند مراد بشماره شناسنامه ۲ صادره از 
بردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲93/۴6 مترمربع پالک55 
فرعي از 5۴3 اصلي واقع دربردسیر خیابان شهید گرکانی جنب پارک ناظر 

زاده   بخش ۲۰ کرمان انتقال ملک از تمامی مالکین مشاعی اولیه پالک 5۴3 
اصلی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی  ۱38۱۷86

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱366-۱۴۰۱/6/۲ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حمید نیکورز فرزند قاسم بشماره شناسنامه 6 صادره از 

بردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲68 مترمربع پالک ۱۲۱ 
فرعي از5۲36 اصلي  واقع در بردسیر دیشکان بخش ۲۰ کرمان  خریداري 
از مالکین رسمي  سید مجتبی و سید مصطفی هردو منصوری پور محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 

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

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8-  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی      ۱38۱۷6۷

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

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

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

برابر راي شماره ۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۰99۰-۱۴۰۱/۴/۷هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

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

پالک ۱5فرعي از 5۴8اصلي  واقع در بردسیر بلوارمیرزا اقاخان کوچه 
۱6بخش ۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمي آقاي کوروش بهادر بردسیری  

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

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی  ۱38۱89۰

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۴۰۰-۱۴۰۱/6/6هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي آقاي حمید حیدری دخت ترشاب  فرزند حسن بشماره شناسنامه 
۱ صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 333/۴۰ 

مترمربع پالک63 فرعي از 68۷ اصلي واقع دربردسیرخیابان   میرزا آقاخان 
کوچه ۱۰متری بخش ۲۰ کرمان خریداری  از مالکین رسمي آقایان 

ضیاالدین ومظفرالدین هر دو وزیری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که 

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

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی  ۱38۱88۰

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۰99۷-۱۴۰۱/۴/۷هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حمید اسدي مشیزي فرزند سعداهلل بشماره شناسنامه ۱۴3 
صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 36۲/85مترمربع 
پالک5۴  فرعي از 3۴۲۷ اصلي  واقع دربردسیربلوارامام جمعه بخش ۲۰ 
کرمان خریداري از مالک رسمي خانم ماه نسا شاهرحمانی  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 

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

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی   ۱38۱۷۷9

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۲9۷-۱۴۰۱/5/۲6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حسین فخرآبادي فرزند قلندر بشماره شناسنامه 5 صادره از 
بردسیر درششدانگ  یک باب خانه به مساحت 353/3 مترمربع پالک ۲ 
فرعي از۱۰39 اصلي  واقع در بردسیر خیابان شهید صانعی کوچه بنفشه 

۱۴بخش ۲۰ کرمان  خریداري از مالک رسمي آقاي قاسم برومند بردسیری 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

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

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 -  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی   ۱38۱۷9۰

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱3۰۲-۱۴۰۱/5/۲6هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین حیدرآبادي پور فرزند علي بشماره 
شناسنامه ۷35 صادره ازبردسیر درششدانگ یک قطعه زمین جهت الحاق 
به پالک مجاور غربی  به مساحت ۲۴/۲ مترمربع پالک3۴۷ فرعي از53۴ 
اصلي  واقع در بردسیر خیابان ولیعصر کوچه یاس 9و۱۱ بخش ۲۰ کرمان 
خریداري از مالک رسمي خانم عذری خسروی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰/6/۲8 -تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱

        حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی    ۱38۱۷5۲

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۱68-۱۴۰۱/5/3 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي جواد نژادکهنوجي فرزند خداداد بشماره 
شناسنامه ۱۴۷6 صادره از بردسیر در یک باب خانه به مساحت 5۷۱,۲6 

مترمربع پالک 55فرعي از3۴۲۷ اصلي  واقع در بردسیربلوار امامزاده 
کوچه گلستان ۷بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي خانم 

مانساءشاهرحمانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 

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

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

صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱ 

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی          ۱38۱899

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱398-۱۴۰۱/6/6هیات اول 

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

مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ارشمیدس شمس الدین سعید فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه ۴3 صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب 

خانه و باغچه  به مساحت 635/93مترمربع پالک ۲ فرعي از5۴9 اصلي  
واقع دربردسیر گلزار خیابان معتمد العلماءبخش ۲۱ کرمان  خریداري 
از مالکین رسمي آقاي ابراهیم و خانم فاطمه هردو شمس الدین سعید 

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

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

انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 -تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی  ۱38۱۷38

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

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

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

برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱3۰۰-۱۴۰۱/5/۲6 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي امان اله مرادپورنگاري فرزند امراله بشماره 
شناسنامه ۱ صادره ازبردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱88مترمربع پالک۱۱ فرعي از958 اصلي  واقع در بردسیر میدان 

امام علی کوچه بنفشه 33 بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي 
خانم ماه منظر برومند بردسیری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 - تاریخ 

انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی   ۱38۱۷58

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

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

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

برابر اراي شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۰۰۲-۱۴۰۱/۴/8 و 
۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۱65-۱۴۰۱/5/۲  هیات اول  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم پروانه اردشیري فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه ۱6۷86 
صادره از گلپایگان در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 

جهت الحاق به خانه پالک 63 فرعی از ۷66  به مساحت ۱6/۴3 مترمربع 
پالک ۱۰5فرعي از۷66 اصلي واقع در بردسیربخش ۲۰ کرمان خریداري 
از مالک رسمي آقاي حمید سعید محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 - تاریخ 

انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۷/۱۱
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی        ۱38۱۷93 

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۱3۱-۱۴۰۱/5/۱هیات اول/

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

مالکانه بالمعارض متقاضي خانم پروین سعید فرزند حسین بشماره 
شناسنامه ۱9۷۱ صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
33۷مترمربع پالک۱85 فرعي از395 اصلي واقع در بردسیر گلزار خیابان 
شریعتی بخش ۲۱ کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي خسرو کیانیان 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

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

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

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/6/۲8 - تاریخ انتشار نوبت دوم 

۱۴۰۱/۷/۱۱:
حسین تقی زاده ۰ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی        ۱38۱۷9۱
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پیامک های ارسالی شما
10000100005588 شماره ی ارسال پیامک

شــهید عبــاس ســعید فرزند غالمحســین 
و نــام مــادر: فاطمــه پــراش متولــد : ۱3۴6، 
تحصیــالت: پنجــم ابتدائــی ومجــرد، تاریخ  
ــاو ،  شــهادت: 66/5/۱5ومحــل شــهادت: ف

مــزار: گلــزار شــهدای شــیرینک
زندگینامه:

روســتای  در  ســعید  عبــاس  شــهید 
ــه  ــیرینک( ب ــتای ش ــر از روس گیُورج)باالت
دنیــا آمــد. تــا پنجــم ابتدائــی درس خوانــد 
و بعــد از آن بــه کار کشــاورزی بــه همــراه 

ــت.  ــدر پرداخ پ
زمــان جنــگ بــود. یکســال قبــل از موعــد 
ســربازی بــه جبهــه رفــت تــا در زمانــی که 
ــرباز دارد،  ــه س ــاز ب ــورش نی ــالم و کش اس
میــدان را خالی نگذاشــته باشــد. ســرانجام 
پــس از حــدود ۱۴ مــاه حضــور در جبهه در 

منطقــه فــاو به شــهادت رســید.
ــدم:  ــود. خــواب دی عبــاس شــش ماهــه ب
یــه نــور تــو ســقف خانه ســت، همــه میان 
ــوار  ــر اســب س ــور. دو نف ــن ن ــای ای تماش
ــد. از ایــن دو بزرگــوار پرســیدم: ایــن  آمدن
نــور ســقف خانــه مــا نشــونه چیــه؟ گفتن: 

