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امــام علــى علیــه الســام : نیــک بخت تریــِن مــردم، کســى اســت کــه فضــل مــا را شــناخت و بــه وســیله مــا بــه 
خــدا تقــّرب جســت و محّبــت مــا را خالــص گردانــد و بــه چیــزى کــه مــا بــه آن مى خوانیــم، پرداخــت و از آنچــه ما 

بــاز مى داریــم، دســت شســت. چنیــن کســى از مــا و در فــردوس بریــن بــا ماســت.                           »غــرر الحکــم «

علی رغم مشکالت گرانی وتورم وکمبودانرژی 
درکشورهای اروپایی به دلیل جنگ اوکراین با 
روسیه واینکه با تحریمهای اروپا علیه روسیه 
،آن )روسیه( صادرات گاز خود را به اروپا قطع 
کرد که تعطیلی و کاهش تولید درکارخانه جات 
وصنایع اکثر کشورهای اروپایی بویژه سه کشور 
المان ، انگلیس وفرانسه شده است ودرپی آن 
اعتراضات و اعتصابات صنفی به دلیل گرانی 
اروپایی و در بعضی  وتورم دراکثر شهرهای 

کشورها برگزارشد 
دراین مدت دولت های غربی و به ویژه جریان 
های رسانه ای همراه با آن ها  کوشیده اند 
تحوالت جاری در ایران را با آب و تاب و التهاب 
فراوان به خوردِ افکار عمومی بین المللی دهند.و 
هیچگونه خبری از اعتراضات مردمی به دلیل 
گرانی کاال وکمبود وتعطیلی وکاهش تولید 
خبری به بیرون از کشورشان ودرجوامع بین 
المللی منتشر نشود و دولت های غربی به 
ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا، تالش های 
هماهنگی را جهت آنچه اجماع سازی بین 
المللی علیه ایران و وضع تحریم های جدید و 
گسترده علیه کشورمان خوانده اند، در برنامه 

قرار داده اند. 
این در حالی است که به طور خاص کشورهای 
اروپایی در بحبوحه تحوالت اخیر ایران، شاهد 
اعتراضات قابل توجه مردم در کشورهای خود 
در اعتراض به مواردی نظیر افزایش بهای انرژی 
و تشدید مشکل تورم در کشورهایشان بوده اند

مقایسه تحوالت اجتماعی 
سیاسی 3 کشوراروپا یی 

همزمان با اغتشاشات ایران

ادامه صفحه سوم

سرمقاله

ایران موشک جدید بالستیک هایپرسونیک ساخت/ 
قابلیت عبور از همه سامانه های سپر موشکی

سردار حاجى زاده فرمانده نیروى هوافضاى سپاه پاسداران:  

ســردار حاجــی زاده فرمانــده نیــروی هوافضــای 
ســپاه پاســداران:  ایران موشک جدید بالستیک 
هایپرســونیک ســاخت/ قابلیــت عبــور از همــه 
ســامانه های ســپر موشــکی از ســاخت موشک 
بالســتیک هایپرســونیک خبر داد و گفــت: این 
ــپر  ــامانه های س ــه س ــد از هم ــک جدی موش
موشــکی عبــور می کنــد و فکــر نمی کنــم تــا 
ده هــا ســال بعــد هــم فنــاوری پیــدا شــود کــه 

بتــوان بــا آن مقابلــه کنــد.
ــزاری  ــی خبرگ ــگار سیاس ــزارش خبرن ــه گ ب
فــارس،  ســردار امیرعلــی حاجــی زاده فرمانــده 
نیــروی هوافضــای ســپاه پاســداران  در حاشــیه 
یازدهمیــن ســالگرد شــهادت ســردار شــهید 
حســن طهرانــی مقــدم گفت: ســال های ســال 
ــه و  ــای ظالمان ــایه تحریم ه ــه در س ــت ک اس
ســخت ترین تحریم هــای تاریــخ بشــریت 
ــه  ــا را ب ــوزه هوافض ــود در ح ــای خ فعالیت ه

ــم.  ــش می بری پی
وی افــزود: مــا بــه لطــف الهــی موفــق شــدیم 
به موشــک بالســتیک هایپرســونیک پیشرفته 
دســت پیــدا کنیــم کــه قــادر اســت در فضایی 
ــامانه های  ــن و پیشــرفته ترین س ــه مهم تری ک
ســپر دفــاع موشــکی وجــود دارد، از آن هــا عبور 
کــرده و همــان ســامانه هــای ســپر موشــکی 
ــن ارکان دفاعــی  ــد جــزو مهم تری ــه می توان ک

دشــمن باشــد را هــدف قــرار بدهــد.  
ــا اشــاره بــه ویژگی هــای  ســردار حاجــی زاده ب
موشــک بالســتیک هایپرســونیک نیــروی 

ــن ســامانه  ــرد: ای ــان ک هوافضــای ســپاه بی
قابلیــت  و  دارد  باالیــی  بســیار  ســرعت 
مانورپذیــری در جــو و بیــرون جــو را دارد. هــم 
ــه در داخــل جــو  ــدی ک ــای پدافن ــامانه ه س

دفــاع مــی کننــد  وهــم ســامانه های فوق العاده 
گــران قیمتــی کــه در بیــرون جو با موشــک ها 
مقابلــه می کننــد، ایــن موشــک جدیــد 
جمهــوری اســالمی ایــران از همــه آن هــا عبور 
ــال  ــا س ــا ده ه ــم ت ــر نمی کن ــد و فک می کن
بعــد هــم فنــاوری پیــدا شــود کــه بتواند بــا آن 

