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امــام صــادق عليــه الســام  فرمــود : مــن حــق دارم كــه بــى گنــاه شــما را بــه خاطــر گنــاه كارتــان مؤاخــذه كنــم؛ چگونــه 
چنيــن حّقــى نداشــته باشــم، حــال آن كــه دربــاره كار زشــت يكــى از افــراد خــود خبــردار مــى شــويد، اّمــا بــه او اعتــراض 
نمــى كنيــد و از او دورى نمــى نماييــد و اذيّتــش نمــى كنيــد تــا از كار زشــتش دســت بــردارد ؟!                          » وســائل الشــيعة «

با توجه به تعطیلی مدارس به علت شیوع 
وگستردگی کرونا قریب به دوسال و فاصله 
افتادن بین اولیا با مدارس و تاثیر بسزای این 
دونهاد  برای رشدعلمی ومعنوی فرزندان و 
دانش آموزان ضرورت دارد مجددا همکاری بین 
این دونهاد هرچه بهتر برای تربیت نسلی آرمانی 
برای حضور وتداوم درتحقق تمدن اسالمی را 

تجلی بخشند 
امروزه انجمنهای اولیا و مربیان رایج ترین و 
پرمعناترین وسیله ارتباط بین خانه و مدرسه 
اوقات  اعظم  قسمت  فرزندان  ازآنجاکه  اند. 
زندگی خود را دور از مدرسه میگذرانند، الزم 
است که معلم و مسئولین مدرسه از محیط 
زندگی، فرهنگ و ارزشهای حاکم بر آن محیط 
آگاهی یابند تا بتوانند آموزش وپرورش مدرسه 
را با استفاده از تجارب زندگی دانش آموز و با 
همکاری اولیای وی بارور نمایند اصوالً هدف از 
تشکیل انجمنهای اولیا و مربیان نیز چیزی جز 
این نیست که اولیا و مربیان باهم آشنا شوند و 
اولیا از روشها و طرز کار معلمان و از پیشرفتها 
واحیاناًمشکالت فرزند خود مطلع گردند . این 
همکاری دانش آموز را نیز متوجه میسازد که 
بین خانه و مدرسه جدائی نیست و تضاد و 
دوگانگی بین روشهای، تربیتی این دو محیط 
وجود ندارد ووقتی معلمان و والدین با یکدیگر 
آموزش  اهمیت  فرزندان  میکنند،  همکاری 

وپرورش را باور میکنند. 

ضرورت همکاری خانه و 
مدرسه برای ارتقاء علمی 

ومعنوی  دانش آموزان

ادامه صفحه سوم

سرمقاله

رئیس جمهور بر ضرورت تمهید دسترسی 
آسان و ارزان مردم به درمان تاکید کرد

در ديدار روساى دانشگاههاى علوم پزشكى؛

ــر ضــرورت  ــد ب ــا تاکی ــور ب رئیــس جمه
دسترســی آســان و ارزان مــردم بــه درمــان 
و پیش بینــی بــه موقــع نیازهــای دارویی و 
درمانــی گفــت: وظیفــه ســنگین همــه ما 
ــه اول شــناخت درســِت خواســت  در وهل
دشــمن و دوم تــالش مضاعــف بــرای 
ــن  ــم و همچنی ــد عل ــی و تولی علم افزای
ــد در  ــد و متعه ــای کارآم ــت نیروه تربی

کشــور اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت 
ــی  ــم رئیس ــید ابراهی ــت اهلل س ــا، آی ایرن
در دیــدار روســای دانشــگاه های علــوم 
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش ــکی سراس پزش
تــالش گســترده پزشــکان و کادر درمــان، 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی و وزارت 
بهداشــت در واکسیناسیون و کنترل کرونا، 
بیمــه ســالمت و تولیــد دارو و تجهیــزات 
پزشــکی، تبدیــل ایــران از واردکننــده بــه 
ــکی،  ــی و پزش ــالم داروی ــده اق صادرکنن
تبیین دســتاورهای بــزرگ و موفقیت کادر 
درمانــی و اقدامــات جهــادی آنــان را بــرای 
عمــوم مــردم و نخبــگان خواســتار شــد.
ــتاوردهای  ــه دس ــور در ادام ــس جمه رئی
ــان  ــوزه بهداشــت و درم چشــمگیر در ح
ــور  ــرفت کش ــای پیش ــی از مؤلفه ه را یک
دانســت که دشــمن را بــه اذعــان و اعتراف 

واداشــته اســت.
آیــت اهلل رئیســی توانایــی در علــم و دانــش 
و فنــاوری و تبدیــل آن بــه عمــل را از دیگر 

مؤلفه هــای قــدرت کشــور دانســت و 

گفــت: کشــوری کــه بتوانــد هــم در حوزه 
»پیشــگیری« و هــم در حــوزه »درمــان« 
موفــق و خودکفا باشــد، کشــور پیشــرفته 
ــرفت  ــن پیش ــت و همی ــدی اس و توانمن
ــی  ــمن و طراح ــتیصال دش ــب اس موج
توطئــه بــرای تبدیــل دانشــگاهها از مکانی 
بــرای علم افزایــی و پــرورش نیروهــای 
ــرای  ــی ب ــه مکان ــد ب ــص و متعه متخص

ــوا اســت. آشــوب و بل
رئیــس جمهــور با اشــاره بــه اینکــه راهبرد 
مــا ارتقــای توانمندی هــای داخلــی و 
اســتقالل اســت امــا راهبــرد دشــمن 
ناتوان ســازی و نیازمنــد کــردن کشــورهای 
مســتقل اســت، افــزود: در اینجــا وظیفــه 
ســنگین مــا و شــما اول شــناخت درســِت 
خواســت دشــمن و دوم تــالش مضاعــف 
بــرای علم افزایــی و تولید علــم و همچنین 
ــد در  ــد و متعه ــای کارآم ــت نیروه تربی

کشــور اســت.

در دولت سیزدهم:جذب سرمایه گذاری خارجی کشور به پنج میلیارد دالر رسید
معــاون وزیــر امور اقتصــاد ی و دارایــی و رئیس 
کل ســازمان ســرمایه گذاری و کمک هــای 
اقتصــادی و فنــی ایــران گفــت: میــزان جذب 
ســرمایه گــذاری خارجــی از ۲.۴ میلیــارد دالر 
ــیزدهم  ــت س ــارد دالر در دول ــج میلی ــه پن ب

رســیده اســت.
ــری  ــی فک ــا، عل ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
در همایــش فرصت هــای ســرمایه گذاری 
اراک، افــزود: ایــن مهــم بــا تغییــر رویکــرد در 
دولــت کنونــی انجــام شــد کــه بایــد در ســایر 
ــن  ــود و ای ــی ش ــور عملیات ــتان های کش اس

مســیر اســتمرار یابــد.
وی تاکیــد کــرد : نتایــج ایــن رویکــرد کــه بــر 
پایــه چهارچــوب واقعیت هــای ملمــوس و بــا 
توجــه بــه تجــارب قبلی مد نظــر قــرار گرفته، 
اکنــون تاثیــرات خــود را بــه خوبی نشــان داده 
و نتایــج قابــل توجــه آن بــه مــرور مشــخص 

خواهــد شــد.
معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی اظهــار 
داشــت: افزایــش ســطح و کیفیــت زندگــی در 
شــهرهای بــزرگ و کوچــک ایــران و ارتقــای 
خدمــت رســانی بــه شــهروندان یکــی از 
اولویت هــای دولــت ســیزدهم اســت و بــه تبع  
ــوان  ــام ت ــا تم ــرمایه گذاری ب ــازمان س آن س
خــود برای تســهیل حضــور ســرمایه گــذاران 
خارجــی در ایــن عرصــه تــالش مــی کنــد.

ــات در  ــه اقدام ــر چ ــه داد: اگ ــری ادام فک
ــه  ــا ب ــه ام خــور توجهــی صــورت پذیرفت
لحــاظ وســعت اقتضاعــات و نیازهــای ایــن 
ــوز  ــی هن ــع مال ــت مناب ــوزه و محدودی ح
تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب و کاهــش 
ــورمان در  ــی کش ــت کنون ــه وضعی فاصل
ــا اســتانداردهای  ــات شــهری ب ــه خدم ارائ
جهانــی راه طوالنــی را در پیــش داریــم و از 
ــرکت های  ــی و ش ــذاران خارج ــرمایه گ س
ســرمایه گذار فعــال در ایــن حــوزه دعــوت 
می شــود بــا مطالعــه فرصــت های ســرمایه 
گــذاری موجــود و بــا توجــه به مشــاوره های 
در نظــر گرفتــه شــده و مزیت هــای موجود 

ــد.   ــا ســرمایه گذاری کنن در کشــور م
اقتصــادی  رشــد  کــرد:  تصریــح  وی 
چشــمگیر، جمعیــت بیــش از ۸۰ میلیونی 
و برخــورداری از بــازاری بــزرگ و بــا منابــع 
متعــدد و متنــوع نیــروی کار مناســب 
تحصیلکــرده، تنــوع اقلیمــی و جغرافیــای 
ــی  ــد میلیون ــد ص ــازار چن ــا ب ــاورت ب مج
حــوزه دریــای خزر و کشــورهای همســایه، 
شــبکه زیرســاختی مســاعد اهتمام به رشد 
و پویایــی و تــالش بــرای ایجــاد شــبکه هــا 
و خوشــه هــای تولیــدی و تجــاری و قــرار 
گرفتــن در زنجیره تولید کاال و خدمات بین 
المللــی از مزیت هــای کشــور ایــران بــرای 

ســرمایه گذاران اســت کــه بایــد مــورد توجــه 
قــرار گیــرد.

رئیــس کل ســازمان ســرمایه گــذاری و کمک 
هــای اقتصــادی و فنــی ایــران گفــت: ایجــاد 
ارتباطــات عمیــق تــر و گســترده تــر و ایجــاد 
رونــق در منطقــه مــی توانــد منجر بــه کاهش 
فقــر و افزایش اشــتغال و شــکوفایی در منطقه 
ــدت  ــد م ــگاه بلن ــتا ن ــن راس ــود و در ای ش
کشــور بــه همــکاری و تاکیــد بــر کیفیــت و 
ثبــات ســرمایه گذاری ها یکــی از شــروط 
اساســی تحقــق توســعه اقتصــادی از طریــق 
ــر  ــذار خارجــی اســت و ب جــذب ســرمایه گ
همیــن اســاس دولــت ســیزدهم بخــش قابل 
توجهــی از دیپلماســی اقتصــادی فعــال خــود 
را بــر توســعه و تقویــت مبــادالت اقتصــادی با 
کشــورهای منطقــه و کشــورهایی کــه امــکان 
ــا  ــا آنه ــط اقتصــادی خارجــی ب توســعه رواب

ــت. ــرار داده اس ــت ق ــر اس امکان پذی

ــر  ــرم مطّه ــتى در ح ــه تروريس ــى حادث درپ
حضــرت احمــد بــن موســى عليهماالســام كــه 
بــه شــهادت و مجــروح شــدن دههــا مــرد و زن و 
كــودک بى گنــاه منجــر شــد، حضــرت آيــت اهلل 
خامنــه اى رهبــر انقــاب اســامى در پيامــى بــا 
تســليت بــه خانواده هــاى عــزادار ايــن حادثــه، 
ــد:  ــد كردن ــران تأكي ــت اي ــيراز و مل ــردم ش م
دســتگاههاى حافــظ امنيــت و قــوه ى قضائيــه تا 
فعــاالن عرصــه ى فكــر و تبليــغ و تــا آحــاد مردم 
ــل  ــند در مقاب ــى باش ــد واحده ئ ــد ي ــز باي عزي
جريانــى كــه بــه جــان مــردم و امنيــت آنــان و 
ــى روا  ــى و بى احترام ــان بى اعتنائ ــات آن مقدس

ميــدارد.
ــه شــرح  ــر انقــاب اســامى ب ــام رهب متــن پي

ــت: ــر اس زي
 بسم اهلّل الّرحمن الّرحيم

ــر حضــرت  جنايــت شــقاوت آميز در حــرم مطّه
ــه  ــه ب ــام ك ــى عليهماالس ــن موس ــد ب احم
ــرد و زن و  ــا م ــدن دهه ــروح ش ــهادت و مج ش
ــن  ــا را اندوهگي ــد، دله ــاه انجامي ــودک بى گن ك

و داغــدار كــرد. عامــل يــا عامــان ايــن جنايــت 
اندوهبــار يقينــاً مجــازات خواهند شــد ولــى داغ 
عزيــزان و نيــز هتــک حرمــت حــرم اهــل بيــت 
عليهم الســام جــز با جســتجو از سررشــته ى اين 
ــه  ــع و خردمندان ــدام قاط ــا و اق فاجعه آفرينى ه
ــه در  ــد. هم ــد ش ــران نخواه ــاره ى آن، جب درب
مقابلــه بــا دســت دشــمن آتش افــروز و عوامــل 
ــده  ــى برعه ــل او وظائف ــل و غاف ــا جاه ــن ي خائ
داريــم؛ از دســتگاههاى حافــظ امنيــت و قــوه ى 
قضائيــه تــا فعــاالن عرصــه ى فكــر و تبليــغ و تا 
آحــاد مــردم عزيــز بايــد يــد واحده ئــى باشــند 
در مقابــل جريانــى كــه بــه جــان مــردم و امنيت 
آنــان و مقدســات آنــان بى اعتنائــى و بى احترامى 
روا ميــدارد. مّلــت عزيز و دســتگاههاى مســئول 
يقينــاً بــر توطئــه ى خباثت آميــز دشــمنان فائق 

خواهنــد آمــد، انشــاءاهلل.
ــه خانواده هــاى عــزادار ايــن حادثــه  اينجانــب ب
ــران  ــت اي ــه ى مل ــه هم ــيراز و ب ــردم ش ــه م و ب
تســليت ميگويــم و شــفاى مجروحــان را از 

ــم. ــألت ميكن ــال مس ــد متع خداون

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات 
مناقصه عمومي شماره: 1401/42/ع

بــه آگاهــی کلیــه متقاضیــان واجــد رشایــط جهــت رشکــت در مناقصــه بــا موضــوع " اجــرای عملیات 

بازســازی و تعمیــرات منــازل ســازمانی رشکــت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــه صــورت مديريــت 

پیــان " مــی رســاند مهلــت تحویــل پــاکات مناقصــه از روز یکشــنبه مــــورخ 1401/08/08 بــه روز 

شــنبه مــورخ 1401/08/14 موکــول گردیــد. لــذا مطابــق با دســتورالعمل ذکر شــده در اســناد مناقصه 

نســبت بــه تحویــل پــاکات خــود در مهلــت مقــرر و در محل دفرتكميســيون معـــامالت مجتمــع و يا 

دبیرخانــه دفــرت مرکــزی تهــران اقــدام مناییــد. قابــل ذکــر اســت در صــورت وجــود هرگونــه الحاقیــه به 

اســناد مناقصــه از طریــق وبســایت ایــن رشکــت بــه نشــانی WWW.GEG.IR  قابــل دریافــت مــی 

باشــد. شــایان ذکــر اســت فرمــت ضانــت نامــه های مــورد تهیه می بایســت عینــأ مطابق بــا فرمت 

ارائــه شــده در اســناد مناقصــه باشــد. رشكــت معــدين و صنعتــي گل گهــر در قبــول یــا رد هــر يــك از 

پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جــران خســارت مختــار مي باشــد. 

                                          كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن 
يا جاهل و غافل او وظائفى برعهده داريم

 (( اولمرحله فروش زمین )) شرایط عمومی مزایده 

شهرداری بردسیر در نظر دارد تعدادی از زمین های با کاربری مسکونی و تجاری در نقاط مختلف خود را طبق 
شورای اسالمی شهر بردسیر از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در  4/5/1401مورخه  153/2مجوز 

به صورت الکترونیکی به  www.setadiran.ir  اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 فروش برساند

 14تا ساعت  16/8/1401شنبه تاریخ   دومهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده تا روز  -1

 می باشد 26/8/1401روز پنج شنبه مورخ  14 مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت -2

 می باشد.28/8/1401ی پاکات روز شنبه مورخ تاریخ بازگشای -3

 می باشد. 29/8/1401تاریخ اعالم به برنده روز یکشنبه مورخ  -4

یا مراجعه حضوری به واحد امالک شهرداری بردسیر ستاد ایران با مراجعه به سامانه  بیشترجهت کسب اطالعات 
 مراجعه نمایید
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رییس کل دادگستری کرمان گفت: : 

رییس کل دادگستری کرمان گفت: ۲۵ فقره 
پرونده مربوط به لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر 
در استان با صدور کیفرخواست از دادسراها به 
دادگاه ها ارسال شده است و این پرونده ها در 

دست رسیدگی هستند.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری 
کل کرمان، حجت االسالم ابراهیم حمیدی در 
جمع اصحاب رسانه در شهرستان منوجان درباره 
پرونده های اغتشاشات اخیر افزود: سیاست های 
قوه قضاییه برای تفکیک مجرمان اعمال شده و 
افرادی که نیاز بوده پس از ارشاد و معاضدت آزاد 

شوند، آزاد شده اند.
وی خاطرنشان کرد: تسریع در رسیدگی و صدور 
احکام و اجرای سریع احکاِم متناسب مورد تاکید 
ریاست قوه قضاییه بوده است که این مهم همواره 

مد نظر قرار دارد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان یادآور 
شد: اگر بتوانیم جلسات دادگاه را علنی تشکیل 
دهیم با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، این 

جلسات با حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد.
حمیدی افزود: این پرونده ها به نحوی مدیریت 
می شود که سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده 
ها و عناوین مجرمانه لحاظ و خسارت های وارده 
به اموال عمومی، بیت المال و اموال خصوصی 
نیز رسیدگی شود و در احکام قضایی مورد حکم 
قرار گیرد که در مرحله اجرای احکام بتوان این 

خسارت ها را از این افراد دریافت کرد.
وی تاکید کرد: رسیدگی ها با سرعت، دقت و 

احکام صادره متناسب با نوع جرم افراد است.