ایــن نــور پســرت عبــاس هســت!
بابــا همیشــه مــی گفــت: مــن فکــر مــی 
کــردم، عبــاس بــزرگ میشــه، بــه جایــی 

مــی رســه و باعــث افتخــارم میشــه...
راوی: خانــم نــازی ســعید)خواهر شــهید(، 

بــه نقــل از پــدر شــهید
از ســن 6-5 ســالگی پشــت ســر پدرم نماز 
مــی خوانــد. وقتــی مدرســه رفت، نمازشــو 
بلــد بــود. مثــل بابــام بعــد نمــاز صبــح تــا 

هــوا روشــن مــی شــد قــرآن مــی خوانــد.
     راوی: خانم نازی سعید)خواهر شهید(

یکســال زودتــر از موعد خدمتش خواســت 
ــع  ــذار موق ــت: بگ ــا گف ــربازی. باب ــره س ب
خــودش بــرو. گفت: جنگــه! االن کشــور به 

مــا نیــاز داره!
از مرخصــی کــه مــی آمــد، گاهــی به پســر 
عمــه م ســر مــی زد. تعریــف می کنــه: منو 
بــرا نمــاز صبح بلنــد می کــرد. مــی گفتم: 
بگــذار بعــد مــی خونم. مــی گفت: دوســت 

دارم همــراه من نمــاز بخونی.
       راوی: خانم نازی سعید)خواهر شهید(

ــو اوج  ــرد: ت ــی ک ــف م ــش تعری همرزم
گرمــای خوزســتان، روزه مــی گرفــت. 
حالــش بــد مــی شــد. بهــش مــی گفتــم: 
اگــه طوریــت بشــه جــواب خانــواده ات رو 
چــی بــدم؟ روزه نگیــر. امــا عبــاس قبــول 

ــرد... نمــی ک
       راوی: خانم نازی سعید)خواهر شهید(

بــه بابــام همیشــه می گفــت: دعــا کن من 
برم زیارت امام حســین)علیه الســالم(

       راوی: خانم نازی سعید)خواهر شهید(
بابــا مــی گفت: پســرم شــنیدم تو همیشــه 

داوطلــب میشــی بــرا خط؟! 
گفــت: بابا! هر شــب کــه عملیاتــه، فرمانده 
صحبــت مــی کنــه، مــی گــه: تــا االن مــن 
فرمانــده شــما بــودم، دیگــه از ایــن بــه بعد، 
فرمانــده شــما، امــام زمانــه... وقتــی اینطور 

میگــه، چطــور مــا داوطلــب نریم؟!
لحظــه وداع بــا پیکــرش، بــا دیــدن تــاول 
ــه  ــادم ک ــی افت ــاد زمان ــتاش، ی ــف دس ک

ــود...  ــا ب کمــک کار باب
      راوی: خانم نازی سعید)خواهر شهید(

*ســالم خســته نباشــی خواهشــا اگــر دلتــون 
خواســت ی فکــری بــرا روکــش آســفالت 
بردســیر کرمــان روبــرو پمــپ عکاف بکنیــد .تا 

حادثه ای رخ نداده                9۱3۷----۲۰ 
*چــرا مســئولین ازشــرکتهای فــوالدی نمــی 
خواهنــد بــرای کارکنانشــان خانــه بســازند کــه 
ــده  ــث ش ــوع باع ــن موض ــه ای ــه ب ــدم توج ع
اجــاره بهــا  دربردســیرخیلی افزایــش یابــد کــه 
دردورتریــن نقطــه ومحــالت حاشــیه ای ماهانه 

اجــاره ســخت شــده لطفــا فکــری بکنیــد
۷۱----9۱33                                         

ــیرتافوالد از  ــاده بردس ــرای ج ــا ب ــالم لطف *س
مســولین خواهشــمندم بــرای درســت کــردن 
جــاده اقــدام فرمایــد                      9۱38----5۲
* باســالم الســالم علیک یا ابا عبداهلل الحســین 
چــرا بــه مــا مــی گوینــد جامانــده اربعیــن ایــن 
کلمــه مــرا آتــش داد ماعاشــق امــام حســینیم 
ــی  ــت کاش م ــان حسینیس ــب و روحم وقل
گفتند راهپیمایی همنوایی دلدادگان حســینی 
وهمنوایان با کاروان حســینی       9۱3۲----۴۰