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم آمادگی این 
دستگاه برای تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو، 
درباره اعطای تسهیالت به طرح  نهضت ملی 
مسکن، گفت: از آنجایی که این طرح  به تازگی 
آغاز شده، در ماهها و سال آینده هرچقدر طرح 
پیشرفت فیزیکی داشته باشد، میزان وام پرداختی 

بیشتر می شود.
علی صالح آبادی در گفت و گو با خبرنگار حوزه 
دولت ایرنا در پاسخ به این سوال که با توجه به 
آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، آیا بانک مرکزی 
ارز مورد نیاز واردات خودرو را تامین کرده است، 
گفت: به محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، 
بانک مرکزی آمادگی تامین ارز مورد نیاز را دارد و 
تامین ارز مورد نیاز بر اساس استانداردی که وزارت 

صنعت تعریف کرده، انجام می شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ثبت سفارش 
آبان در وزارت صنعت،  از سوم  واردات خودرو 
معدن و تجارت آغاز شده و به گفته وزیر صمت، 
تاکنون ۳۰۰ متقاضی برای واردات اعالم آمادگی 
کرده اند؛ براساس مقررات مربوط به واردات خودرو، 
سقف سالیانه برای ثبت سفارش و واردات یک 

میلیارد دالر خواهد بود.
کاهش همکاری  درباره  صالح آبادی همچنین 
بانک ها در پرداخت تسهیالت برای نهضت ملی 
مسکن، گفت: نهضت ملی مسکن به مرحله  
از شرایط  است. بخشی  نرسیده   وام،  پرداخت 
دریافت وام منوط به این است که فرد متقاضی 

باید آورده ای داشته باشد.
وی ادامه داد: دلیل اینکه بخشی از افراد نتوانسته اند 
وام خود را دریافت کنند، این بوده هنوز آورده ای به 

همراه نداشته اند.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: نکته مهم 
دیگر اینکه متناسب با پیشرفت طرح مسکن وام 
پرداخت می شود؛ یعنی هرچقدر طرح پیشرفت 
بیشتری داشته باشد وام هم به همان تناسب 
پرداخت می شود. از آنجایی که طرح ها به تازگی 
آغاز شده است، در ماهها و سال آینده هرچقدر 
پیشرفت فیزیکی داشته باشد، میزان وام پرداختی 

بیشتر می شود.

اخبار 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام 
مباحث  این هفته درسلسله  بردسیر درخطبه   جمعه 
اخالقی از کتا ب مکارم اخالق امام سجادعلیه السالم بیان 
داشت:امام  دراین بخش از دعا ازخداوند می خواهد که 
عاقبت بخیرشود یعنی امام ازآخرکار نگران است ودعا میکند 
لذا ماباید بفکرپایان عمرمان باشیم که چگونه بمیریم و انچه 
مهم است عاقبت بخیریست که تمام انبیا الهی هم نگرانی 
و غصه شان این بود که عاقبت بخیرشوند . درسوره یوسف 
الِِحیَن«  آیه 101 امده است َ»تَوَفّنِي ُمْسلًِما َوأَلِْحْقنِي بِالَصّ
یعنی خدایا مرا مسلمان ودرحال تسلیم بمیران و با صالحین 

ملحق گردان .
خطیب جمعه بردسیر افزود: امام صادق )علیه السالم( به 
یکی از دوستانشان نامه ای نوشتند. ایشان در آن نامه به 
دوستشان می نویسند اگر می خواهی عاقبت بخیر بشوید 
سه کار را باید انجام بدهید. اول : حق خدا را بزرگ بشمار و 
نعمت  های خدا را در معصیت صرف نکن. این آدم عاقبت 
بخیر می  شود.واگر کسی نعمتهای خدا را درمعصیت بکار 
ببردعاقبت بخیر نمیشود استفاده صحیح از نعمت ها، 
از مصادیق قدردانی از آنهاست و بکار بردن نعمت ها در 

کارهای باطل و نادرست  سبب سلب نعمتهاست.
دوم: اگر می خواهی عاقبت بخیر شوی، به حلم خدا مغرور 
نشو. چون خداوندحلیم است وصبر وحوصله دارد واگر بتو 
فرصت زندگی وطول عمر می دهد از انها بدرستی استفاده 
کن و از ان نگاه وفرصت ویژه ای که داده سوء استفاده نکن 

که عاقبت بخیر نمیشوی 
سوم: به کسی که به ما منصوب است و ارادت دارد، اظهار 
مودت می کند ولو به دروغ احترام بگذار یعنی به شیعیان 
احترام بگذارید و آبروی انها را مبرید و حفظ حرمت شیعه  
الزم است پس با این سه شرط امکان عاقبت بخیری وجود 

دارد 
حجت االسالم کرمانی  ضمن اشاره به مناسبت های پیش 
رو به روز نوجوان و شهادت شهید حسین فهمیده گفت: 
دشمن شهادت و رشادت و حماسه سازی یک نوجوان 
را افسانه معرفی می کند چون نمی خواهد این حماسه 
تاثیرگذار را نسل های بعد باور کنند زیرا از تکرار این حماسه 
ها می ترسد. و در کنار کتمان این حماسه ها دشمن در 
سرگرم کردن  نوجوانان به فضای مجازی و بازی های 
رایانه ای و موسیقی تمام توان خود را به کار گرفته است تا 

این نسل را در جهت خواسته های خود تسخیر کنند. 
این فرصت را ما با کم کاری هایمان فراهم کردیم زیرا 
عدم اهتمام ما به امور فرهنگی و زیربنایی سبب شده تا 
رسانه های غربی با تحریک احساسات نوجوانان و تغییر 
افکار آنها، اعتراضات را از قشر جوان و دانشجو به نوجوانان 
بکشانند. که وظیفه همه مسئولین فرهنگی ائمه جمعه و 
روحانیون وبویژه اموزش و پرورش که کم کاریهای گذشته 

را جبران کنند 
خطیب جمعه بردسیر حادثه تروریستی شاه چراغ را محکوم 
کرد و گفت: اغتشاشات اخیر پای داعش را به کشور باز کرد 
و تروریست ها از فرصت استفاده کردند و این جسارت و 
جنایت را انجام دادند. با توجه به اینکه نیروهای امنیتی برای 
حفظ و ارامش تالش میکردند و از خال ایجاد شده داعش 

درشاه چراغ دست به این جنایت هولناک می زند 
خطیب جمعه خطاب به لشکر سلبریتی های خودفروخته 
بیان کرد: آن لشکر سلبریتی که برای مرگ مهسا امینی 
اشک تمساح ریخت برای زمین رنگین شده از  خون مردم 
بیگناه در شاهچراغ چرا  ساکت شده اند؟ آیا از نظر آنها مردم 
فقط کسانی هستند که  در خیابان فحاشی می کنند و 
نیروهای نظامی و انتظامی را که حافظ امنیت جامعه هستند 

مورد هتاکی قرار می دهند؟! 
حجت االسالم کرمانی تصریح کرد: الزم است تامل کنید 
که امنیت ایران اگر هم مرز داعش شده بودیم االن چگونه 
بود در حالی که  یک نفر از این افراد چنین فاجعه ای رقم 
زد اما متاسفانه تعدادی با بی بصیرتی و عده ای عامدانه این 
راهبردهای امنیتی در سوریه و عراق را  بی فایده و غیر 
ضروری می دانند و حتی مخالفت می کنند. واگر راهبرد 
ایران مبارزه با داعش درخارج ازمرزها نبودامروز داعش 

همسایه ما بود 
حجت االسالم کرمانی  افزود: صدای آمریکا صدای دروغ 
و فریب است برای تجزیه ایران و ایجاد اختالف  و گر نه 
شیعه و سنی و کرد و بلوچ همه ایرانی هستیم و یک ملت 
واحده است و قصد این رسانه ها فقط از بین بردن اتحاد و 

قدرت ما است. 
امام جمعه بردسیر در پایان از شورای امنیت ملی درخواست 
کرد تا با برخورد قاطعانه با اغتشاشگران، امنیت و آرامش 
را به مردم برگردانند زیرا در این چهل روز کاری نبود که 
اغتشاش گران نکردند و بی حرمتی نبود که مرتکب نشوند 
بنابراین مطالبه ملت ما برخورد قاطعانه با اغتشاشگران است.

اوظیفه همه مسئولین فرهنگی 
بویژه آموزش و پرورش که کم 
کاریهای گذشته را جبران کنند

حجت االسام كرمانى امام جمعه ى بردسير : 
خطبه های نماز جمعه

ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
کرمــان از اختصــاص ۱۸ میلیــارد تومان 
اعتبــار جهت ســاخت فضاهای ورزشــی 
درون مدرســه ای در مــدارس اســتان 
ــه  ــدارس دختران ــت م ــا اولوی ــان ب کرم

ــر داد. خب
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از 
ــی درون  ــن ورزش ــن چم ــان، زمی کرم
مدرســه ای در قالــب طــرح شــهید 
ســلیمانی بــا حضــور مدیــر کل آموزش 
ــی  ــان و جمع ــتان کرم ــرورش اس و پ
از مســئوالن در دبیرســتان پســرانه 
متوســطه اول عالمــه حلــی کهنــوج بــا 
اعتبــاری بالــغ بــر ۴۰۰ میلیــون تومــان 

ــاح شــد. افتت
رضــا رضایــی مدیــرکل آمــوزش و 

پــرورش اســتان کرمــان در آییــن 
ــا اشــاره  افتتــاح ایــن پــروژه ورزشــی ب
ــرح  ــن ط ــرای ای ــرای اج ــه ب ــه اینک ب
ــار  ــان اعتب ــون توم ــغ ۴۰۰ میلی مبل
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــده اس ــه ش هزین
توســعه فضــای ورزشــی دانش آمــوزان 
براســاس اســتاندارد کشــوری و جهانــی 
در اســتان کرمــان را بــا جدیت پیگیری 
ــداد  ــتا تع ــن راس ــه در ای ــم ک می کنی
7۲ طــرح در ســطح مــدارس اســتان در 
قالــب طــرح شــهید ســلیمانی در حال 

اجــرا اســت.
ایجــاد  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
زیرســاخت های مناســب بــرای کیفیت 
ــا  ــی و ب ــت بدن ــه درس تربی بخشــی ب
ــتان  ــی اس ــرانه ورزش ــه س ــان اینک بی

در حــال حاضــر از میانگیــن کشــوری 
پایین تــر اســت، گفت: بــا تــالش وزارت 
ــتین  ــرای نخس ــرورش ب ــوزش و پ آم
بــار در اســتان از اعتبــارات هدفمنــدی 
یارانه هــا در حــوزه تربیــت بدنــی و 
ــا مشــارکت  ــم ب ــالش داری ســالمت، ت
خیریــن، نهادهــای انقالبــی و ... نســبت 
بــه برقــراری عدالــت تربیتــی از حیــث 
ــی درون  ــای ورزش ــه فض ــی ب دسترس

ــم. ــدام کنی ــب اق ــه ای مناس مدرس
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
کرمــان از اختصــاص ۱۸ میلیــارد تومان 
اعتبــار جهت ســاخت فضاهای ورزشــی 
درون مدرســه ای در مــدارس اســتان 
ــه  ــدارس دختران ــت م ــا اولوی ــان ب کرم

ــر داد. خب

ــرح ۱۲  ــن ط ــب ای ــت: در قال وی گف
ســالن ورزشــی، ۳۳ زمیــن چمــن 
ــاحلی و ۱۵  ــن س ــی، ۱۲ زمی مصنوع
کالس درس تربیــت بدنــی بــا حمایــت 
ــارات درون  ــتفاده از اعتب ــن و اس خیری

ــد. ــد ش ــاخته خواه ــتانی س اس

اختصاص ۱۸ میلیارد تومان برای ساخت فضاهای ورزشی درون مدرسه ای 

پرداخت تسهیالت به مدجویان کمیته امداد 

اســتاندار کرمــان گفــت: تســهیالت 
مصوبــه ســفر رئیس جمهــور بــه اســتان 
کرمــان در حــوزه راه هــا بــه مبلــغ 7هزار 
و ۵۰۰ میلیــارد تومــان ابــالغ شــده 

اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از 
کرمــان، بــه گــزارش خبرگــزاری فارس 
ــداکار در  ــدی ف ــد مه ــان، محم از کرم
ــرکل راه  ــه مدی ــع و معارف مراســم تودی
و شهرســازی اســتان در ســالن شــهید 
مرتضــوی اســتانداری ضمــن تســلیت 
ــه تروریســتی شــاهچراغ شــیراز،  حادث
ــه  ــاهدیم ک ــون ش ــت: اکن ــار داش اظه
ــن  ــی در خصــوص ای کشــورهای اروپای
واقعــه ســکوت کرده انــد انــگار کــه گــرد 
مــرگ روی آنهــا را پوشــانده اســت، در 
حالــی کــه اگــر ایــن حادثــه در کشــور 
ــودآن را در  ــاده ب ــاق افت ــان اتف خودش

ــد. ــا می کردن ــوق و کرن ب
فــداکار بــا قدردانــی از زحمــات مدیرکل 
ــزود:  ســابق راه و شهرســازی اســتان اف
اســالمی  جمهــوری  در  مســؤولیت 
ــت،  ــد از وق ــت آدم بای ــختی اس کار س
ــه  ــز مای ــه چی ــرو  و هم ــالمتی آب س

ــذارد. بگ
 اســتاندار کرمــان بیــان داشــت: بخــش 
عمــده ای از درآمدهــا و هزینه هــای 

ــود و  ــکن می ش ــرف مس ــردم ص م

مســکن  در ســبد خانــوار  نقش پررنگی 
دارد.

فــداکار افــزود: اداره کل نقش زیــادی در 
مســکن ملــی و طرح هــای قبلــی دارد و 
هــم نقــش ســتادی و پشــتیبانی بــرای 
همــه طرح هــا و هرکــس در حــوزه 
شــهری کاری بخواهــد انجــام دهــد 
ــک طــرف آن  مســکن و شهرســازی ی

ــرار دارد. قضیــه ق
ــه  ــهیالت مصوب ــرد: تس ــوان ک وی عن
ســفر رئیس جمهــور بــه اســتان کرمــان 
بــه مبلــغ 7هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان 
ــش  ــک بخ ــه ی ــت ک ــده اس ــالغ ش اب
ــوال  ــروش ام ــار از محــل ف ــن اعتب از ای
خــود وزارت راه و شهرســازی در اســتان 

اســت.
ــی  ــا حافظ ــم رض ــن مراس ــه ای در ادام
سرپرســت اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان اظهــار داشــت: اولویــت نخســت 
و  شهرســازی  و  راه  کل  اداره  در  مــا 

وزارتخانــه بحــث نهضــت ملــی مســکن 
ــت اس

ــم  ــش مه ــزود: مســکن نق حافظــی اف
و  دارد  خانــوار  در ســبد  کلیــدی  و  
ان شــاءاهلل بــا یــاری همــه دســتگاه های 
اجرایــی اســتان بتوانیــم در ایــن زمینــه 

ــم. ــی برداری گام مهم
سرپرســت اداره کل راه و شهرســازی 
ــرد: اســتان  ــح ک ــان تصری اســتان کرم
ــا و  ــی راه ه ــدور ترانزیت ــان در کری کرم
بنــادر اصلــی  و اســتراتژیکی کشــور قرار 
ــای  ــبکه راه ه ــل ش دارد و بحــث تکمی
اصلی اســتان بحث بســیار مهــم، حیاتی 
و اساســی اســت و ان شــاءاهلل با اعتباراتی 
ــه  ــی ک ــالغ شــده و پیگیری های ــه اب ک
صــورت می گیــرد ایــن راه هــا تکمیــل 

شــود.
علــی حاجــی زاده مدیــرکل ســابق ایــن 
اداره نیــز اظهــار داشــت: اســتان کرمــان 
به دلیــل قــرار گرفتــن در کریــدور 
از اهمیــت  شــرق و غــرب کشــور 
ــد  ــت و ۱۰ درص ــوردار اس ــادی برخ زی
بــار و مســافر کشــور از  اســتان حمــل 

می شــود.
حاجــی زاده بیــان داشــت: در ســفر 
ــری   ــتان و پیگی ــه اس ــور ب رئیس جمه
هــای انجــام شــده نزدیــک بــه ۸ 
هــزار میلیــارد تومــان بــه اســتان 

ابــالغ شــده،اما هنــوز بــه اســتان پولــی 
ــد،  ــاق رخ ده ــن اتف ــر ای ــیده و اگ نرس
ــد دوم  ــوزه بان ــی در ح ــول عظیم تح
ــی   حمــل و  ــا، بهینه ســازی و  حت راه ه

ــد. ــاق می افت ــی اتف ــل ریل نق
مدیرکل ســابق راه و شهرســازی اســتان 
کرمــان بیــان داشــت: در طــرح نهضــت 
ملــی مســکن در اســتان کرمــان، زمین 
ــن  ــن زمی ــد تامی ــزار واح ــرای ۸۰ ه ب
ــا  ــهر حوزه ه ــی در ۶۱ ش ــده و  مابق ش
ــی  ــا نهضــت مل ــود ت ــن ش ــد تعیی بای

مســکن را در آنهــا ادامــه دهیــم.
وی افــزود: طــرح ملــی مســکن در 
شــهرهایی کــه زمیــن موجــود اســت را 
بایــد به صــورت ویالیــی انجــام دهیــم و 
ــه در  ــت های وزارتخان ــم سیاس امیدواری
ایــن زمینــه  تامین شــود و بــرای تامین 
آب، زیــر بنایــی و روبنایــی دســتمان به 
ســمت دســتگاه های خدمات رســان 

دراز اســت .
حاجــی زاده عنــوان کــرد: در ۲۵۰هکتار 
ــرای طــرح  ــی ب ــات اجرای ــن عملی زمی
ــرای  ــده و ب ــروع ش ــکن ش ــی مس مل
ــی از  ــورت امان ــی آن به ص ــن مال تامی

اداره کل اســتفاده می کنیــم.
ــا  ــی زاده، رض ــی حاج ــم عل ــا تکری  ب
ــوان سرپرســت اداره کل  حافظــی به عن
راه و شهرســازی اســتان منصــوب شــد.