*ســالم خداوکیلــی فکــری بــرای ظاهرونمــای 
بیــرون امامــزاده داشــته باشــید کارهــای خوبی 
شــده صحــن خوبی بناشــده امــا جلــوه وزیبایی 
خاصــی نــدارد بخواهیــم یک عکــس ازامامــزاده 
مــان بــرای جایی بفرســتیم نداریــم لطف کنید 
بیــرون  ان را نماســازی کنیــد    93۰3----6۰

*ســالم لطفــا بــرای جــاده بردســیر تــا فــوالد 
فکــری کنیــد خیلــی خرابــه9۱36----8۱

*ایــن مســئوالن شــهرما کــه اکثــرا غیربومیند 
وهــرروز درجــاده ازکرمــان میاینــد و مــی 
روندحــس نمیکننــد جاده خیلــی خرابــه و نیاز 
بــه مرمــت وروکــش اســفالت دارد و پیگیــری 
کننــد چــون این مــردم بردســیر روحیه مطالبه 
ــیر  ــان بردس ــاده کرم ــازه ج ــد ت ــری ندارن گ
ازگدارتــا بردســیر کــه بیــش ازیکســال نیســت 
اســفالت شــده مجــددا همــان شــکل قبلــی را 
دارد وبســیاربد اســفالت شــد کسی هم پیگیری 
نمــی کندکــه بــا صــرف هزینــه گــزاف عمراین 

ترمیــم اســفالت چندســاله ؟ 
99----936۲                                            

*چهــار راه المهدی تقاطع معلم با شــهیدملک 
ــن دارد چــون  ــه نصــب دوربی ــاز ب قاســمی نی
بارهادیــدم بــا اینکه چراغ قرمز اســت ماشــینها 
بــی خیــال رد میشــو ندجــای پلیــس هــم کــه 
درشــهر درهمه مکانها خالیست حاالبابازگشایی 
مــدارس و ترافیــک میــدان معلــم چــه میکنند 
دوســتی پیــام داده بــود کــه میــدان به چهــارراه 
تبدیــل یــا چــراغ نصــب کننــد تــا درســاعات 
شــلوغ وپرترافیــک از چراغ اســتفاده شــود ســه 
راهــی بلواربــه المهدی هم همیــن وضــع را دارد 

باتشــکر                                9۱3۴----۲6
ــروج  ــد ازخ ــان بع ــمت کرم *ورودی شهرازس
ازپــل و رســیدن بــه جلــو اداره  راه و شهرســازی 
درشــب راه بســیارتاریک وبــدون خــط  کشــی و 
جــدول گذاریســت و توقــف کامیونهــا درخــارج 
از پارکینــگ برایــن مشــکل مــی افزایــد حــاال 
دورزدن و چرخــش کامیونهــا بــه پارکینــگ هم 
براین مشــکل مــی افزایــد قطعامتخصصین امر 
درامورجاده ای درکشــوروجوددارد و مســئولین و 
شــورای ترافیــک بــا دعــوت از آنــان طرحــی را 

اجــرا کننــد ممنــون               9۲۲۱---۰۷

سفارش قرآنیِ تواصی به حق و تواصی به صبر دستورالعمل 
اساسی برای همیشه ما است

رهبرمعظم   انقالب اسالمی در مراسم عزاداری دانشجویان به مناسبت اربعین حسینی علیه السالم::

عباس سعیدمحمد خراسانی

ــه  ــای بی وقف ــه تالش ه ــاره ب ــا اش ــالب اســالمی ب ــر انق رهب
بدخواهــان و رهزنــان حقایــق بر ضــد حــوادث مهمی همچون 
راهپیمایــی شــورانگیز اربعیــن، همــگان را بــه وظیفه شناســی 
ســفارش و خاطرنشــان کردنــد: دو جملــه حیاتــی و جاودانــی 
ــرای  ــر ب ــه صب ــی ب ــق و تواص ــه ح ــی ب ــی تواص ــرآن یعن ق
ــتورالعمل  ــک دس ــا ی ــروز م ــرای ام ــوص ب ــه و بخص همیش

اساســی اســت.
بــه گــزارش روز شــنبه ایرنا،در اربعین ســید و ســاالر شــهیدان، 
حســینیه امــام خمینــی)ره( میزبــان هیئت هــای دانشــجویی 
بــود و دانشــجویان عــزادار در حضــور رهبــر انقــالب اســالمی 
همنــوا بــا زائــران کربــالی معلـّـی یکپارچــه نــدای »لبیــک یــا 

حســین« ســر دادنــد.
در پایــان مراســم عــزاداری، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
در ســخنانی دلهــای پــاک و مؤمــن جوانــان را موجــب 
کیفیت بخشــی بــه دعــا و موعظــه و افزایــش هدایــت الهــی 
دانســتند و گفتنــد: مراســم اربعیــن کــه پرچــم بلنــد حضرت 
ــر  ــر از ه ــکوه تر و معّظم ت ــا ش ــال ب ــهداء اســت امس سیدالش

ــد. ــزار ش ــخ برگ ــری در تاری دوره دیگ
ــن را  ــی اربعی ــای راهپیمای ــه معجزه آس ــالب، حادث ــر انق رهب
نشــانه اراده پــروردگار بــرای برافراشــته تر کــردن پرچــم اســالِم 
اهل بیــت خواندنــد و افزودنــد: ایــن حرکــت بــا هیچ سیاســت 
و تدبیــر بشــری قابــل تحقــق نیســت و این دســت خدا اســت 
کــه بــا ایــن جلــوه عظیــم بشــارت می دهــد راه پیــش روی ما 

روشــن و پیمودنی اســت.
ایشــان، جوانــان را بــه قــدر دانســتن دوران جوانــی و اهتمــام 

ــد و  ــه کردن ــینی توصی ــای حس ــه هیئت ه ــژه ب وی
گفتنــد: هیئت هــا هــم بایــد یــاد اهل بیــت را زنــده 
نگــه دارنــد هم مرکــز و پایــگاه تبیین حقایق باشــند.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه تالش هــای 
ــد  ــر ض ــق ب ــان حقای ــان و رهزن ــه بدخواه بی وقف
ــورانگیز  ــی ش ــون راهپیمای ــی همچ ــوادث مهم ح
ــفارش و  ــی س ــه وظیفه شناس ــگان را ب ــن، هم اربعی
ــی  ــی و جاودان ــه حیات ــد: دو جمل ــان کردن خاطرنش
قــرآن یعنــی تواصــی بــه حــق و تواصــی بــه صبــر 

بــرای همیشــه و بخصــوص بــرای امــروز مــا یک 
دســتورالعمل اساســی اســت.

ایشــان، صبــر را به معنــای پایداری، ایســتادگی، 
خســته نشــدن و خــود را در بن بســت ندیــدن 
دانســتند و خطــاب بــه جوانــان عزیــِز هیئتــی و 
قرآنــی گفتنــد: هــم خودتــان راه حــق را برویــد 
هــم تــالش کنیــد بــا منــّور کــردن محیطهــای 
ــدا،  ــگ خ ــه رن ــگاه ب ــه دانش ــون از جمل گوناگ

دیگــران نیــز بــه ایــن راه هدایــت شــوند.