ابالغ ۷۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از مصوبات سفر 
رئیس جمهور در حوزه راه های کرمان کیفرخواست ۲۵ پرونده 

اغتشاشات در استان 
کرمان صادر شد

محمد مهدی فداکار در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان: 

تامین ارز مورد نیاز واردات 
خودرو/ متناسب با پیشرفت طرح 

مسکن، وام پرداخت می شود

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر در دیــدار کافــی 
زاده مدیــر عامــل شــعب بانــک توســعه تعــاون اســتان کرمــان بــا 
حمــزه وفایــی سرپرســت فرمانداری بردســیر مســایل و مشــکالت 
مربــوط بــه تســهیالت بانــک توســعه تعــاون مــورد ارزیابــی قــرار 

فت گر
فرمانداربردســیر ضمــن قدردانــی از همــکاری بانــک توســعه 
تعــاون در پرداخــت تســهیالت خواســتار تســریع در رونــد و 

ــد ــهیالت ش ــت تس ــش پرداخ افرای
ــت  ــز گف ــتان نی ــاون اس ــعه تع ــک توس ــعب بان ــل ش مدیرعام
شهرســتان بردســیر در منابــع داخلــی رشــد ۳۰درصــدی داشــته 
ــتان را  ــر اس ــه برت ــد آوری رتب ــت وام ازدواج و فرزن و در پرداخ

ــوده کســب نم
ــی  ــای آت ــار درروزه ــص اعتب ــرد باتخصی ــان ک ــه بی  وی درادام
تســهیالت پرونــده هــای تکمیلــی کمیتــه امــداد پرداخــت خواهد 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه پدافنــد 
ــت  ــی سرپرس ــزه وفای ــت حم ــه ریاس ــتان ب ــل شهرس غیرعام
فرمانــداری بردســیروباحضور اعضا درســالن اجتماعــات فرمانداری 

برگــزار شــد
ــد  ــوع پدافن ــت موض ــه اهمی ــاره ب ــداری بااش ــت فرمان سرپرس
ــای شهرســتان خواســت در  ــل از همــه ادارات و نهاده ــر عام غی
رابطــه بــا مســائل پدافنــدی اهتمــام جــدی داشــته باشــند.وی بــا 
اشــاره بــه فــرا رســیدن هفتــه پدافنــد غیــر عامــل گفــت در ایــن 
هفتــه چندیــن مانــور و رزمایــش پدافنــدی در ســطح شهرســتان 
ــی ادارات را بســیار  ــود حفاظت ــد. ایشــان  خ ــد ش ــزار خواه برگ
مهــم عنــوان و افــزود در ایــن راســتا بــر اســاس دســتور العملهــا 
ــام  ــات الزم را انج ــت اقدام ــی بایس ــه ادارات م ــود کلی ی موج

دهنــد.
درادامــه ایــن جلســه روســای دســتگاههای اجرایــی گزارشــی از 

اقدامــات خــود درحــوزه پدافنــد ارائــه نمودنــد.

همه ادارات و نهادهای شهرستان با مسائل 
پدافندی اهتمام جدی داشته باشند

میزان افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد 

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در ادامــه رســیدگی الیحــه دوفوریتــی متناســب ســازی 
حقــوق کارکنــان دولــت و بازنشســتگان کشــوری و لشــکری، بــا ردیــف ۲ ایــن الیحــه موافقــت 

کردند
بــه گــزارش برنــا، نماینــدگان در نشســت علنــی روز) یکشــنبه ۸ آبــان مــاه( مجلــس شــورای 
ــت و  اســالمی در ادامــه رســیدگی الیحــه دوفوریتــی متناســب ســازی حقــوق کارکنــان دول

بازنشســتگان کشــوری و لشــکری، بــا ردیــف ۲ ایــن الیحــه موافقــت کردنــد.
در ردیف ۲ این الیحه آمده است:

۲-۱- حقــوق مشــمولین جــزء )۲( بنــد »الــف« تبصــره )۱۲( مــاده واحــده قانــون بودجــه ســال 
ــای  ــران صندوق ه ــتمری بگی ــران و مس ــتگان، وظیفه بگی ــامل بازنشس ــور ش ۱۴۰۱ کل کش
بازنشســتگی کشــوری و لشــکری و ســایر صندوق هــای بازنشســتگی وابســته بــه دســتگاههای 

اجرائــی، مبلــغ نــه میلیــون )۰۰۰ر۰۰۰ر9( ریــال افزایــش می یابــد.
ــی کــه در  ــون بازنشســته می شــوند، در صورت ــن قان ــرادی کــه پــس از اجــرای ای تبصــره - اف
محاســبه حقــوق بازنشســتگی آنــان، تاثیرمیــزان ریالــی افزایــش مذکــور در بنــد )۱( ایــن قانون 
کمتــر از افزایــش ناشــی از ایــن جــزء بــرای بازنشســته هــم طبقــه و دســتگاه مشــابه بــه عــالوه 

افزایــش ســنواتی گــردد، تــا ســقف مذکــور مبلــغ ترمیــم را دریافــت می نماینــد.
۲-۲- عــالوه بــر مبلــغ افزایــش منــدرج در جــزء ۱-۲ ایــن قانــون، حقــوق بازنشســتگان، وظیفه 
بگیران و مســتمری بگیران صندوق های بازنشســتگی کشــوری و لشــکری و ســایر صندوق های 
بازنشســتگی وابســته بــه دســتگاه هــای اجرایــی، پنــج درصــد)۵%( نســبت بــه حکــم حقوقــی 

شــهریور ۱۴۰۱ افزایــش مــی یابد.
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سوره شعراء، آیه ۴
﴿ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیة 

فظلت اعناقهم لها خاضعین﴾
اگر ما اراده کنیم از آسمان بر آنها آیه ای نازل 
می کنیم که گردنهایشان در برابر آن خاضع گردد. 
آیه مورد بحث برای اثبات این حقیقت است که 
خداوند بر هر چیز قادر است. حتی می تواند همه 
کافران را به اجبار وادار به ایمان کند. یک معجزه 
خیره کننده یا عذاب شدید ووحشتناکی بر آنها 
فرو فرستد که همگی بی اختیار سر تعظیم در 
برابر آن فرود آورند وتسلیم شوند. ولی این ایمان 
اجباری ارزشی ندارد. مهم آن است که آنها از روی 
اراده وتصمیم ودرک واندیشه در برابر حق خاضع 
گردند. ناگفته پیداست که منظور از خضوع کردن 
گردنها. خضوع کردن صاحبان آنهاست منتها 
)گردن( در فارسی )ورقبه وعنق( در عربی به 
خاطر اینکه عضو مهم بدن انسان است به صورت 
کنایه از خود انسان ذکر می شود. مثال افراد یاغی 
را گردنکش وافراد زورگو را گردن کلفت وافراد 
ناتوان را گردن شکسته می گویند. البته در تفسیر 
)اعناق( در این آیه احتماالت دیگری نیز داده اند. 
از جمله اینکه اعناق به معنای روسا یا به معنای 
گروهی از مردم می باشد که این احتماالت ضعیف 
می باشند. قابل توجه اینکه در کتب معروفی مانند 
)ارشاد مفید( وروضه ی کافی وکمال الدین شیخ 
صدوق وتفسیر قمی آمده است که امام صادق در 
تفسیر این آیه فرمود: منظور از طغیانگران بنی امیه 
هستند که به هنگام قیام مهدی )علیه السالم( آیه 
ی آسمانی را می بینند ودر برابر آن ناچار به تسلیم 
می شوند. روشن است که منظور از این روایات، 
بیان مصداقی از مفهوم وسیع آیه است که سرانجام 
به هنگام ظهور حضرت مهدی )علیه السالم( رهبر 
حکومت جهانی، تمام حکومتهای ظلم وجور که 
خط بنی امیه را ادامه می دهند به حکم اجبار 
در برابر قدرت مهدی )علیه السالم( وحمایتهای 
الهی او سر تسلیم فرود می آورند. عن ابی بصیر 
عن ابی جعفر )علیه السالم( قال: سألته عن قول 
(. ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیة  اهلل )عزَّ وجلَّ
فضلت اعناقهم لها خاضعین. قال: نزلت فی قائم آل 
محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( ینادی باسمه 
من السماء. ابو بصیر می گوید از امام باقر )علیه 
السالم( راجع به همین آیه پرسیدم امام )علیه 
السالم( فرمود: این آیه درباره ی قائم آل محمد 
)صلی اهلل علیه وآله وسلّم( نازل شده، اسم او از 
سوی آسمان اعالم خواهد شد. عن ابن عباس فی 
(. ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیة  قوله )عزَّ وجلَّ

فضلت اعناقهم لها خاضعین.
قال هی نزلت فینا وفی بنی امیة. یکون لنا دولة 
تذل اعناقهم لنا بعد صعوبة وهو ان بعد عز. ابن 
عباس در تفسیر آیه شریفه می فرماید: این آیه 
درباره ی ما وراجع به بنی امیه نازل شده، برای 
ما دولتی خواهد بود که گردنهایشان را خوار می 
سازد، پس از سختی وگردنکشی آنها وپس از عزت 

آنها را به پستی می کشاند.

او خواهد آمد

ادامه آيه 24 سوره نساء :
16- آيا ازدواج موقت يک ضرورت اجتماعى 

است؟
این سؤال پیش می آید که در بسیاری از شرایط 
و محیط ها، افراد فراوانی در سنین خاصی قادر به 
ازدواج دائم نیستند، یا افراد متاهل در مسافرت های 
طوالنی و یا ماموریت ها با مشکل عدم ارضای غریزه 

جنسی روبرو می شوند.
این موضوع مخصوصا در عصر ما که سن ازدواج بر 
اثر طوالنی شدن دوره تحصیل و مسائل پیچیده 
اجتماعی باال رفته و کمتر جوانی می تواند در سنین 
پایین یعنی در داغ ترین دوران غریزه جنسی اقدام 

به ازداوج کند، شکل حادتری به خود گرفته است.
با این وضع چه باید کرد؟ آیا باید مردم را به سرکوب 
کردن این غریزه )همانند رهبان ها و راهبه ها( 
تشویق نمود، یا اینکه آنها را در برابر بی بند و باری 
جنسی آزاد گذاشت و همان صحنه های زننده و 
ننگین کنونی را مجاز دانست و یا اینکه راه سومی 
را در پیش بگیریم که نه مشکالت ازدواج دائم را به 
بار آورد و نه آن بی بند و باری جنسی را به همراه 

داشته باشد؟
خالصه اینکه  »ازدواج دائم« نه در گذشته و نه در 
امروز به تنهایی جواب گوی نیازمندی های جنسی 
همه طبقات مردم نبوده و نیست و ما بر سر دو راهی 
قرار داریم، یا باید  »فحشاء« را مجاز بدانیم )همان 
طور که دنیای مادی امروز عمال بر آن صحه گذارده 
و آن را به رسمیت شناخته( و یا طرح ازدواج موقت را 
بپذیریم. معلوم نیست آنها که با ازدواج موقت مخالف 

هستند چه جوابی برای این سؤال فکر کرده اند.؟
طرح ازداوج موقت، نه شرایط سنگین ازدواج دائم را 
دارد که با عدم تمکن مالی یا اشتغاالت تحصیلی و 
مانند آن سازگار نباشد و نه زیان های فجایع جنسی 

و فحشاء را در بر دارد.
17- چه تفاوتى ميان ازدواج موقت و فحشاء 

وجود دارد؟
گاهی می گویند چه تفاوتی میان  »ازدواج موقت« و  
»فحشاء« وجود دارد؟ هر دو  »خود فروشی« در برابر 
پرداختن مبلغی محسوب می شوند و در حقیقت این 
نوع ازدواج نقابی است بر چهره فحشاء و آلودگی های 
جنسی! تنها تفاوت آن دو در ذکر دو جمله ساده 
یعنی اجرای صیغه است. آنها که چنین می گویند 
گویا اصال از مفهوم ازدواج موقت آگاهی ندارند. زیرا 
ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمی شود. 
بلکه مقرراتی همانند ازدواج دائم دارد. یعنی زن در 
تمام مدت ازدواج موقت، باید منحصراً در اختیار این 
مرد باشد و به هنگامی که مدت پایان یافت باید عده 
نگاه دارد. یعنی حداقل چهل و پنج روز باید از اقدام 
به هر گونه ازدواج با شخص دیگری خودداری کند. تا 
اگر از مرد اول باردار شده، وضع او روشن گردد. حتی 
اگر با وسائل جلوگیری اقدام به جلوگیری از انعقاد 
نطفه کرده، باز هم رعایت این مدت واجب است و 
اگر از او صاحب فرزند شد باید همانند فرزند ازدواج 
دائم مورد حمایت او قرار گیرد و تمام احکام فرزند بر 
او جاری خواهد شد. در حالی که در فحشاء هیچ یک 
از این شرایط و قیود وجود ندارد. آیا هرگز می توان 

این دو را با یکدیگر مقایسه نمود.
18- آيا ازدواج موقت موجب سوء استفاده 

هوسبازان نمى شود؟
از کدام قانون در دنیا سوء استفاده نشده است؟ آیا 
باید جلوی یک قانون فطری و ضرورت اجتماعی را به 
خاطر سوء استفاده برخی افراد گرفت، یا باید جلوی 

سوء استفاده کنندگان را بگیریم؟
اگر فرضا عده ای از زیارت خانه خدا سوء استفاده 
کردند و در این سفر اقدام به فروش مواد مخدر 
کردند، آیا باید مردم را از شرکت در این کنگره 
عظیم اسالمی منع کنیم، یا جلوی سوء استفاده 
کنندگان را بگیریم؟اگر مالحظه می کنیم که 
امروز افراد محترم از این قانون اسالمی کراهت 
دارند، عیب قانون نیست، بلکه عیب سوء استفاده 
از آن است. اگر در جامعه امروز هم  کنندگان 
ازدواج موقت به صورت سالم در آید و حکومت 
این  خاص،  مقررات  و  ضوابط  تحت  اسالمی 
موضوع را به طور صحیح پیاده کند، هم جلوی 
سوء استفاده گرفته خواهد شد و هم افراد محترم 
)به هنگام ضرورت های اجتماعی( از آن کراهت 

نخواهند داشت.

بسوی نور
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آیــت اهلل رئیســی در ادامــه بــر لــزوم 
هدایــت دانشــجویان بــه رشــته های 
پزشــکی گره گشــا و برطــرف کننــده 
نیازهــای کشــور در حــوزه بهداشــت 
و درمــان تاکیــد کرد و دســتگاههای 
مربــوط را مکلــف کــرد، ضمــن 
ــاخت های الزم  ــردن زیرس ــم ک فراه
ــئله در  ــن مس ــدن ای ــرای گنجان ب
برنامــه هفتــم توســعه و همچنیــن 
پیش بینی هــای   ،۱۴۰۲ بودجــه 

ــد. ــام دهن الزم را انج
ــزوم  ــه ل ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
توجــه بــه مقولــه پیش بینــی و 
ــور  ــاز کش ــه نی ــگیری در زمین پیش
ــد برنامه ریزی هــا  ــه دارو گفــت: بای ب
در ایــن زمینــه بــه شــکلی باشــد تــا 
در شــرایط حســاس دچــار مشــکل 
ــی  ــدام انفعال نشــویم و واکنــش و اق

نداشــته باشــیم.
رئیــس جمهــور همچنیــن با اشــاره 
بــه اهمیــت نقــش ســامانه های 
وزارت بهداشــت در زمینه جمع آوری 
و  تصمیم گیــری  اطالعــات، 
تصمیم ســازی، بــر ضــرورت فعال تــر 

شــدن ایــن ســامانه ها تاکیــد کــرد.
دانشــگاه ها  تجهیــز  بــه  توجــه 
بــه  دانشــجویی  خوابگاه هــای  و 
ویــژه خوابــگاه دانشــجویان متأهــل، 
فعال تــر شــدن توریســم ســالمت بــا 
ــای  ــازی دارایی ه ــتفاده از مولدس اس
غیرفعــال وزارت بهداشــت و تامیــن 
ــک  ــه پزش ــروم ب ــق مح ــاز مناط نی
متخصــص از دیگــر نکاتــی بــود کــه 
رئیــس جمهــور در ایــن نشســت بــر 

آنهــا تاکیــد کــرد.
آیــت اهلل رئیســی در ادامــه طــرح 
دارویــاب بــا پوشــش ۳۶۶ دارو را 

ــوب  ــیار خ ــای بس ــی از طرح ه یک
ــف  ــان توصی ــت و درم وزارت بهداش
کــرد و بــر پرداخــت بــه موقــع 
مطالبــات داروخانه هــا و شــرکت های 

ــرد. ــد ک ــده دارو تاکی تولیدکنن
رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری 
از ســخنان خــود بــه موضــوع طــب 
ســنتی و الزامــات آن اشــاره کــرد و 
گفــت: هــر نــوع مشــاغلی که ســبقه 
پزشــکی و درمانــی دارنــد بایــد تحت 
نظارت و ســاماندهی وزارت بهداشــت 
و درمــان قــرار بگیرنــد. در عین حال 
بایــد امــکان طــرح و بررســی نظرات 

موجــود در ایــن حــوزه در قالب پیوند 
میــان طــب ســنتی و طــب مــدرن 

بایــد فراهــم شــود.
ــان خطــاب  ــت اهلل رئیســی در پای آی
بــه روســای دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی کشــور تاکیــد کــرد: تالش 
کنیــد نخبــگان در مجموعــه شــما 
میــدان پیــدا کــرده و جــذب شــوند. 
ــد معکــوس  ــگان بای مهاجــرت نخب
شــود؛ امــروز زمینــه آن بیــش از 
ــژه در  ــه وی ــری و ب ــان دیگ ــر زم ه
حــوزه علــم و فنــاوری و داروســازی 
ــالوه  ــه ع ــت ک ــاال اس ــدی ب ــه ح ب
بــر جــذب نخبــگان ایرانــی، امــکان 
جــذب نخبــگان ســایر کشــورها نیز 

ــم اســت. ــوزه فراه ــن ح در ای
بــا  همچنیــن  جمهــور  رئیــس 
تاکیــد بــر ضــرورت ایجــاد امکانــات 
ــا دسترســی  ــی ب بهداشــتی و درمان
ــت:  ــردم، گف ــرای م ــان و ارزان ب آس
ــد  ــن نبای ــت همچنی وزارت بهداش
ــد  ــان کارآم ــد متخصص ــازه ده اج
ولــو بــا ســالیق سیاســی متفــاوت به 

ــوند. ــته ش ــهولت بازنشس س

رئیس جمهور بر ضرورت تمهید دسترسی آسان و ارزان مردم به درمان تاکید کرد
در ديدار روساى دانشگاههاى علوم پزشكى؛

ضرورت همکاری خانه و مدرسه برای ارتقاء علمی ومعنوی  دانش آموزان
ــفه ی  ــرمقاله...  فلس ــه س ادام
وجــودی انجمــن در مــدارس، هــم 
ــتیابی  ــرای دس ــکاری ب ــی و هم اندیش
بــه هدفهــای تربیتــی اســت. فعالیتهــای 
دیگر،قاعدتاًبایــد در خدمــت ایــن فعالیت 
اصلــی قــرار گیرنــد و موجبــات تحقــق 
هدفهــای اصلی مدرســه را فراهم ســازند
ارتبــاط اولیــاء بــا مدرســه بایــد در حدی 
ــه دوم  ــاً خان ــه واقع ــه مدرس ــد ک باش
کــودک دانســته شــود؛ بنابرایــن والدیــن 
ــاد  ــت را ایج ــد اولوی ــه بای و کادر مدرس
ــه  ــودک ب ــق ک ــه و تعل ــاس عالق احس
مدرســه قرار دهنــد؛ اول محبــت و عالقه 
را در کــودک ایجــاد کننــد؛ کــه میــل و 
رغبــت را بــه دنبال خــود خواهد داشــت، 

بعــد بــه اهــداف تربیتــی بپردازنــد. 
مــدارس میتواننــد تکالیف تعریف شــده 
ــت  ــا جه ــواده ه ــرای خان و مشــخص ب
تقویــت اهــداف و برنامــه هــای اخالقــی 
ــد.  ــی کنن ــه طراح ــی  در مدرس وعلم
ــق  ــد از طری ــه ای میتوان ــر پای ــی ه مرب
ــا  ــال ارتباطــی در فضــای مجــازی ی کان
دفترچــه ارتبــاط بــرای هــر شــب یــک 
تکلیــف تربیتــی مختصــر متناســب بــا 
ــی  ــه طراح ــان پای ــوزان هم ــش آم دان
کنــد و در اختیــار والدیــن قــرار دهــد تــا 
آن را اجــرا کننــد. بــه طــور مثــال ارائــه 
ــه   ــت و ترجم ــا قرائ ــاه ی ــتانی کوت داس

ــوز از  ــش آم ــرای دان ــرآن ب ــه ای  از ق آی
نمونــه تکالیــف پیشــنهادی مــی باشــد.