 ماشین آالت تأمین و بکارگیری استعالم آگهی 
  
 

 
 

_کارخانه سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در شهر بردسیرماشین آالت مورد نیاز جهت بکارگیری  و تأمین "شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد 
 واگذار نماید.  بردسیرشهرستان در سطح  استعالمرا از طریق برگزاری  " نورد

  نحوه دریافت اسناد:
مراجعه و اسناد  www.parizpishro.ir یکیبه آدرس الکترون استعالماسناد  افتیتوانند جهت در  یم ( واجد شرایطحقیقی-حقوقیاشخاص )انیمتقاض هیکل

 .ندیدانلود نما دهیمذکور را از قسمت مناقصه و مزا
به صورت دقیق قید شده است، را طی نامه رسمی از طریق  استعالمدرخواست خود مبنی بر تحویل اسناد که در آن موضوع و شماره  همچنین متقاضیان می توانند

مذکور برای ایشان  استعالم( ارسال نموده و متعاقباً اسناد شرکت در پور مهدی آبادی)آقای  09103454474واتس آپ برای نماینده این شرکت با شماره تماس 
 سال خواهد گردید.  ار 

سایت شرکت مجتمع جهان  -کارخانه نورد میلگرد بردسیر -خروجی شهر بردسیر به سمت شهر کرمان-شهرستان بردسیر _استان کرمان  محل تحویل پاکات :
 (09133415168آقای میرمحمدی ) شماره تماس -فوالد سیرجان

 10:00ساعت  -06/07/1401:  آخرین مهلت تحویل پاکات

 10:00ساعت -30/06/1401 بازدید از سایت :

 نوع ماشین آالت مورد نیاز ردیف
 تعداد

 )دستگاه(
 میزان کارکرد درماه

 ساعت 250 1 لجن کش با راننده 1

جهت حمل زباله  نیسان وانت بااتاق کمپرسور بدون راننده 2
 به باال 98مدل 

 ثابت 1

3 

 یا رومانی با متعلقات  بدون راننده  285تراکتور فرگوسن

لیتری پشت  5000تانکر  -لیتری 5000)سمپاش پشت تراکتوری
 جارو پشت تراکتوری(-دیسک پشت تراکتوری -تراکتوری

 ثابت 1

 ثابت 1 به باال 98وانت مزدا دو کابین بدون راننده مدل 4

 :یا کلیه دستگاه ها قیمت پیشنهادی ارائه دهند.شرکت کنندگان می توانند برای یک نکته مهم 
 

 .این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد 
  ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد. سهمدت اعتبار قیمت پیشنهادی 
  می باشد. استعالمهزینه چاپ آگهی به عهده برنده 
 تماس حاصل نمایند. (پورمهدی آبادی) آقای  09103454474با شماره  بیشتراضیان می توانند جهت کسب اطالعات متق 
  حاصل نمایید.تماس  ) آقای هاشمی پور( 034 -41424382  مناقصه با شمارهجهت کسب اطالعات درخصوص 

 
 امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

*     نكته مهم:شرکت کنندگان می توانند برای یک یا کلیه دستگاه ها قیمت پیشنهادی ارائه دهند.
*   این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.

*  مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.
*   هزینه چاپ آگهی به عهده برنده استعالم می باشد.

*   متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 0۹103454474 ) آقای پورمهدی آبادی( تماس حاصل نمایند.
*  جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  41424382- 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

 آگهی استعالم تأمین و بکارگیری ماشین آالت 
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد " تأمین  و بكارگیری ماشین آالت مورد نیاز جهت سایت شرکت مجتمع جهان 

فوالد سیرجان در شهر بردسیر_کارخانه نورد"  را از طریق برگزاری استعالم در سطح شهرستان بردسیر واگذار نماید. 
نحوه دریافت اسناد: 

ــی  ــه آدرس الكترونیك ــتعالم ب ــناد اس ــت اس ــت دریاف ــد جه ــی توانن ــرایط م ــد ش ــی( واج ــخاص حقوقی-حقیق ــه متقاضیان)اش کلی
www.parizpishro.ir     مراجعه  و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

همچنیــن متقاضیــان مــی تواننــد درخواســت  خــو د مبنــی بــر تحویــل اســناد کــه در آن موضــوع و شــماره اســتعالم بــه صــورت دقیق 
قیــد شــده اســت، را طــی نامــه رســمی از طریــق واتــس آپ بــرای نماینــده ایــن شــرکت بــا شــماره تمــاس 0۹103454474 )آقــای پــور 