ــب  ــری از کت ــره گی ــا به ــن ب وهمچنی
کمــک آموزشــی و مجالت علمــی وفنی 
وحرفــه ای درحــد تــوان وســواد اولیــا بــه 

انهــا پیشــنهاددهد
ــر  ــرای ه ــه ب ــتا مدرس ــن راس در همی
دانــش آموز متناســب بــا تــوان و عالقه و 
اســتعداد کــودک در زمینه هــای رفتاری 
و تربیتــی وظیفــه ای به او محــول کند و 
از والدیــن بخواهــد که فرزندشــان را برای 
اجــرای آن برنامــه در مدرســه کمــک و 
آمــاده کننــد. بــه عنــوان مثــال اجــرای 
ــرآن و  ــه )ق ــی مدرس ــه صبحگاه برنام
مداحــی و دکلمــه و حدیــث و ...(، برنامــه 
نمــاز و مــواردی از ایــن قبیــل. همچنین 
بــا راهنمایــی کادر مدرســه والدیــن مــی 
تواننــد موقعیتهایــی را در خانــه طراحــی 
کننــد کــه مربــوط بــه محتــوا و مفاهیم 
ــای  ــا فعالیته ــی ی ــب درس ــی کت دین
تربیتــی مدرســه باشــد. بــه طــور مثــال 
زنــگ نمــاز هنــگام اذان در مدرســه، 
تقویتــش بــا نمــاز اول وقــت والدیــن در 

خانــه میباشــد.
همچنین اجــرای طرح فرمهــای تربیتی 
بــه نحــو صحیــح و بــا پیگیری مســتمر 
ــد در  ــه، میتوان ــه و مدرس ــرف خان از ط
ایجــاد عادتهــای مطلــوب و پســندیده در 

شــخصیت نونهــاالن مؤثــر باشــد. غــرض 
از اجــرای ایــن برگههــا ایجــاد روحیــه ی 
محاســبه و مراقبــه و نظــم و انضبــاط در 
زندگــی دانــش آمــوزان و مدیریــت زمــان 
اســت. دانــش آمــوز بایــد یــاد بگیــرد کــه 
چــه موقــع درس بخوانــد، چه موقــع بازی 
ــد و چــه موقــع  کنــد، چــه موقــع بخواب
برنامــه هــای مفیــد تلویزیــون را تماشــا 
کنــد، چگونــه بــا دیگــران رفتــار کــرده، با 
احتــرام برخــورد نمایــد، در انجــام وظائــف 
و تکالیــف شــخصی اش مرتب و مســئول 
باشــد. همــه اینهاســت کــه موفقیــت او را 
در زندگــی آینــده تضمیــن میکنــد. البته 
والدیــن و مربیــان ســعی نماینــد بــه طور 
غیرمســتقیم بــر انجــام کارهــای دانــش 
آمــوزان نظــارت داشــته باشــند و هرگــز 
ــش  ــد، دان ــاب و تهدی ــار، ارع ــا زور، فش ب
آمــوزان را مجبــور به انجــام کاری نکنند و 
در مــواردی کــه از آن هــا انتظــار دارنــد تــا 
رفتــاری انجــام دهنــد، پیــش از هــر چیــز 
خــود بــرای آنــان نمونــه ای عملی باشــند 
و بــا احتــرام متقابــل و تمجیــد و تأکید بر 
نقــاط قــوت و مثبــت رفتــار دانــش آمــوز 
ــم  ــرای او فراه ــا را ب ــام کاره ــه انج زمین

نمایند.
اولیــا و معلمــان بایــد بــه یکدیگــر اعتماد 
ــر  ــرار یکدیگ ــده ی اس ــد و نگهدارن کنن
ــاد  ــان و اعتم ــورد اطمین ــا م ــند ت باش

قــرار بگیرنــد و خــدای ناکــرده از اســرار 
ــن و  ــتفاده نکنند.والدی ــواده سوءاس خان
ــه طــور کامــل در  ــد ب کادر مدرســه بای
قبــال تربیــت دانــش آمــوزان پاســخگو 
باشــد و دغدغــه تربیــت  آنهــا را داشــته 
باشــند و نســبت بــه برقــراری ارتبــاط و 
تأثیــر مثبــت آن اعتقــاد راســخ داشــته 
باشــند. ایــن ارتبــاط باید مســتمر باشــد 
ــاط را  ــه ارتب ــت ک ــتمرار اس ــرا اس زی
نافــذ مــی ســازد. معنــای اســتمرار ایــن 
نیســت کــه هــر روز ســری بــه مدرســه 
بزننــد، بلکــه الزم اســت بــه طــور مرتب 
ــد  ــاری فرزن ــع رفت ــه وض ــزل ب در من
ــق  ــر طب ــد و ب ــیدگی کنن ــود رس خ
اطالعــات بــه دســت آمــده، بــا مدرســه 

ارتبــاط برقــرار نماینــد.
برتــری طلبــی هــر یــک اولیــا و مربیــان 
نمــی توانــد، مبنای نیــاز تربیتــی جهت 
تحقــق هــدف مشــترک خانه و مدرســه 
باشــد؛ یعنــی ایــن دو نهــاد بــدون 
همــکاری، همدلــی و هماهنگی یکدیگر 
ــق  ــت موف ــدف تربی ــه ه ــیدن ب در رس
ــه  ــذا ضــرورت دارد ک ــد شــد. ل نخواهن
ایــن دونهــاد مهــم تربیتــی بــا انســجام 
وهمفکــری متقابل رســالت اصلــی خود 
را در تحقــق اهــداف آموزشــی وتربیتــی 
را انجــام دهنــد تــا از آســیبهای فضــای 

مجــازی و... درامــان باشــند 

  آگهی مزایده اموال  منقول   )نوبت اول ( 
ــرای  ــه ۰۰۰۰۳۳۰   اج ــی کالس ــده  اجرای ــه در  پرون ــه اینک ــر ب نظ
احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد یک دســتگاه موتورســیکلت 
بــا مشــخصات تیــز تــک طــرح هوندا بــه رنــگ خاکســتری به شــماره 
ــور ۲۴۵۰۱۳79 و  ــماره موت ــدل ۱۳۸۶ و ش ــالک ۸۱۴ - ۸۲۵۵۵ م پ
شــماره تنــه ۸۶۵۰7۱۳ کــه بــا توجــه بــه مــدل و کارکــرد از وضعیــت 
ظاهــری مطلوبــی برخــوردار نیســت کیلومتــر و گلگیــر جلــو دچــار 
ــد زنــگ زدگــی  شکســتگی شــده و الســتیک ها کارایــی الزم را ندارن
روی بــاک مشــهود و فاقــد باطــری مــی باشــد و طبــق نظر کارشــناس 
ــال  ــون( ری ــود میلی ــغ 9۰.۰۰۰.۰۰۰)ن ــه مبل ــتری ب ــمی دادگس رس
بــرآورد قیمــت گردیده اســت. از طریق مزایــده در تاریــخ  ۱۴۰۱/۰۸/۲۳    
)دوشــنبه ( ســاعت ۱۲:۳۰  ظهــر در محــل ایــن اجرا به فروش برســاند 
لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی 
تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه آن بــه 
پارکینــگ بهمــن بردســیر واقــع در خیابــان معلــم مراجعــه نماینــد و 
جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مزایده  قیمت پیشــنهادی خــود را به 
انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  به 
ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط به 
نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده 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 بــه نفــع دولــت ضبط 
خواهــد شــد بــه درخواســت هایــی کــه حیــن و بعــد از مزایــده ارائــه 

شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر -  بنی اسد  ۳9 م الف

 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده  اجرایــی کالســه 0100084       اجــرای احکام دادگســتری بردســیر 
در نظــر دارد یــک بــاب ســاختمان یــک طبقــه بــه آدرس بردســیر - بلــوار 22 بهمــن - کوچــه 
فجــر 9 - شــرقی 7 - ســمت چــپ منــزل هفتــم  کــه ملــک مذکــور طلــق و دارای ســند ثبتي 
بــه شــماره فرعــی 5 از اصلــی 3422 مفــروز و مجــزی شــده از یــک فرعــی بخــش 20 کرمان 
مــی باشــد و در مالکیــت آقــای محمدعلــی خواجویــی بــاز مانــده اســت و مســاحت عرصــه 
ــه  ــا دارد و از شــمال و جنــوب ب ــع زیــر بن ــع اســت و 164 متــر مرب طبــق ســند 264 مترمرب
معبــر راه داره. اســکلت ســاختمان بــا دیــوار باربــر مســلح )دارای شــناژ( و ســقف تیرچــه بلــوک 
ســاخته شــده. دارای هــال و پذیرایــی - آشــپزخانه، ســرویس بهداشــتی - دو اتــاق خــواب مــی 
باشــد. قدمــت ســاختمان حــدود 5 ســال میباشــد. کلیــه فضاهــا دیــوار تــا یــک متر ســرامیک، 
باقیمانــده گــچ ســفید بدون رنگ و ســقف گچ ســفید بــا تزیینات گچبــری و کابینت آشــپزخانه 
از نــوع ممبــران مــی باشــد. دیوارهــا کاشــی و کــف ســرامیک. کــف کلیــه فضاهــا با ســرامیک 
فــرش شــده سیســتم گرمایــش پکیــج و رادیاتــور و ســرمایش کولــر آبــی مــی باشــد. پنجــره 
هــای upvc بــا شیشــه دو جــداره دارد. و درب شــمالی ضــد ســرقت مــی باشــد. کــف حیــاط 
بــا موزائیــک فــزش شــده اســت. نمــای شــمالی و جنوبــی و دیوارهــای حیــاط اجــرا نشــده 
اســت دارای انشــعابات آب، بــرق، گاز و تلفــن مــی باشــد و توســط هیئــت کارشناســان رســمی 
دادگســتری بــه مبلــغ 20.156.000.000)بیســت میلیــارد و یکصــدو پنجــاه و شــش میلیــون( 
ریــال بــرآورد  گردیــده اســت. از طریــق مزایــده در تاریــخ  1401/08/23    )دوشــنبه ( ســاعت 
12  ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده 
و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه ملک 
بــه آدرس  منــدرج در صــدر آگهــی مراجعــه نماینــد و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از موعــد 
مقــرر  قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ 
کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و 
انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریخ 
انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفع 

دولــت ضبــط خواهــد شــد .
                          مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر - بنی اسد /   38م الف

آگهی مزایده اموال غیر منقول   )نوبت دوم (  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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۶9۰-۱۴۰۱/۶/۲۲ 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 سعید فرزند حیدر بشماره 
کدملی۳۱7۰۰۴۱7۵۴ صادره از بردسیرموازی چهارو نیم دانگ 

ششدانگ ملک مورد تقاضا ثبت شده و مابقی ان )به میزان یک و نیم 
دانگ (از ششدانگ مورد تقاضا مجهول می باشد در یک باب خانه به 

مساحت ۳۲۱.۴۳ مترمربع پالک۲ فرعي از 7۱۸اصلي  واقع دربردسیر 
گلزار خیابان امام کوچه 9 بخش ۲۱ کرمان  خریداري از مالک رسمي 
آقاي قاسم شمس الدین سعید  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/7/۲۵- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/9                     

حسین تقی زاده -  رئیس اداره ثبت واسنادشهرستان بردسیر   
     شناسه آگهی۱۳9۰777
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فلسفه نماز : بخش پنجم
چگونه عبادت کنیم ؟

روش عبادت را باید از قرآن و عترت آموخت . آنگونه 
که آدرس هر خانه را باید از صاحب خانه گرفت . 
آیات قرآن و احادیث معصومین ، بهترین عبادت را 
کدام می دانند و چه اوصافی برای آن می شمارند؟ 
جواب را باید از قرآن و عترت دریافت . پس مروری 

به کلمات اولیاء دین می کنیم :
1- آگاهانه: در حدیث است :رَْکَعتاِن ِمْن عالٍِم َخیٌر 
ِمن َسْبعیَن رَْکَعًة ِمن جاِهٍل دو رکعت نماز عالم ، 

بهتر از هفتاد رکعت نماز جاهل است .
و رسولخدا صلّی اهلّل علیه و آله فرموده است : از نماز، 
آن قسمتی مورد قبول است که انسان بر اساس 

تعّقل و آگاهی بخواند.
در حدیث دیگر است : اَلُْمِتَعبَُّد َعلی َغیرِ فِْقٍه َکِحمار 
الّطاُحونِة )عابدی که از روی فهم ودرک عبادت 
نکند، همچون االغ آسیاب حرکت می کند ولی در 

جا می زند وپیش نمی رود.(
نماز آگاهانه آنست که انسان بداند چه می کند، 
چه می گوید، با که صحبت می کند، حضور قلب و 
توّجه به خدا داشته باشد. پیامبر صلّی اهلّل علیه و آله 
فرمود: دو رکعت نماز با توّجه ، از شب زنده داری 

غافالنه بهتر است 
لَو ةَ وَاءَنُْتْم ُسَکَری  قرآن می فرماید: الَ تَْقَربُواْ الصَّ
َحتَّی تَْعلَُمواْ َما تَُقولُوَن )در حال مستی سراغ نماز 

نروید، تا بدانید که چه می گویید.(
امام صادق علیه السالم می فرماید: هر که دو رکعت 
نماز بخواند و بداند با که سخن می گوید و چه می 

گوید، گناهانش بخشیده می شود.
2- عاشقانه: آنگونه که بیمار، از غذای لذیذ، لّذت 
نمی برد، عبادت کنندگان بی شوق هم ، لّذتی 
از پرستش نمی برند. عبادت باید همراه محبت 
و عشق و نشاط و لّذت باشد، نه همراه کسالت و 

بیحالی و افسرده دلی .
نشاط در عبادت ، امتیازی است که انسانهای شیفته 
دل از آن برخوردارند. زمینه آن را هم باید با معرفت 
و توّجه بدست آورد. عبادت زوری و تحمیلی ، بی 

نتیجه است .
امام صادق علیه السالم فرمود:ال تُْکِرُهوا اِلی اَنُْفِسُکم 

الِْعباَدة  عبادت را به خودتان تحمیل نکنید.
آنگونه که برای دیدار یک شخصیت محبوب و 
بزرگ ، نشاط و شوق می یابیم ، برای دیدار با خدا 
و پرستش در آستان او هم باید قلبی مشتاق و با 
نشاط بیابیم . اولیاء دین و معصومین علیهم السالم 
چنان شیفته لحظه دیدار با خدا بودند و چنان 
عاشقانه نماز و عبادت داشتند که شگفت آور است 

)به نمونه هایی در بحث های بعد اشاره می شود(.
3- خالصانه:گوهر خلوص ، به عبادت ها ارزش 
و اعتبار می بخشد و عبادتی که خالص   برای خدا 
نباشد و ریا، نفاق و شهرت طلبی و عوام فریبی باشد، 
فاقد ارزش   است و نزد خداوند هم پذیرفته نیست .

ِِّه اءََحَدا)هر که  قرآن می فرماید: واَلَ یُْشِرْک بِِعَباَدةِ رَب
به خدا و قیامت ایمان دارد( کسی را در عبادت ، 

شریک خدا نسازد.
َر نَْفَسُه بالِْعباَدِة   امام رضا علیه السالم فرمود: َمْن َشهَّ
َفاتََّهُموُه َعلی دیِنه هر کس با طرح عبادت خویش 
در جامعه ، خود را مشهور می کند، نسبت به دین 

او بدبین باشید.                       ادامه دارد

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

ادامه شماره قبل از منظر عدالت و امنیت 
اجتماعی باید از زن محافظت می شد زیرا که در 
ایران باستان اگر صاحب منصب و شاهزاده ای زنی 
زیبا در خانه داشت او را از چشم همگان مخفی 
می کرد که اگر کسی به داشتن زنی در خانه ای 
آگاه می شد زن دیگر متعلق به خانه و زندگی 

خودش نبود.
همچنین در ایران باستان زن بعد از ازدواجش 
حتی به پدر و برادر خود هم نامحرم می شد و 
آن ها هم اجازه نداشتند او را ببینند. زنان تنها با 
تخت های روان روپوش دار اجازه ی تردد در شهر را 
داشتند و نمی توانستند در معابر با مردان صحبت 

کنند.
برخی دیگر حجاب زن را مربوط به بستن دست و 
پای او در عرصه ی اقتصادی می دانند تا مرد بتواند 
به راحتی عرض اندام کند و زن را محبوس نگاه 
دارد. تنها با گذاشتن حجاب بود که زنان از حرکت 

اجتماعی بازداشته می شدند.  
علل فوق و علت های دیگری را هم که به پیدایش 
حجاب مربوط دانسته اند هیچ کدام نمی تواند دلیل 
اصلی به وجود آمدن حجاب باشد. زیرا دالیل و 
ادله ی کافی برای آن ها در دست نیست و این ها 
تاریخ نگاران  گمانه زنی های  و  حدسیات  فقط 

می باشد.
به هرحال هر زمان، چه در دوران باستان و چه در 
زمان حال مذهب همیشه وجود داشته است و هر 
قومی بنا بر اقتضای آیین خود نوعی از پوشش 
را می پسندیده است. کما این که در این میان 
تعصبات و نظرهای شخصی هم در بیش و کم 

کردن آن بی تأثیر نبوده است.
تعريف حجاب در اديان

در کتاب تورات می خوانیم که در شریعت ابراهیم 
پوشش برای زن تعریف شده است. در اصول 
اخالقی تلمود که یکی از کتاب های دینی یهود 
است نوشته شده اگر زنی در آیین یهودی بدون 
پوشش در انظار ظاهر می شد شوهرش اجازه 

داشت تا او را طالق دهد.
حجاب در آیین مسیحیت هم زنان دارای پوشش 
بودند. در انجیل از زنان خواسته شده وقتی مشغول 
عبادت با خدا هستند شایسته است که سر خود 
را بپوشانند و به همین دلیل به زنان توصیه شده 
وقتی که خداوند خواسته در مقابل او که آفریدگار 
است پوششی بر سر داشته باشند پس در مقابل 

مردان هم باید حجاب داشته باشند.
حجاب در اسام

جواهر لعل نهرو می نویسد که زنان اعراب در دوران 
جاهلیت حجاب نداشتند و بعد از اسالم که با دو 
امپراطوری هم جوارشان ایران و یونان ارتباط برقرار 
کردند اعراب هم برای زنان شان پوشش در نظر 
گرفتند. در صورتی که این تعبیر اشتباه و همان 
طور که می دانیم اسالم حجاب را در قرآن برای 

زن تعریف کرده است.

تاریخچه حجاب ( 2
حجاب اجباری

بخش  بیست وسوم

ــادی  ــیون اقتص ــس کمیس ــب ریی نای
ــد  ــا تاکی ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
بــر اینکــه بایــد بــه وزیــر صمــت بــرای 
اجــرای برنامــه هایــش در حــوزه صنعت  
و معــدن فرصــت بدهیــم، اظهارداشــت: 
تعییــن تکلیــف پنــج هــزار واحــد 
معدنــی موجــب خواهــد شــد بخشــی 
از نیــاز ارزی کشــور از طریــق صــادرات 

ــی تامیــن شــود. ــواد معدن م
ــا  ــو ب ــور در گفت وگ ــن پ ــهباز حس ش
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــا ب ــگار ایرن خبرن
ــدگان  ســئوال و اســتیضاح حــق نماین
مــردم اســت، گفــت: بایــد فرصــت 
و  صنعت،معــدن  وزیــر  تــا  دهیــم 
تجــارت، برنامه هایــی را کــه در جلســه 
ــد. ــده داده، محقــق کن رای اعتمــاد وع
ــس  ــیرجان در مجل ــردم س ــده م نماین
ــه  ــا توجــه ب شــورای اســالمی افــزود: ب
افزایــش حجــم صــادرات از ایــران، 
ــژه  ــودرو بوی ــواع خ ــد ان ــش تولی افزای
خودروهــای ســنگین کــه می توانــد 
حمــل و نقــل جــاده ای را ســر و ســامان 
دهــد بــه عنــوان یکــی از نیازهــای 

ــت. ــور اس ــروری کش ض
وی افــزود: بــا هماهنگــی و انســجام بین 
دولــت و مجلس،یک پیــام امیدوارکننده 

بــرای مــردم در راســتای حمایــت از 
تولیــد دانــش محــور ارســال می شــود.

وزرات صمــت معــادن راکــد و بالتکلیف 
را تعییــن تکلیــف کرد

ــیر  ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
اســتان کرمــان در مجلــس شــورای 
اســالمی ادامــه داد: ایــن روزها همچنین 
اقداماتــی مثبــت از ســوی وزیــر صمــت 
و مجموعــه معاونــان این وزارتخانــه آغاز 
شــده و بعــد از مــدت هــا معــادن راکــد 
و بالتکلیــف تعییــن تکلیــف می شــوند.

حســن پــور بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد 
بــه وزیــر صمــت بــرای اجــرای برنامــه 
ــدن  ــت  و مع ــوزه صنع ــش در ح های
ــن  ــت: تعیی ــت بدهیم،اظهارداش فرص

تکلیــف پنــج هــزار واحــد معدنــی 
ــاز  ــی از نی ــد بخش ــد ش ــب خواه موج
ــواد  ــادرات م ــق ص ــور از طری ارزی کش

ــود. ــن ش ــی تامی معدن
ثبــات نســبی قیمــت ســیمان، مصالح و 

ــوالدی تجهیزات ف
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 
مجلــس شــورای اســالمی ایجــاد ثبــات 
ــح  ــیمان، مصال ــت س ــبی در قیم نس
ســاختمانی و تجهیــزات فــوالدی را 
ضــروری خوانــد و گفــت: بــا توجــه بــه 
ــاالنه  ــاخت س ــرای س ــت ب ــه دول برنام
ــن  ــکونی، ای ــد مس ــون واح ــک میلی ی
مهــم یکــی از نیازهــای ضــروری کشــور 

ــی رود. ــه شــمار م ب

نایب رییس کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلــس شــورای اســالمی تاکیــد کــرد: 
بایــد ثبــات و آرامــش به بــازار بــاز گردد 
زیرا ایــن روزهــا اصنــاف، صادرکنندگان 
و مجموعــه انبــوه ســازان بشــدت نگران 
وضعیــت بــازار، ثبــات قیمــت مایحتــاج 
عمومــی مــردم و تامین نیازهای کشــور 

در ابعــاد مختلف هســتند.
حســن پــور بــا اشــاره بــه گالیــه هــای 
مــردم از کیفیــت خــودرو اظهار داشــت: 
بــا توجــه بــه مصوبــه مجلــس شــورای 
واردات  موضــوع  دولــت،  و  اســالمی 
خودروهــای ســنگین و ســبک بایــد بــا 
ــا از  ــود ت ــام ش ــتری انج ــرعت بیش س
ایــن طریــق شــاهد ثبــات بیشــتر بــازار 

خــودرو باشــیم.
ــادی  ــیون اقتص ــس کمیس ــب ریی نای
مجلــس گفــت: بایــد ســالمت و امنیــت 
ــم  ــن کنی ــا تامی ــاده ه ــردم را در ج م
زیــرا امــروز بخشــی از تلفــات جــاده ای 
ــه کیفیــت پاییــن  ــوط ب در کشــور مرب
خودروهاســت کــه دولــت بایــد در ایــن 

مــورد چــاره اندیشــی کنــد.
 همــکاری شــانگهای، ایــن عضویــت بــه 
عنــوان یکــی از تحــوالت مهــم در تاریخ 

ایــن ســازمان ثبــت خواهــد شــد.

برنامه وزیر صمت برای تعیین تکلیف پنج هزار معدن راکد/ 
حرکت دولت را متوقف نکنید

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱7۰۱-۱۴۰۱/۶/۲۳ 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 متقاضی فاطمه گرکانی نژاد مشیزی  فرزند غالمرضا بشماره 
کدملی ۳۱797۲۴۴۲۰صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲۵۸/۵ مترمربع پالک 9 فرعی   7۲۴ اصلی  واقع دربردسیر 

بلوارشهید کالنتری کوچه امداد ۱۴ بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالکین 
رسمي اقایان احمد رنجبرکریم ابادی و امیر گرکانی نژاد مشیزی  محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 

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 : ۱۴۰۱/۸/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

 شناسه آگهی۱۴۰۲۰۴۴

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 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۸۸۲ -۱۴۰۱/7/۶ 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 متقاضی معصومه پاکروانان   فرزند خلیل شماره کدملی 
۳۱79۱۲۳۵9۱صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۶۸/۵۰ مترمربع پالک۵9 فرعی   ۳۴۲۳ اصلی  واقع دربردسیر بلوار 

امامزاده کوچه امامت ۱۱  بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي اقای 
حسن کوپاه اصفهان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9 -تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

 شناسه آگهی۱۴۰۲۰۴۶

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱7۰۲-۱۴۰۱/۶/۲۳ 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 متقاضی حسین زارع عسکری  فرزند حضرتقلی شماره کدملی 
۳۱79۸۸۵9۵۵صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۸۴ مترمربع پالک۱۱فرعی   ۳۳۸7 اصلی  واقع دربردسیر بلوار۲۲ بهمن 
بلوار ابوالفضل بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي اقای حسن کوپاه 
اصفهان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 

شناسه آگهی۱۴۰۲۰۴۵

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۰77-۱۴۰۱/7/۱9 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 اقای محمدرضا حسینی پور  فرزند علی بشماره کدملی 
۳۱79۸۸۸۴۸۲ صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۳۰۸/۸۴   مترمربع پالک ۳  فرعی از 7۸۸ اصلی بخش ۲۰ کرمان 
خریداري از مالکین رسمي    خانمها رخساره بیگم ، کبری بیگم و عصمت 
تفرشی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 

شناسه آگهی۱۴۰۲۰۳7

                 آگهی فقدان سند مالکیت
اقای ســجاد میرزاپور مشــیزی بموجــب درخواســت وارده شــماره۴۱۴۸ /۱۴۰۱مورخ۳۰ /7 /۱۴۰۱  
اعــالم داشــته  ســند مالکیــت  ششــدانگ خانــه که تحــت  پــالک ۴۵۶  اصلــی باقیمانــده  واقع  
دربهجردبردســیر بخــش ۲۰ کرمــان  ذیــل ثبــت ۱۴9۵۶ صفحــه ۳9۵ دفتــر ۶۵  بــه شــماره 
چاپــی ۳۶۲9۲۰)ســری الــف۸۳(   بنــام محمدغالمحســین پورثبــت و تســلیم گردیــده اســت 
ســپس بموجــب ســند انتقال۵۵۱۱۶ -۲9 /۵ /۱۳۸۸دفتر۳۰بردســیر بــه نامبــرده انتقــال قطعی 
یافته اســت  )بموجــب بخشنامه۲۳۵۱۱ /9۱ -۲9 /۱۱ /۱۳9۱ســازمان ثبت اســناد وامالک کشــور 
بمنظــور اســتاندار ســازی پــالک و طبــق صورتجلســه شــماره۱۱۴ /۱۱۰۱۸ /9۶ -۱۰ /۱ /۱۳9۶ به 
پالک۲فرعــی از۴۵۶اصلــی تغییــر و اصــالح گردیــده اســت(  حــال نامبــرده مدعی اســت ســند 
مالکیــت پــالک مزبــور بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده و ضمــن تســلیم دو بــرگ 
شــهادت شــهود  تصدیــق شــده  درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا باســتناد ماده 
۱۲۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهــی میشــود تا 
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه یــا در دســت داشــتن ســند مالکیــت نســبت بــه ملک 
مذکــور مــی باشــد  ظــرف مــدت ۱۰ روز پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد بردســیر 
مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائه  اصل ســند مالکیت  یا ســند معامله تســلیم نمایــد واال 
پــس از گذشــت  مهلــت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهد شــد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۸/9شناسه آگهی ۱۳99۰۱7
حسین تقي زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

آگهي فقدان سند مالکیت  
ــت شــماره۳77۱۴ -۱۴۰۰ /۲ /۱۵ تنظیمــی  ــه موجــب ســند وکال ــای اســماعیل زاهــدی ب اق
دفتر۱۵۲بردســیر از طــرف خانــم صدیقه ضیا عزیزی و بموجب درخواســت وارده شــماره۴۰۸۰ -
۲7 /۵ /۱۴۰۱اعــالم داشــته کــه ســند مالکیــت پنــج ســهم مشــاع از ۱9ســهم ششــدانگ بــاغ 
پــالک۸9۰ اصلــی  واقــع دراراضــی ســلورد بردســیر بخــش ۲۰ کرمــان کــه  ذیــل ثبــت ۲۰۶ 
صفحــه ۶۵ دفتــر ۲ بنــام قاســم برومنــد بردســیری ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده اســت. 
ســپس بموجــب ســند انتقالــی شــماره۱۱۲۵7 -۵ /7 /۱۳۵۲تنظیمی دفتر۳۰بردســیر بــه خانــم 
صدیقــه ضیــا عزیــزی انتقــال یافته بــه علت نامعلــوم مفقــود گردیــده و ضمن تســلیم دو برگ 
شــهادت شــهود  تصدیــق شــده  درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا باســتناد ماده 
۱۲۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهــی میشــود تا 
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه یــا در دســت داشــتن ســند مالکیــت نســبت بــه ملک 
مذکــور مــی باشــد  ظــرف مــدت ۱۰ روز پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد بردســیر 
مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه  اصــل ســند مالکیــت  یــا ســند معامله تســلیم نماید 
واال پــس از گذشــت  مهلــت مذکــور نســبت بــه صدور ســند مالکیت المثنــی اقدام خواهد شــد 

  ۱ ۳ 9 9 ۲ ۶ ۸ تاریخ انتشار:9 /۸ /۱۴۰۱ شناسه آگهی 
حسین تقي زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

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 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱7۰9 
-۱۴۰۱/۶/۲۳ 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 

متقاضی سجاد قلندری پامزاری  فرزند اکبر  شماره کدملی ۳۱7۰۰7۸۵9۳صادره از بردسیر  در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۴۵/۶۵ مترمربع پالک ۵۸۳ فرعی   ۸۶۴ اصلی  واقع 

دربردسیرشهرمحله کریم اباد کوچه مهر 9 بخش ۲۰ کرمان خریداری از مالک رسمی مراد برومند 
محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۰۵۱

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 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱7۱۱ 
-۱۴۰۱/۶/۲۳ 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 متقاضی 
سید مهدی یزدی   فرزند سید قاسم  شماره کدملی ۳۱79۲۰۸۱۰۴صادره از بردسیر  در یک 
باب خانه موازي چهل و هفت و دوسوم سهم از 9۶ سهم ششدانگ پالک مرقوم از طرف مالکین 
مشاعي تقاضا ثبت گردیده و مابقي سهام )به میزان چهل وهشت یک سوم سهم  (از ششدانگ  
ملک مورد تقاضا مجهول مي باشد و به مساحت ۲۸۳/۵ مترمربع پالک۴۰ فرعی   7۵7 اصلی  

واقع دربردسیرشهر گلزار بلوار امیر کبیربخش ۲۱ کرمان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 شدتاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ 

انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر   
شناسه آگهی۱۴۰۲۰۴9

حسن پور نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:
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پروژه انتقال آب از دریای عمان به اعتباری بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان نیاز دارد

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۸۸۶-۱۴۰۱/7/7   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 متقاضی  حسین انصاری پور احمدی  فرزند    شیرزاد بشماره 

کدملی    ۳۱79۰۲797۵  صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب  خانه به 
مساحت ۲۵۴/۵9 مترمربع پالک  ۱۴  فرعی   9۳۴ اصلی  واقع در بردسیر 
خیابان صانعی کوچه ۱۲ 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 ۱۵ 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 :۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۰۱9

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۰۴۴-7/۱7/  ۱۴۰۱هیات 

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

بالمعارض متقاضی رامین شمس الدین سعید  فرزند    احمد  بشماره 
کدملی    ۳۱7۰۰۳۳۳۴۴صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب  خانه 
به مساحت ۳۴۶/۲۵ مترمربع پالک ۱9۱فرعی   ۳9۵ اصلی  واقع در 

بردسیرگلزار خیابان فرهنگ   بخش ۲۱ کرمان خریداري از مالک رسمي 
رستم کیانیان  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ 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 :۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳

حسین تقی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
 شناسه آگهی۱۴۰۲۰۱۲

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 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۸۸۱-7/۶/  ۱۴۰۱هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی رضا ملک قاسمی  فرزند    اکبر  بشماره کدملی    
۳۱799۱۴9۶۳صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب  خانه به مساحت 

۲۶۸/۶۸ مترمربع پالک ۲۲7 فرعی   ۳۵9۸ اصلی  واقع در بردسیربلوار ۲۲ 
بهمن خیابان ابوالفضل    بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي عباس 

بهادر بردسیری  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 :۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

 شناسه آگهی۱۴۰۲۰۱۴

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۸7۵-۱۴۰۱/7/7   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 متقاضی  اعظم سعید فرزند    محمد علی  بشماره کدملی    
۳۱79۸۵۵9۴۰ صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب  خانه به مساحت 
۳۸۶/7۴ مترمربع پالک ۱۸7 فرعی   ۳9۵ اصلی  واقع در بردسیرگلزار 
خیابان مولوی   بخش ۲۱ کرمان خریداري از مالک رسمي جمشید سرو 
شیان  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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 :۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

 شناسه آگهی۱۴۰۲۰۱۶

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۸7۴-۱۴۰۱/7/۶   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 متقاضی شهاب الدین کابلی زاده بمی  فرزند    عباس  بشماره 
کدملی    ۳۱79۵9۶۴۳۰ صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب  خانه 
به مساحت ۲۶9/۶۱ مترمربع پالک ۱9۰ فرعی   ۳9۵ اصلی  واقع در 

بردسیرگلزار خیابان فرهنگ   بخش ۲۱ کرمان خریداري از مالک رسمي 
ایرج سرو شیان  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 

دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 :۱۴۰۱/۸/9  - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 

شناسه آگهی۱۴۰۲۰۱۸

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 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۴۶۱-۶/۲۸/  ۱۴۰۱هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی  علی ساویز فرزند کرامت بشماره کدملی    
۳۱799۳۳۶۴۱صادره از بردسیردر  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۶۲7/7۵ مترمربع پالک ۱۲ فرعی از  ۳۲ اصلی  واقع در بردسیر روستای 
چهار طاق بخش۲۱ کرمان خریداري از مالک رسمي اقای کرامت ساویز  
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