مهــدی آبــادی( ارســال نمــوده و متعاقبــاً اســناد شــرکت در اســتعالم مذکــور بــرای ایشــان ارســال خواهــد گردید.  
محــل تحویــل پــاکات : اســتان کرمــان -  شهرســتان بردســیر-خروجی شــهر بردســیر بــه ســمت شــهر کرمــان- کارخانه نــورد میلگرد 

بردســیر- ســایت شــرکت مجتمع جهــان فــوالد ســیرجان-آقای میرمحمــدی ) شــماره تمــاس 0۹133415168(
آخرین مهلت تحویل پاکات : 1401/07/06- ساعت 10:00 -بازدید از سایت : 1401/06/30-ساعت 10:00     

کشته شدن 229 نفر در پنج ماهه امسال در حوادث ترافیکی شمال استان  کرمان
ســرهنگ علی رضایــی، فرمانده پلیس راه شــمال اســتان 
کرمــان  بــا بیــان اینکــه ۲۲9 نفــر در پنــج ماهه امســال 
در حوادث ترافیکی شــمال اســتان کشــته شــدند، اظهار 
داشــت: از ایــن تعــداد ۱3۰ نفــر در صحنــه جان باختند.

ــب در  ــه ترتی ــات ب ــوع تصادف ــزود: بیشــترین وق وی اف
ــوده  ــهربابک ب ــیرجان و ش ــان، س ــتان های کرم شهرس
و بیشــترین جان باختــگان در ســه شهرســتان کرمــان، 

ــوده اســت. ــد ب ســیرجان و زرن
ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــمال اس ــس راه ش ــده پلی فرمان
ــل  ــترین دلی ــی بیش ــواب آلودگ ــتگی و خ ــه خس اینک
ــان اســت کــه منجــر  ــات در اســتان کرم ــوع تصادف وق
بــه واژگونــی خودروهــا شــده اســت، گفــت: 55 درصــد 

تصادفــات بــر اثــر واژگونــی خودروهــا بوده که شــامل 
ســرعت زیــاد و خــواب آلودگــی راننــدگان می شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــول راه هــای اســتان کرمان 
زیــاد بــوده و کمبــود دوربیــن ثبت تخلفات در اســتان 
کرمــان کامــال محســوس اســت، بیــان کــرد: اســتان 
ــرای  ــا کمبــود مجتمع هــای بیــن راهــی ب کرمــان ب

اســتراحت راننــدگان روبــه رو اســت.
رضایــی بــا بیــان اینکــه بعضــی جاده ها مســیر فرعی 
هســتند امــا عمــالً کارکــرد جــاده اصلــی پیــدا کردند 
ــده شــوند، گفــت: بیــش از 6۰ درصــد  ــد دو بان و بای
حــوادث در 3۰ کیلومتــری شــهرها اتفــاق افتــاده کــه 

نیازمنــد ایمنی ســازی و روشــنایی اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه محــور ماهــان - بــم و محــور 
باغیــن - ســیرجان و محــور انــار - شــهربابک از 
محورهــای پــر تصــادف در پنــج ماهــه امســال اســتان 
هســتند، بیــان کــرد: برخــورد بــا تخلفــات حادثه خیــز 
در اســتان کرمــان توســط پلیــس ۱۰3 درصــد افزایــش 

پیــدا کــرده اســت.
ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــمال اس ــس راه ش ــده پلی فرمان
اینکــه بــا کمبــود دوربیــن کنتــرل ســرعت در ســطح 
اســتان روبــه رو هســتیم، افــزود: وضعیت روشــنایی برج 
ــور  ــژه در مح ــس راه به وی ــگاه های پلی ــل پاس ــور مقاب ن
کرمــان - چتــرود و باغیــن - کرمــان نامناســب اســت و 

بایــد تقویــت شــود.