۱۵ 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 :۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۰۲۲

         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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۰۴۳-۱۴۰۱/7/۱۸   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 متقاضی غالمعباس حسن زاده جشاری    فرزند مرتضی 

بشماره کدملی    ۵۸۳9۵7۳۲۴۸صادره از رابردر یک دانگ مشاع از 
ششدانگ مزرعه حاجی بلو  به مساحت ۲۵۰۰۰۰ مترمربع پالک ۱۵ 

اصلی  واقع در بردسیر گلزار روستای شیرینک  مزرعه حاجی بلو بخش۲۱ 
کرمان خریداري از مالکین رسمي خانم نیم تاج کیهان سعید و اقای ملک 
ابراهیمی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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 :۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۰۲۴

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۸79-۱۴۰۱/7/۶ 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 متقاضی خانم مهین سعید پور  فرزند غالمرضا بشماره کدملی 
۳۱79۶۳۱77۵صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۵۴۶ مترمربع پالک  ۱  فرعی   ۵۵۴ اصلی بخش ۲۱ کرمان خریداري از 
مالک رسمي  عباس سعید پور محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 

شناسه آگهی۱۴۰۲۰۳۰

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱7۰۳-۱۴۰۱/۶/۲۳ 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 متقاضی مهدیه خوبیاری باغابری فرزند مهدی بشماره کدملی 
۲99۴۰9۱۵۵۰صادره از کرمان  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱۴7/۳۴ مترمربع پالک ۲7۳  فرعی   ۸۸9 اصلی  واقع دربردسیر باغابر 
بخش ۲۱ کرمان خریداري از مالک رسمي اقای امام قلی فالح الله زاری 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9 -تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

 شناسه آگهی۱۴۰۲۰۳۶

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱7۰۴-۱۴۰۱/۶/۲۳ 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 متقاضی میالد میرمحمدی رکن ابادی فرزند حسن بشماره 
کدملی ۵۵۶۰۰۵۸7۴۲صادره از تهران در ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت ۲۲۰ مترمربع پالک ۲۶  فرعی   ۶۸۵ اصلی بخش ۲۰ کرمان 
خریداري از مالک رسمي اقای علی خسروی مشیزی محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

 شناسه آگهی۱۴۰۲۰۳۵

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱7۰۶-۱۴۰۱/۶/۲۳ 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 متقاضی امین رضا افسون نژاد  فرزند علی بشماره کدملی 

۳۱799۲۱۵۰۱صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۴۱/79 مترمربع پالک  ۵  فرعی   ۸۰۲ اصلی بخش ۲۰ کرمان خریداري 
از مالک رسمي اقای علی فخرابادی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

 شناسه آگهی۱۴۰۲۰۳۳

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱7۰7-۱۴۰۱/۶/۲۳ 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 متقاضی رضا سعید  فرزند محمد بشماره کدملی 

۳۱79۲۰7۵7۴صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۴۲/۸۲ مترمربع پالک  ۱7۱  فرعی   ۳9۵ اصلی بخش ۲۱ کرمان 
خریداري از مالکین رسمي  اقایان رستم ومنوچهر هردو کیانیان محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 

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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر. 

شناسه آگهی۱۴۰۲۰۳۲

علــی رشــیدی مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای کرمــان 
ــرد و  ــوان ک ــران آب عن ــان، را بح ــتان کرم ــران اس ــن بح بزرگ تری
گفــت: بیــش از ۲۰ هــزار میلیــارد تومــان پــروژه در حوزه آبرســانی در 
اســتان کرمــان داریــم، کــه ســرمایه گــذاران می تواننــد بــرای اجــرا در 

ــد. ــا ورود کنن ــن پروژه ه ای
ــا تعــدادی از ســرمایه گــذاران از  جلســه ســرمایه گــذرای اســتان ب
جملــه کشــور افغانســتان بــا حضور مدیــران ارشــد اســتان کرمــان و 
با ریاســت اســتانداری کرمان برگــزار شد.ودســتگاه های اداری اســتان 
یکــی پــس از دیگــری بــه پتانســیل هــای ســرمایه گــذاری اســتان 

اشــاره کردنــد.
علــی رشــیدی مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای کرمــان 
بزرگ تریــن بحــران اســتان کرمــان، بحــران آب عنــوان کــرد و گفــت: 
بیــش از ۲۰ هــزار میلیــارد تومــان پــروژه در حوزه آبرســانی در اســتان 
کرمــان داریــم، کــه ســرمایه گــذاران می تواننــد بــرای اجــرای در ایــن 

ــد. ــا ورود کنن پروژه ه
ــای  وی ادامــه داد: ۱۵۱ میلیــون متــر مکعــب تخصیــص آب از دری

عمــان بــرای جنوب اســتان کرمــان داریــم، این پــروژه فرصــت خوبی 
بــرای ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی اســت.

رشــیدی اذعــان کــرد: پــروژه انتقــال آب از دریــای عمــان بــه اعتباری 
بالــغ بــر  ۵۰ هــزار میلیارد تومــان نیــاز دارد که مطالعات انتقــال آب از 

دریــای عمــان بــه جنــوب اســتان کرمــان نیــز در حــال انجام اســت.
ــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان  مهــدی حســینی نژاد مدی
کرمــان اذعــان کــرد: در حــوزه صنعت فــوالد پــروژه هــای ۲۵ میلیارد 
تــا ۶۰ هــزار میلیــارد تومانــی داریــم کــه بــه ســرمایه گذاران معرفــی 
می شــوند و محیــط بســیار مناســبی اســت زیــرا اســتان کرمــان بــه 

زودی بــه قطــب تولیــد فــوالد کشــور بتــدل خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکه تکمیل زنجیــره فوالد در اســتان کرمــان در اولویت 
بــوده و ایجــاد صنایــع پاییــن دســتی فــوالد یــک ظرفیت مهــم برای 
ســرمایه گذاری اســت، گفــت: پــروژه پتروشــمی فجــر اســتان کرمــان 
کــه مــواد اولیــه آن نیــز در اســتان کرمــان وجــود دارد محــل خوبــی 

بــرای ســرمایه گذاری اســت.
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان افــزود: پــروژه 

پتروشــیمی کرمــان بــه  رقمی بالغ بــر ۵۰ تــا ۶۰ هزار میلیــارد تومان 
ســرمایه گذاری نیــاز دارد کــه مجــوزات الزم آن نیــز اخــذ شــده اســت.

علیرضــا عبدیــان مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان کرمان نیز 
در ایــن جلســه بــا بیــان اینکه تامیــن آب صنعــت از منابــع زیرزمینی 
ــهری  ــالب ش ــرای فاض ــش اج ــزود: در بخ ــت، اف ــده اس ــوع ش ممن
ــرمایه گذاری  ــکان س ــت، ام ــرای آب صنع ــاب آن ب ــتفاده از پس و اس
خوبــی در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه از ســرمایه گذاران اســتقبال 

ــم. می کنی
محمدمهــدی فــداکار اســتان کرمــان نیــز با بیــان اینکــه ظرفیت های 
ــود دارد،  ــرمایه گذاری وج ــرای س ــف ب ــای مختل ــی در زمینه ه بزرگ
ــرمایه گذاران  ــه س ــا را ب ــن ظرفیت ه ــه ای ــاده هســتیم ک ــت: آم گف
واگــذار کنیــم و از  ســرمایه گذاری در اســتان، حتمــاً حمایــت خواهیم 

کــرد.
وی ادامــه داد: ســرمایه گــذاری خارجــی نیــز یــک ظرفیــت اســت که 
بــا اســتفاده از منابــع مالــی خارجــی در اســتان بایــد ایجاد شــود که از 

آن هــم حتمــاً اســتقبال می کنیم.
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نماینــده ولی فقیــه در امــور حــج و زیــارت بــا اشــاره بــه افزایــش ســهمیه حــج ایــران در 
ســال آینــده گفــت: پیش بینــی می کنیــم در حــج ســال آینــده هــر زائــر ایرانــی بایــد 

حــدود ۱۲۰ میلیــون تومــان را بــرای حــج خــود در نظــر بگیــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، حــج تمتــع امســال بــا حضــور ۳9 هــزار و ۶۳۵ ایرانــی 
برگــزار شــد و بــا توجــه به وضعیت کرونا ســهمیه کشــورهای مختلــف حــدود ۴۵ درصد 

ســهمیه همیشــگی بود.
امــا امســال بــه نظرمی رســد کــه بــا عــادی شــدن وضعیــت درمســجدالحرام، ســهمیه 
حــج تمتــع بــه حالــت عــادی بازگــردد و بــه ایــن ترتیــب حــدود ۸۵ هــزار نفــر بــه حــج 
ــواب،  ــا جایــی کــه حجت االســالم عبدالفتــاح ن تمتــع ســال آینــده مشــرف شــوند؛ ت
نماینــده ولی فقیــه در امــور حــج و زیــارت در گفت و گویــی بــا اشــاره بــه افزایــش ۲ برابــر 
ســهمیه حــج کشــورمان در ســال آینده نســبت بــه امســال، تصریح کــرد: یکــی از دالیل 
افزایــش ۲ برابــری ســهمیه زائــران ایرانــی در مقایســه بــا تعــداد افــراد اعــزام شــده بــه 
حــج تمتــع امســال،  مکاتبــات و پیگیری مســئوالن ایرانی و نیز برداشــته شــدن شــرایط 

ســخت کرونایی در عربســتان اســت.
وی دربــاره اینکــه چــرا نمی تــوان بیــش از ۲۵ درصــد از زائــران متقاضــی و واجد شــرایط 
بــاالی ۶۵ ســال را بــه حــج تمتــع اعــزام کــرد، گفــت: محدودیــت ایجــاد شــده توســط 

عربســتان بــا هــدف ارائــه خدمــات هرچــه بیشــتر و جلوگیــری از کاهــش ســرعت ارائــه 
خدمــات بــه حجــاج اســت. 

اولویت اعزام حج تمتع سال آینده با چه کسانی است؟
حجت االســالم نــواب بــا تأکیــد بــر اینکــه در اعــزام ســال آینــده اولویــت بــا زائرانی اســت 
کــه در ســال ۱۳99 نســبت بــه تکمیــل اطالعــات و پرداخــت هزینــه ســفر خــود اقــدام 
کــرده باشــند، افــزود  :  ایــن عــده کــه بــه هر دلیــل نتوانســتند در حج تمتــع امســال اعزام 
شــوند در اولویــت اعــزام ســال آینــده هســتند و مابقــی اعــزام   هــا براســاس قاعــده و روال 

همیشــگی نوبــت بنــدی در صــورت دارا بــودن شــرایط اعــزام خواهند شــد.
عملیات اجرایی برای حج ۱۴۰۲ در حال انجام است

 وی بــا تأکیــد بــر اینکــه آمــوزش و برنامــه ریــزی بــرای زائــران حــج ۱۴۰۲ بــه دو روش 
حضــوری و غیــر حضــوری انجــام خواهــد شــد، ادامــه داد:  آموزش هــای الزم بــه زائــران 

قبــل از اعــزام در زمانبنــدی مشــخص شــده بــه انجــام خواهــد رســید.
ــا انتقــاد از افزایــش هزینه هــا توســط حــج و زیــارت عربســتان  حجت االســالم نــواب ب
ــا  ــد ب ــد بای ــران مســلمان می دانن گفــت:  مســئوالن عربســتان کــه خــود را خــادم زائ
کاهــش هزینه هــا ســبب بهره منــدی هرچــه بیشــتر مســلمانان از این امــر واجب شــوند.
وی  اظهــار داشــت: افزایــش هزینه هــای حج و زیارت توســط عربســتان در امســال ســبب 

شــد از یــک میلیــون پیش بینــی ایــن کشــور بــرای حضــور در حــج چیــزی حــدود ۸۰۰ 
هــزار نفــر راهــی عربســتان شــوند،  زیــرا کــه مابقــی از پــس ایــن افزایــش هزینه هــا بــر 

نیامــده و ســفر خــود را منتفــی کردند.

سهمیه ایران در حج تمتع سال آینده 2 برابر شد/ هزینه 120 میلیون تومانی برای هر زائر

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۸77-۱۴۰۱/7/۶ 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 درویش بهزادی گودری فرزند مرید بشماره کدملی 
۳۱79۵۶۸۶۳۱ صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۲۴۴ مترمربع پالک ۱7۲۳ فرعی مجزی شده از  ۲۲فرعی   ۴۲۶۵ اصلی 
بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي عباس بهادر بردسیری   محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 

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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳

حسین تقی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی۱۴۰۲۰۰۰

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۰۸۳-۱۴۰۱/7/۲۰ 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 هیال رنجبر کریم ابادی فرزند محمد علی بشماره 
کدملی ۳۱7۰۱۲۶۸9۱ صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲۵۱/۸۰ مترمربع پالک ۵۸۶  فرعی از ۸۶۴ اصلی بخش ۲۰ 
کرمان خریداري از مالک رسمي ایران رنجبر شور ابادی   محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۱99۶

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 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱7۱۰-۱۴۰۱/۶/۲۳ 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 اقای مرتضي ره انجام   فرزندنادعلي بشماره کدملی 
۳۱797۵۶99۳صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۴۰۶/۴۸ مترمربع پالک۱۳ فرعی از ۳۲ اصلی بخش ۲۱ کرمان خریداري 
از مالک رسمي  خانم بانو عرب طیاري بردسیري   محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۱997

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱7۰۸-۱۴۰۱/۶/۲۳ 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 اقای محسن خسروي مشیزي   فرزندعلي بشماره 
کدملی ۳۱797۸۶۰۶۱صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲۸۸مترمربع پالک9۱ فرعی از ۳۵7۶ اصلی بخش ۲۰ کرمان 
خریداري از مالک رسمي  خانم مهوش بهادر بردسیري محرز گردیده 

است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۱99۸

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۸7۸-۱۴۰۱/7/۶ 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 مجتبی رواز فرزند محمد علی بشماره کدملی ۳۱797۶۳۲7۲ صادره 
از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۴۶ مترمربع پالک ۱۸۶  
فرعی از ۳9۵ اصلی بخش ۲۱ کرمان خریداري از مالک رسمي جمشید سرو 

شیان  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۱999

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 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۸۸۰-۱۴۰۱/7/۶ 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 متقاضی خانم فاطمه شاه رحمانی فرزند حسین بشماره کدملی 
۳۱7979۵۱۰7صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۸7/7۳ مترمربع پالک  ۳۴9 فرعی   ۵۳۴ اصلی بخش ۲۰ کرمان 

خریداري از مالک رسمي  محمد باقر نجارزاده باغینی   محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۰۰۲

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱9۳۶-۱۴۰۱/7/۱۱  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 متقاضی رسول کدخدازاده    فرزند حسن  بشماره کدملی    
۳۱7997۰۰۸۱صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۲۵9/۵ مترمربع پالکهاي ۱۵9۲ و ۱۵9۳ اصلی  واقع در بردسیرروستاي 
محمود اباد بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالکین رسمي اقایان صمداله 
کدخدازاده و محمد علي بردبار    محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 :۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 

شناسه آگهی۱۴۰۲۰۰۳

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر اراي شماره     ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۰۵7-۱۴۰۱/7/۱۸ و 
۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۶9۱-۱۴۰۱/۶/۲۲ 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 متقاضی 
سید محمد جواد رضوی پاریزی  فرزند سید حسن بشماره کدملی    
۲99۲۶۸۴۳۴۱صادره از کرمان در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۴۰۶/۲۲ مترمربع پالک ۱7 فرعی از 7۵۸ اصلی  واقع در بردسیرگلزار  

بخش۲۱ کرمان خریداري از مالک رسمي اقای محمد مکی   محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 :۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۰۰۴

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱9۱۰-۱۴۰۱/7/7  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 متقاضی مهدي زاهدي  فرزند   عزت اهلل  بشماره 

کدملی    ۳۱7۰۰۲7۲۶۳صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب  خانه 
به مساحت ۲۲۶/۳ مترمربع پالک ۳۴۸ فرعی   ۵۳۴ اصلی  واقع در 
بردسیرخیابان فاطمي کوچه یاسمن 7   بخش ۲۰ کرمان خریداري از 
مالک رسمي عباس بهادر بردسیري   محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 :۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

 شناسه آگهی۱۴۰۲۰۱۱

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱9۳7-۱۴۰۱/7/۱۱  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 متقاضی جهانگیر رحیم پور الله زاری   فرزند   حبیب 

اله   بشماره کدملی    ۳۱7۸۸7۱۰7۱صادره از بردسیردر ششدانگ 
زمین محصور مشتمل بر اتاقک محل اجرای  طرح پایانه بار عمومی  به 
مساحت ۶۳۵۰/۲7  مترمربع پالک ۵۸۴ فرعی   ۸۶۴ اصلی  واقع در 

بردسیرکمربندی سیرجان -کرمان  بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک 
رسمي مراد برومند    محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 :۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
شناسه آگهی۱۴۰۲۰۰۸

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۸۸7-۱۴۰۱/7/7   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 متقاضی ربابه مستعلیزاده     فرزند  نظر  
بشماره کدملی    ۳۱797۲۴۴۵۵صادره از بردسیردر ششدانگ یک 

باب خانه  به مساحت ۴۳7 مترمربع پالک ۱۵ فرعی  7۵۳ اصلی  واقع 
در بردسیرمحله احمد اباد بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي 
حمید سعید     محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 :۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۰۰7

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۸۸۵-7/7/  ۱۴۰۱هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی محمد جواد رهنمای    فرزند  اصغر  بشماره 
کدملی    ۳۱7۰۰۴9۰۰۳صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت ۲۶۶/۵7 مترمربع پالک 7۲ فرعی  ۵۳۰۸ اصلی  واقع در 

بردسیرروستای باغبزم بخش ۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي محمد 
قلی عظیمی    محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 :۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر
. شناسه آگهی۱۴۰۲۰۰۵



سال چهاردهم - شماره ی 548 7دوشنبه - 9 آبان  ماه  1401
وزیر میراث فرهنگی: در این اغتشاشات جای حاج قاسم و تفکرش خالی است

وزیــر میــراث فرهنگــی گفــت: حــاج قاســم بــه صراحــت اعتقــاد 
داشــت کــه وحــدت مــا بایــد  حــول مقابلــه بــا دشــمن باشــد و این 
روزهــا و در ایــن اغتشاشــات جــای تفکــر شــهید ســلیمانی خالــی 

اســت.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان ، ســید عــزت اهلل ضرغامی 
وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری در جمــع 
خبرنــگاران در گلــزار شــهدای کرمــان بــا بیــان اینکــه کرمــان بــه 
لحــاظ مجموعــه معنویت هــای حــوزه وزارتخانــه ما جزو ســرآمدها 
ــران  ــک ای ــان ی ــار داشــت: اســتان کرم محســوب می شــود، اظه
کوچــک اســت و همــه نمادهــای ارزشــمند فرهنگی، چــه فرهنگ 
ملمــوس و چــه فرهنــگ ناملموس و میــراث معنوی مــا در باالترین 

ســطح در کرمــان وجــود دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز در خدمــت مــردم کرمــان هســتم و 
بــه همراه اســتاندار کرمــان و آقــای پورابراهیمی رئیس کمیســیون 
اقتصــادی و نماینــده مــردم کرمــان از چنــد پــروژه بازدیــد داریــم 

و تصمیماتــی را در حوزه هــای ماموریتــی خــود خواهیــم گرفــت، 
گفــت: شــروع کار مــا بــا زیــارت مرقــد مطهــر شــهید ســلیمانی 

اســت.
وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری بــا اشــاره به 
اینکــه شــهید ســلیمانی دوســت خــوب مــن بود کــه در ســال های 
طوالنــی خاطــرات زیــادی بــا وی داشــتم، افــزود: شــهید ســلیمانی 
ســرآمد همــه مجاهــدان و آزادی خواهــان دنیــا بــوده و مرقــد ایــن 

شــهید بزرگــوار یــک نمــاد بــرای جبهــه مقاومــت در دنیا اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز اگــر از نظــر مــا گردشــگری مقاومت یک 
مقولــه ارزشــمند و معنــادار اســت، نمــاد مقاومت مزار مقــدس حاج 
قاســم ســلیمانی اســت، ادامــه داد: مــزار حــاج قاســم همــان طــور 
کــه خواســته بــود خیلــی ســاده اســت و بــه نــام  یــک ســرباز در 
کنــار شــهید دیگــری دفن شــده اســت کــه ایــن ســادگی و زیبایی 
خیلــی خــوب و در کنــار هــم در مرقــد مطهر شــهید ســلیمانی به 
چشــم می خــورد کــه می توانــد  الگویــی بــرای همــه بخش هــای 

ــد. ما باش
ضرغامــی بــا اشــاره بــه اینکــه حــاج قاســم فقــط نمــاد مجاهــدت 
در میــدان نیســت و مکتــب حــاج قاســم یــک مکتــب منشــوری و 
همــه جانبــه اســت کــه هــر کــدام از ایــن بخش هــا را اگر مســتقاًل 
بــه عنــوان الگــو قــرار دهیــم، مشــکل ما حــل خواهــد شــد، گفت: 
ایــن روزهــا و در ایــن اغتشاشــات جــای حــاج قاســم و تفکــر حــاج 

قاســم خالی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه حــاج قاســمی معتقــد اســت و بــه صراحــت 
می گویــد  جامعــه مــا خانــواده مــا اســت، در حالــی کــه خیلی هــا 
ایــن تفکــر و ایــن اعتقــاد را ندارنــد و مرتــب بــه دنبــال قطعه قطعه 
کــردن و تفرقــه و اختــالف هســتند، افــزود: حــاج قاســم اعتقــاد 
داشــت کــه یــک دختــر کــم حجــاب، دختــر خــود مــا و دختــر 

شــما اســت.
وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری بــا اشــاره به 
اینکــه ایــن خــط فکــری و اوج مکتــب شــهید ســلیمانی اســت که 

ایــن چیزهــای ظاهــری نمی توانــد در جامعــه تفرقــه ایجــاد کنــد، 
گفــت: متاســفانه آن چیــزی کــه می بینیــم بــا خط فکری شــهید 
ســلیمانی متفــاوت اســت و بــه خاطــر ایــن مســائل جزئــی امــروز 

ــم. ــادی دادی ــای زی هزینه ه

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۶۶۰ -۱۴۰۱/۶/۲۰ 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 متقاضی ملیحه نژاد بیگلری   فرزندعرب حسین  شماره کدملی 
۳۱79۸9۳99۰صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر 

طبقه فوقانی  به مساحت ۳۸۸/۵9 مترمربع پالک  ۳۲ فرعی  ۶9۴ اصلی  
واقع دربردسیر بلوار میرزا اقاخان کوچه ۸ بخش ۲۰ کرمان خریداری از مالک 
رسمی اسماعیل صانعی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده -  رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۱7۲

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۸۸۴-7/۶/ ۱۴۰۱هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی حجت خسروی بهجردی  فرزند    اصغر  بشماره 

کدملی     ۳۱799۱۵۱۸۸ صادره  از بردسیردر ششدانگ یک باب  خانه 
به مساحت ۲۲7 مترمربع پالک ۱۳۳ فرعی  مجزی شده از ۱ فرعی ۵۵۰ 
اصلی  واقع در بردسیر خیابان شهید غالمحسین پورکوچه میعاد۸ بخش 

۲۰ کرمان خریداري از مالک حمید سعید  محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 :۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان برسیر 

شناسه آگهی ۱۴۰۲۶7۴

 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 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱9۶7-۱۴۰۱/7/۱۶ 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 اقای علی شمس الدینی نگاری  فرزند محمد بشماره 
کدملی ۳۱7997۳۰۸۰ صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت ۳۱9/۲7 مترمربع پالک۱  فرعی از ۶۲۶۵اصلی بخش ۲۰ کرمان 
خریداري از مالکین رسمي   اقایان محمود شمس الدینی نگاری و محمد 
شمس الدینی نگاری و خانم سکینه جمعه پور   محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده -  رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۱7۵

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۰۳۶ -۱۴۰۱/7/۱7 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 متقاضی غالمحسین فخرابادی فرزنداسداله  شماره کدملی 

۳۱79۵۱۲۵۶۳صادره از بردسیر  در ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
مزروعی   به مساحت 77۸۵ مترمربع پالک ۲۴۰  فرعی  ۳۳۵۴ اصلی  
واقع دربردسیربلوار دانشگاه ازاد  بخش ۲۰ کرمان خریداری از مالک رسمی 
کتایون شهریاری  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۱7۴

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱9۳9 -۱۴۰۱/7/۱۱ 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 متقاضی غالمعباس سعید  فرزند محمد   شماره کدملی 
۳۱799۶۱۸۸۰صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه مشتمل 
بر طبقه فوقانی  به مساحت ۲7۰/۱۵ مترمربع پالک ۱۸۸  فرعی  ۳9۵ 
اصلی  واقع دربردسیرگلزار بخش ۲۱ کرمان خریداری از مالک رسمی 

رستم کیانیان  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده -  رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۱۶۳

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 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۸۸۸ -۱۴۰۱/7/7 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 متقاضی حمید اسدی مشیزی   فرزندشهریار  شماره کدملی 

۳۱79۸۸۱۵۸۵صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۴۳۰/۶۶  مترمربع پالک  ۱ فرعی  99۵ اصلی  واقع دربردسیربلوار مدرس   

بخش ۲۰ کرمان خریداری از مالک رسمی ماه منیر برومند  بردسیری 
محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده -  رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۱۶7

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱9۴۰ -۱۴۰۱/7/۱۱ 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 متقاضی حمید لشکری    فرزندجمشید  شماره کدملی 
۳۱79۸7۲۲7۶صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۲۳۱/۲7 مترمربع پالک 7 فرعی   99۱ اصلی  واقع دربردسیربلوار مدرس   
بخش ۲۰ کرمان خریداری از مالک رسمی ماه منیر برومند   محرزگردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۱۱۰

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۰7۶ -۱۴۰۱/7/۱9 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 متقاضی محسن اسماعیل پور   فرزندمحمدرضا  شماره 
کدملی ۳۱797۸۶۰۳۵صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت ۲۰/  ۳۱۶مترمربع پالک ۲9۳ فرعی   ۳۵9۰ اصلی  واقع 
دربردسیربلوار ۲۲ بهمن کوچه فجر ۱۶ بخش ۲۰ کرمان خریداری از 
مالک رسمی غالمرضا حیدری محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی-۱۴۰۲۱۰7

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۸7۶-۱۴۰۱/7/۶ 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 اقای هوشنگ ابراهیم زاده افشار   
فرزنددوستعلي بشماره کدملی ۳۱79۳۵۲۴77صادره از بردسیردر 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۱۸/۵۰مترمربع پالک ۳۱۵ فرعي 
از ۲۲فرعي مجزي شده از ۴۲۶۵  اصلی بخش ۲۰ کرمان خریداري 
از مالک رسمي  کوروش بهادر بردسیري  محرز گردیده است.لذا به 

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده -رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۶7۲

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۲۰9۴-۱۴۰۱/7/۲۰ 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 مصطفي بازمانده پلوي فرزند صمداله 

بشماره کدملی ۳۱799۲۵۰۰۰ صادره از بردسیردر ششدانگ ساختمان 
مسکونی جهت الحاق به ملک مجاور)مغازه مالک (به مساحت ۲۱۴ 

مترمربع پالک ۴۸فرعی مجزی شده  از 9  فرعی از ۳۵9۵ اصلی بخش 
۲۰ کرمان خریداري از مالک رسمي محمد شجاعی باغینی  محرز 

گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳                    

حسین تقی زاده - رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر
     شناسه آگهی۱۴۰۲۶7۸                                                                                                                                      

                                                                          

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱۸۸۳-۱۴۰۱/7/۶ 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 متقاضی شمسی میرمحمدی ماهونکی  فرزند محمود 
شماره کدملی ۳۱79۸۴9۲۳۱صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۲۸۴/۲۰ مترمربع پالک۱7فرعی   7۳۳ اصلی  واقع 
دربردسیر بلوار شهید کالنتری کوچه ۴  بخش ۲۰ کرمان خریداري از 
مالک رسمي اقای محمد خسروی مشیزی محرز گردیده است.لذا به 

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۶۸۰

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 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۱۰۰۱9۰9 -۱۴۰۱/7/7 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 متقاضی جواد قلندری پامزاری   فرزندعلی  شماره 

کدملی ۳۱7۰۰۵۲۵۰۰صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت ۵۰/  ۳۴۱ مترمربع پالک ۳۴ فرعی   ۶9۴ اصلی  واقع 

دربردسیربلوار میرزا اقاخان کوچه ۸ بخش ۲۰ کرمان خریداری از مالک 
رسمی ماشاله خسروی مشیزی  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲۳
حسین تقی زاده - رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۱۰۸  
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شــهید محمــود ســبک خیــز فرزنــد ابراهیــم ومــادر: 
قمرنســاء ســبک خیــز متولــد : 1341/8/19ومجــرد ، 
تاریــخ شــهادت: 61/5/21  ومحــل شــهادت: جنــوب 

ومــزار: گلــزار شــهدای اللــه زار
زندگینامه:

شــهید محمود ســبک خیــز در روســتای توکل آبــاد از 
توابــع اللــه زار به دنیــا آمد. همــواره کمــک کار خانواده 
ــان خدمــت  ــود. زم ــه ب در کشــاورزی و کارهــای خان
ســربازی فرا رســید. پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در 
کرمــان، بــه لشــکر 77 خراســان ملحق شــد و ســپس 
عــازم جبهه گردیــد. حــدود ده مــاه در مناطق عملیاتی 
بــا دشــمنان دیــن و کشــور پیکار نمــود تا ســرانجام در 

منطقــه کوشــک به شــهادت رســید.
بچــه بــه دنیــا نمــی آمــد. مامــای روســتا شــروع کــرد 
بــه خوانــدن ســوره مریــم، مــادر فــارغ شــد و محمــود 
بــه دنیــا آمــد. راوی: خانم مــاه پرور ســبک خیز)خواهر شــهید(

از قدیــم خانواده شــهید ســبک خیــز، َعلـَـم دار مجالس 
ــهید از  ــدر ش ــد. پ ــالم( بودن ــین)علیه الس ــام حس ام

نورانیــت خاصــی برخــوردار بــود...
                  راوی: آقای مونس فالح)فامیل شهید(

کنــار بابــا وضــو مــی گرفــت، مــی آمــد کنــارش نماز 
مــی خونــد. بابــا بــه همــه مــا نمــاز رو یــاد مــی داد.

          راوی: خانم ماه پرور سبک خیز)خواهر شهید(
 هــر وقــت مــی آمــد اللــه زار، نمازشــو تــو مســجد 
جامــع می خونــد. راوی: آقای رمضان فالح)پســرعمه شــهید(

وقتــی خونــه شــون بودیــم، نمــاز صبــح بلنــد میشــد، 
مــا رو هــم بیــدار مــی کــرد. منتظــر مــادر بــرای آماده 
کــردن صبحانــه نبــود. خــودش چایــی درســت مــی 
کــرد، صبحانــه مــی خوردیــم، بــا هــم می رفتیم ســر 
کار کشــاورزی راوی: آقــای مونس فالح)فامیل شــهید(
مــن کار بنایــی داشــتم. گفتــم: مــی تونــی کمک من 
بــدی؟ گفــت: باشــه میــام، کــی از شــما بهتــر. خیلــی 
هــم همــکاری کــرد. ایــن محبتــش رو یــادم نمــی ره.

                   راوی: آقای مونس فالح)فامیل شهید(
مدتــی کســالت داشــتم. بــا ایــن حــال از اللــه زار رفتم 
ُخرمــوج تــا بــار جــاز )هیــزم( بــرا خونه بیــارم. تــو راه به 
خونــه دایــی ســر زدم. دایــی بهــم گفــت: مگــه خــوب 
شــدی؟! گفتــم: نــه. بــه محمود ســپرد: تــو ایــن کار رو 
انجــام بــده. محمــود هــم رفــت جــاز کنــد و آورد ... دو 
ســه روزی گذشــت. محمــود بــا 2تــا بــار هیــزم آمــد 
خونــه مــا اللــه زار. مــی دونســت االن دیگــه ســوخت 

خونــه مــا تمــام شــده، نیاز بــه جــاز و هیــزم داریــم...
                راوی: آقای رمضان فالح)پسر عمه شهید(

  تــو کشــاورزی خیلــی کمک بابــاش بود. بخاطــر کار 
و تــالش محمــود، محصــول زمیــن نســبت بــه بقیه 
ــر مــی آمــد  ــود.)کاری از دســتش ب شــرکاء بیشــتر ب
ــودم و  کوتاهــی نمــی کــرد( وقتــی مریــض شــده ب
محمــود بــه عیادتــم آمــد، بهــم می گفــت: هــر وقت 

کاری داری بــه مــن بگــو، مــن میــام.
                راوی: آقای رمضان فالح)پسر عمه شهید(

ــر از موعــد ســربازی عــازم جبهــه  ــاه زودت دو ســه م
شــد. گفتیــم: مثــل بعضــی هــا کــه فــرار می کننــد از 
خدمــت، تــو هــم نــرو. گفــت: نــه، ســربازی کــه بایــد 

بــرم، االن بــروم بهتــره!
          راوی: خانم ماه پرور سبک خیز)خواهر شهید(

تــو مــاه محــرم مــی آمــد کمــک مــا، بــرا مجلــس 
امــام حســین)ع( خدمــت مــی کــرد، چایــی پخش می 
کــرد، عــزاداری می کــرد ... / می گفــت: ان شــاءالّل راه 
کربــال رو بــاز مــی کنیــم، بــا هم مــی رویــم کربــال...

                راوی: آقای رمضان فالح)پسر عمه شهید(
از مرخصــی کــه مــی آمــد، بــه مــا ســر میــزد، کمــک 

مــن بنایی مــی کــرد...
راوی: آقای طاهرعلی عبدلی زاده)همسر خواهر شهید(
همیشــه نــی اش همراهــش بــود. مــی رفتیم ســمت 
اهــواز. تــو قطــار نــی مــی زد. بــا صــدای غمگیــن نی 

بچــه ها هــم گریــه مــی کردنــد...
فرصتــی پیــش مــی آمــد بــا محمــود و بچــه هــا می 
رفتیــم پشــت خاکریــز، جایــی کــه در محــدوده دیــد  
دشــمن نبــود، والیبــال بــازی مــی کردیــم. گاهــی هم 
بــا پوکــه هــای تفنــگ، وســیله و کاردســتی درســت 

مــی کردیــم ...
راوی: آقای قنبرعلی زینل پور)فامیل و همرزم شهید(
تــو ســربازی و خدمــت، ســواد یــاد گرفتــه بــود. برامون 
نامــه مــی نوشــت.  راوی: خانــم مــاه پــرور ســبک خیز
چنــد نفــر از بچــه هــا بهــش گفتــه بودنــد: بیــا فــرار 
کنیــم از خدمــت. قبــول نکــرده بــود... می گفــت: باید 
بمونیــم و خدمــت کنیــم، هــر چــی قســمت باشــه، 

همــون میشــه ...
راوی: آقای قنبرعلی زینل پور)فامیل و همرزم شهید(

ــدی،  ــک بع ــد ت ــد رش ــران معتقدن *تحلیلگ
ــی و  ــا دنیای زیســت مجــازی و هدفهــای صرف
دور شــدن از ســبک زندگــی دینــی و اخالقــی 
از اصلی تریــن عوامــل ایــن حــوادث تلــخ اســت 
کــه بایــد در جای خود ریشــه یابی شــود.چگونه 
عــده ای دانشــجونما خواســتار درنظام اســالمی 
کــه بایدحاکمیــت قانون شــرع حکمفرماباشــد 
خــالف انــرا درمــال عــام مــی خواهنــد دختــران 
بــدون حجــاب و مختلــط بــا پســران درســالن 
ــه  ــن دانشــگاهی ک غذاخــوری ،انهــم دربهتری
دشــمنان ا زپیشــرفتهای علمی ان درشگفتند و 
نهایت بدنبال تعطیلی وعقبگردومانع پیشــرفت 
شــوند                                   9۱۳۳----7۱

*باســالم ابتــدای بلوار ولیعصــر از طــرف میدان 
معلــم تا جلــوی بانک کشــاورزی بســیارناهموار 
ونیــار بــه مرمــت دارد شــهردار محتــرم 
لطفــی کنیدایــن چندمتــر را روکــش آســفالت 

کنیدممنــون                       9۱۳۲----۲۰
*ســالم باتشــکر ازشــهردار محترم بردســیرکه 
ســرعتگیرها را قریــب به اســتاندارد کــرد و مانع 
برخوردماشــینها درایــن مــورد شــده کــه ضمن 
ــل  ــف کام ــه توق ــاز ب ــم نی ــور باســرعت ک عب
نیســت هــم درســوخت ودر عبــور ومــرور خوب 
ــهیدکالنتری  ــوار ش ــد بل ــف فرمایی ــت لط اس
احمدابــاد ســابق را هم اصالح بفرمایید باتشــکر                                                                                                                                           

۸۵----9۲۱۴                                         
*کشــورهایی کــه ســابقا حــق توحــش از مــا 
میگرفتنــد ومصونیــت قضایــی داشــتند حــاال 
دلســوزما شــدند اینهــا داروهای بیمــاران خاص 
مثل پانســمان بیمــاران پروانــه ای را نمی دهند 
و باهــزاران بهانــه مانــع دســت یابــی بــه انــژری 
هســته ا ی صلــح آمیــز میشــوند و خودشــان 
صدهــا کالهــک هســته ای دارند چــه انتظاری 
ــا ان  ــا دلســوزند ی ــا واقع میشــود داشــت اینه
وطــن فروشــانی که بــا دالرهای صهیونیســتها 
امــرار معــاش مــی کننــد          9۳۶۲----99

ــا  ــن اغتشاشــات همزمــان ب *راســتی چــرا ای
مهــر و شــروع تحصیــل علــم انهــم بیشــتر در 
دانشــگاهها اتفــاق افتــاد غیــر از ایــن اســت کــه 
مــی خواهندمراکــز علمــی را تعطیــل و مــارا از 
پیشــرفتهای علمــی بــاز دارنــد وچند دانشــجو 
نمــا هــم درخواســت ســلف مختلــط بدهنــد 
الحمــدهلل مــرم مــا هوشــیار ومطیــع ولــی امــر 
هســتند و ایــن توطئــه هــا درطــول ایــن چهل 
و ســه بــه تنــاوب وجــود داشــته وهمــه منجــر 
بــه شکســت بــا حضــور مــردم در صحنه شــده
 است                                      9۳۰۱----۸۵

*باســالم وتشــکر از شــهردار محتــرم بخاطــر 
تالشــهای خوبتــان  لطفــی بفرماییــد برنظافت 
ــد  ــارت بکنی ــه هانظ ــا کوچ ــر ومخصوص معاب
ظاهــرا ایــن شــرکتهای خدماتــی بظاهــر انجام 
وظیفــه مــی کنند تذکــر الزم اســت ممنــون و

سپاسگزار                                9۱۳۴----۳9
*ســالم واقعــا دارو گــران شــده  و یزیــت هــم 
افزایــش یافتــه و خدمــات پشــتیبانی بیمــه ها 
کاهــش یافتــه مثــال تفــاوت دارو را نمــی دهند 
درطــول ســال ۲۰۰ تومــان حــق ویزیــت مــی 
دهنــد و یکســری از خدمــات پاراکلینیکــی را 
هــم نمــی دهنــد دنــدون کــه هیچــی فقــط 
اگر بیمارســتانی بشــی خوبه وســایل شکســته 
بنــدی را هــم نمــی دهنــد       9۱۶7----۰۴

دانشگاه ها بهترین جایگاه برای گفت وگو درباره رخدادهای 
اخیر و ارائه راهکار هستند

رئیس جمهور در دیدار روسای دانشگاه های وزارت علوم مطرح شد؛

محمود سبک خیزمحمد خراسانی

ــرای بحــث و  رئیــس جمهــور دانشــگاه را بهتریــن جایــگاه ب
ــه راهــکار دانســت  ــاره رخدادهــای اخیــر و ارائ گفت وگــو درب
و گفــت: شــرط مهــم ایــن گفت وگوهــا فهــم درســت مســائل 

اســت.
بــه گــزارش حــوزه دولــت ایرنــا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی 
ــات و  ــوم، تحقیق ــگاه های وزارت عل ــای دانش ــدار روس در دی
فنــاوری، دانشــگاه ها را مراکــز پرنشــاط و پویایــی دانســت کــه 
بــا تولیــد علــم و ارتقــای توانمندی هــای علمــی بــرای کشــور 
قــدرت تولیــد کــرده و دشــمنان ایــران را نــاکام گذاشــته اند.

ــت  ــزار هدای ــن اب ــش را مهمتری ــم و دان ــور عل ــس جمه رئی
و نجــات انســان و همــوار کننــده مســیر پیشــرفت، تعالــی و 
ــت و  ــزود: حرم ــت و اف ــعادت دانس ــه س ــان ب ــیدن انس رس
قداســت دانشــگاه هــم بــه همیــن علــت اســت پــس بر روســا، 
اســاتید، دانشــجویان و همــه اجــزا و ارکان جامعــه علمــی و 
دانشــگاهی اســت کــه محــور اصلــی تــالش خــود را بــه حفظ 
و ارتقــای روحیــه تولیــد علــم و دانــش در دانشــگاه ها معطوف 

. کنند
آیــت اهلل رئیســی در ادامــه صحبت هــای خــود سیاســی بــودن 
را از الزامــات فضــای دانشــگاه دانســت و تاکیــد کــرد: سیاســی 
بــودن دانشــگاه یعنــی اینکــه دانشــگاه بایــد بیشــتر و بهتــر از 
هــر بخــش دیگــری جامعــه و نیازهــای آن را بشناســد و بــرای 
خدمــت بــه مــردم اولویت هایــش را بــا نظــام مســائل کشــور 

ــق کند. منطب
رئیــس جمهــور گریــزی هــم بــه رخدادهــای روزهــای اخیــر 
ــن  ــگاه را بهتری ــگاه ها زد و دانش ــه در دانش ــور و از جمل کش
جایــگاه بــرای بحــث و گفت وگــو دربــاره رخدادهــای اخیــر و 
ارائــه راهــکار دانســت و افــزود: شــرط مهــم ایــن گفت وگوهــا 
فهــم درســت مســائل اســت؛ اگــر مســائل بــه خوبــی تحلیــل 
نشــده یــا تحلیل هــا بیــش از آنکــه از حقیقــت نشــات گرفتــه 
باشــند، تحــت تاثیــر فضاســازی ها و جوســازی های رســانه ای 
و مجــازی باشــند، راهکارهــای ارائــه شــده راه به خطــا خواهند 

بــرد.
آیــت اهلل رئیســی بــا تکــرار ایــن نکتــه مهــم کــه جنگ امــروز، 
جنــگ روایت هــا اســت، بــر اهمیــت تبییــن روایــت درســت و 
صــادق تاکیــد کــرد و خاطرنشــان کــرد: دشــمن کــه تــالش 
بســیاری کــرده بــود تــا فعالیت های علمــی، صنعتــی، تولیدی 

و خدماتــی در کشــور متوقــف و ارتباطــات ایــران بــا 
دیگــر کشــورها قطــع شــود، وقتــی در عمــل خــود را 

نــاکام دیــد شــروع بــه توطئــه و کارشــکنی کــرد.
ــه  ــاره پیشــرفت های کشــور ک ــور درب ــس جمه رئی
موجــب ناکامــی دشــمن شــد بــه ذکــر مثال هایــی 
پرداخــت و گفــت: دشــمن بــه صراحــت اعــالم کــرد 
کــه تــالش خواهــد کــرد تــا فــروش نفــت ایــران را 
بــه صفــر برســاند، امــا در حــال حاضــر صــادرات نفت 
ــده  ــک ش ــا نزدی ــل از تحریم ه ــار قب ــه آم ــور ب کش
ــور  ــگاه های کش ــی دانش ــه علم ــای رتب ــت، ارتق اس
ــالش  ــت و ت ــالف خواس ــت و برخ ــه اس ــل توج قاب
دشــمن بــرای منــزوی کــردن کشــور، ارتباطــات بــا 
همســایگان و کشــورهای منطقــه در حال گســترش 

اســت.
رتبه بنــدی معلمــان بعــد از ۱۱ ســال معطلــی، 
وضعیــت حقــوق کارگــران و بازنشســتگان در ســال 
ــط تجــارت  ــری حجــم رواب ــا ۵ براب جــاری، رشــد ت
خارجــی ایــران و نزدیــک شــدن تــراز تجــاری کشــور 
بــه مثبــت شــدن، افزایــش ســهم ایــران از ترانزیــت، 

اقتصــاد و پیشــرفت علمــی و فنــاوری منطقــه 
ــان  ــور در بی ــس جمه ــای رئی ــر مثال ه از دیگ

ــود. ــور ب ــر کش ــرفت های اخی ــق پیش مصادی
ــن  ــار ای ــه در کن ــزود: البت ــور اف ــس جمه رئی
پیشــرفت ها وجود برخــی کمبودها و مشــکالت 
در رفــع گره هــای ذهنــی در دانشــگاهیان و 
برخــی اقشــار ایجــاب می کنــد دانشــگاه جهــاد 
تبییــن را یکــی از مهمتریــن اولویت هــای خــود 

بدانــد.
آیــت اهلل رئیســی بــا تأکیــد بــر اینکــه اولیــن و 
ــت نظــم و آرامــش در  ــن راهــکار تقوی مهمتری
ــی  ــای ذهن ــع گره ه ــن و رف ــگاه ها تبیی دانش
ــا و  ــاز و کاره ــت، س ــاتید اس ــجویان و اس دانش
ظرفیت هــای درون دانشــگاه را بــرای حفــظ 

ــی دانســت. ــش کاف ــاط و آرام نظــم، انضب
ــس  ــخنان رئی ــش از س ــت و پی ــن نشس در ای
جمهــور تعــدادی از روســای دانشــگاه ها و 
وزیــر علــوم،   تحقیقــات و فنــاوری نیــز بــه بیان 

ــد. ــود پرداختن ــرات خ ــا و نظ دیدگاه ه

آرزوی دشمنان را در این سرزمین دفن خواهیم کرد/ »آرتین« نماد مظلومیت ملت ایران است
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از شــیراز، سرلشــکر 
ــداران در  ــپاه پاس ــده کل س ــالمی فرمان ــین س حس
ــه تروریســتی  مراســم تشــییع پیکــر شــهدای حادث
ــکوه  ــور پرش ــا حض ــه ب ــی)ع( ک ــرم احمد بن موس ح
ــزار  ــارس برگ ــتان ف ــردم اس ــر از م ــزار نف ــا ه ده ه
شــد، در حــرم حضــرت شــاهچراغ ضمــن تبریــک و 
تســلیت شــهادت ایــن زائــران بــه حضــرت ولی عصــر 
رهبــر  و  علی بن موســی الرضا  حضــرت  )عــج(،  
ــواده  ــارس و خان ــتان ف ــردم اس ــالب و م ــم انق معظ
شــهدا، گفــت: درود خــدا بــر مــردم شــیراز، ای کاش 
ظهــر عاشــورا می بودیــد و اگــر شــما بــه همین انــدازه 
ــد و کســی  ــگاه تنهــا نمی مان ــام در قتل ــد ام می بودی
نمی توانســت دســتان ابا الفضــل را از بــدن جــدا کنــد 
و حلــق علــی اصغــر )ع( دریــده نمی شــد و کاروانــی 

ــت. ــام نمی رف ــه ش ب
وی افــزود:  امــا امــروز هســتند و امــام مســلمین را در 
میــان قلب هــای خــود گرفته ایــد؛ نایــب امــام زمــان 
خــود را در حالــی کــه تمامــی تیرهــای بــال از اقصــی 
نقــاط جهــان وجــود آن مــرد نازنیــن را کــه در میدان 
ــت  ــد، صیان ــانه رفته ان ــت، نش ــتاده اس ــاد ایس جه

می کنیــد.
ســالمی ادامــه داد: شــیراز را از آســمان ببینیــد، ایــن 
شــیراز و ایــران واقعــی اســت و امــروز همــه آمدند که 
نشــان دهنــد انقــالب شــکوهمند اســالمی با شــرارت 
تعــدادی فریب خــورده هرگــز آســیب نخواهد خــورد، 
مــن بــه عنــوان ســرباز کوچــک، فدایــی و خادم شــما 
می گویــم دســتانتان و خــاک کــف پایتان را می بوســم 
و شــما همیشــه عــزت والیــت، زینت بخــش اســالم 

ــد و  ــروز چشــم دشــمن را کــور کردی هســتید و ام
دشــمن وادار کردیــد کــه خفقــان بگیــرد و صدایــش 

بــا فریادهــای شــما خامــوش شــود.
ــا بیــان اینکــه امــروز شــما در  فرمانــده کل ســپاه ب
ــی  ــورت فلک ــن ص ــمانی زیباتری ــه آس ــک بدرق ی
شــهادت را تــا عــرش اعلــی بدرقــه می کنیــد، گفــت: 
ایــن شــهیدان خــون جــاری در رگ هــای انقالبنــد و 
ــاره قلب هــای مــا بــه هــم پیونــد خــورد  امــروز دوب
ــهیدان  ــز ش ــای عزی ــا خانواده ه ــم، ب ــه آمدی و هم
ــی  ــز اله ــای عزی ــن حجت ه ــم و ای ــی کردی همدل
ــا همــه بداننــد ایــن ملــت  ــر دســت گرفتیــم ت را ب
ــان ها را  ــواج از انس ــی م ــا دریای ــت و اینج ــده اس زن
ــای شــهادت را در  ــای زیب ــن زورق ه ــم و ای می بینی

میــان گرفتــه تــا بــه خداونــد بســپاریم.
ــه  ــادار امــروز ب ــا بیــان اینکــه شــما مــردم وف وی ب
دشــمن نشــان دادیــد کــه او هیــچ و پــوچ اســت و 
فقــط فریــادی از رســانه ها اســت،  ادامــه داد: توطئــه 
ــه هــم پیوســتن  ــا محصــول ب جــاری در کشــور م
ــم  ــعودی و رژی ــس، س ــکا، انگلی ــت های آمری سیاس
ــختی از  ــت های س ــه شکس ــت ک ــتی اس صهیونیس

ــد. ــر خورده ان ــال اخی ــی ۴۳ س ــران ط ــت ای مل
ــی  ــچ غلط ــکا هی ــد آمری ــت کردی ــردم ثاب ــما م ش

نمی توانــد بکنــد
ســردار ســالمی با اشــاره به ســخن امام خمینــی)ره( 
ــوان  ــچ غلطــی نمی ت ــکا هی ــر اینکــه آمری ــی ب مبن
بکنــد، خطــاب بــه مــردم تصریــح کــرد: شــما بــرای 
ایــن ســخن امــام راحــل مثــال ســاختید؛ در حملــه 
بــه طبــس ادوات آمریــکا در آتــش و طوفان ســوخت 

و ایــن بــرای آمریــکا بســیار ســخت بــود و امــام فرمود 
شــن ها مامــور خــدا بودنــد.

ــگ  ــه داد: در جن ــداران ادام ــپاه پاس ــده کل س فرمان
ــای  ــته قدرت ه ــم پیوس ــه ه ــش ب ــی و آرای تحمیل
جهانــی نســخه ای برای تســلیم ملــت ایران و بازگشــت 
ــر آن هــا ایســتادید و  ــد شــما در براب ــخ آوردن ــه تاری ب
جوانــان سینه هایشــان را در برابــر گلوله هــا گذاشــتند 

تــا حتــی گلولــه بــه خــاک ایــن کشــور نرســد.
ــا  ــارس پ ــج ف ــه خلی ــمن ب ــی دش ــزود: وقت وی اف
گذاشــت تفنگــداران آن هــا را ذلیالنــه دســتگیر کردید 
ــکا  ــه آمری ــد ک ــان دادی ــد و نش ــه آزاد کردی و کریمان
هیــچ غلطــی نمی توانــد بکنــد و در اربعیــن نیز نشــان 
دادیــد کــه قلب هــای مــا حســینی و علــوی اســت و 
اینجــا روح امــام حســین بــر کالبــد ایــن ملــت جــاری 
ــش  ــد و یاران ــا یزی ــز ب ــین هرگ ــام حس ــت و ام اس
سازشــی نــدارد و نشــان دادیــد کــه بــاز هــم آمریــکا 

ــد. ــد بکن ــچ غلطــی نمی توان هی
ــه تحریم هــای دشــمنان  ــا اشــاره ب ســردار ســالمی ب
علیــه ملــت ایــران تأکیــد کــرد: وقتــی آمریــکا شــما 
را تحریــم کــرد شــما بــا قــدرت از فــراز آن گذشــتید 
و پهپادشــان را منهــدم کردیــد تــا ثابــت شــود آمریــکا 
ــی قهرمــان  ــی نمی توانــد بکنــد و وقت ــچ غلط هی
مبــارزه بــا تکفیــر و تروریســم، ســپهبد شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی ناجوانمردانــه بــه شــهادت رســاندند، 
پایــگاه آمریــکا نمــاد قــدرت آمریــکا در عــراق را هــدف 
قــرار دادیــد و بــاز ثابــت شــد کــه آمریــکا هیــچ غلطی 

ــد. ــد بکن نمی توان

رسلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران :

مراسم راهپیمایی روز 13 ابانماه راس ساعت 10 صبح از میدان ازادی تا امامزاده سید محمد )علیه السالم( 
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه هامهنگــی 

و برنامــه ریــزی مراســم یــوم ا...۱۳آبــان بــه ریاســت حمــزه وفایــی 

واملســلمین  االســالم  باحضــور حجــت  و  فرمانــداری  رسپرســت 

کرمانــی امــام جمعــه وروســای دســتگاههای اجرایــی درســالن 

ــد. ــکیل ش ــداری تش ــات فرمان اجتامع

درایــن جلســه رئیــس شــورای هامهنگــی پیرامــون چگونگــی اجــرای 

ــان در ســطح شهرســتان  ــه هــای گرامیداشــت ۱۳ آب باشــکوه برنام

مطالبــی عنــوان و پــس از بحــث و تبــادل نظــر اعضــا مقــرر گردیــد 

مراســم راهپیامیــی روز 13 ابامنــاه راس ســاعت 10 صبــح از میــدان 

ازادی تــا امامــزاده ســید محمــد )علیــه الســالم( برگــزار گــردد.