ــه کند. مقابل
ــاره  ــا اش ــپاه ب ــای س ــروی هوافض ــده نی فرمان
ــن  ــد ای ــه ســایر قابلیت هــای موشــک جدی ب
نیــرو گفــت: ایــن موشــک ســامانه های ضــد 
ــد و  ــرار می ده ــدف ق ــمن را ه ــکی دش موش
یــک جهــش بــزرگ نســلی در حوزه موشــکی 

اســت.
ســردار حاجــی زاده دربــاره نقــش شــهید 
طهرانــی مقــدم در پیشــرفت های امــروز 
ــرد:  ــح ک ــت موشــکی کشــورمان تصری صنع
کاری کــه در ایــن مســیر نورانــی کــه بــه لطف 
الهــی همــکاران ایشــان و عزیــزان مــا در طــول 
ایــن 37 ســال ایــن مســیر را ادامــه دادنــد و مــا 
ــرعت  ــاهد س ــم ش ــو می روی ــه جل ــر روز ک ه
ــو  ــه جل ــت رو ب ــن حرک ــن ای ــدت گرفت و ش

هســتیم.

بازخوانی بخشی از بیانات مقام معظم رهبری 
پیرامون نشانه های تغییر درنظام فعلی جهان

صفحه8

افتتاح مدرسه شش کالسه در روستای خرمنده و زمین چمن مصنوعی 

     صفحه2دبیرستان شهید کالنرتی از توابع شهرستان بردسیر                                   

     صفحه3تحریم و بی ثبات سازی ۲ خطای راهبردی دشمن است

     صفحه8شکست پروژه ویران سازی ایران

نگاه خاص به عرصه مدیریتی بانوان در دولت سیزدهم /۲۶ درصد 

     صفحه5مدیران کشور را بانوان تشکیل می دهند

مسئول اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بردسیر

ما هامنیم که میخوانیم 

ــن  شــهرداری بردســیر در نظــر دارد جهــت تامی

ــژه  ــده وی ــر رانن ــک نف ــروی انســانی خــود ی نی

ــر  ــم و حداک ــه یک ــه پای ــودر دارای گواهینام ل

ســن ۳۵ ســال بــه صورت حجمــی و رشکتــی بکار 

ــت  ــا دردس ــد ب ــی توانن ــان م ــذا متقاضی گیرد.ل

ــس از  ــه پ ــک هفت ــا ی ــت ت ــدارک نهای داشــن م

چــاپ آگهــی بــه واحــد نقلیــه شــهرداری بردســیر 

ــد. مراجعــه مناین

                     شامره متاس ۰۳۴۳۳۵۲۱۴۹۷

آگهی بکارگیری نیرو ) راننده ویژه لودر(

روابط عمومی شهرداری بردسیر
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تمام  دارد  ضرورت  گفت:  کرمان  استاندار 
دستگاه های دولتی با احساس مسؤولیت نسبت 
به انجام تکالیف مقرر و مطرح در قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت اقدام کنند .
کرمان،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
محمدمهدی فداکار در کارگروه جمعیت و خانواده 
به طرح پیشنهادی شهرداری  اشاره  با  استان 
کرمان برای تخصیص زمین به خانواده های دارای 
فرزند سه قلو یا بیشتر اظهار کرد: آمادگی واگذاری 
زمین به خانواده های دارای چندقلو وجود دارد و 
از طرح شهرداری حمایت می کنیم، چون یک 
ظرفیت خوب برای استان خواهد بود که می تواند 

الگو شود.
استاندار کرمان بر طرح های حمایتی از زوج های 
نابارور و مشاوره های قبل و بعد از ازدواج تاکید 
کرد و گفت: شهرداری در ساخت مراکز حمایتی 
از جمله مراقبت از معلوالن و شیرخوارگاه ها حتما 
مساعدت داشته باشد و در صدور پروانه و پایانکار 

کمک کند.
فداکار در ادامه عنوان کرد: با توجه به تشکیل 
کارگروه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
ضرورت دارد تا تمام دستگاه های دولتی با احساس 
مسؤولیت نسبت به انجام تکالیف مقرر و مطرح در 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اقدام 

کنند .

ربانک مرکزی اعالم کرد از ابتدای امسال تا  ۱۸ 
آبان ماه، ۶۰۰هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج، ۵۰۰ هزار فقره تسهیالت فرزندآوری و 
۱3۶ هزار و ۴7۶ فقره وام ودیعه مسکن، جمعاً 
به ارزش ۱۱۲.۶ همت به متقاضیان پرداخت شده 

است. 
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، از ابتدای سال 
جاری تاکنون ۶۰۰هزار فقره  تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج به ارزش ۸۲.۶ همت به متقاضیان 
پرداخت شده است که این امر بیانگر رشد ۵۱ 
درصدی در اعطای این تسهیالت نسبت به مدت 

مشابه سال قبل است.
همچنین به منظور حمایت از جوانی جمعیت، 
از زمان ابالغ شیوه نامه مربوطه )3۱ فروردین ( 
تاکنون ۵۰۰ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه 
فرزند به مبلغ ۲۰.۱ همت به متقاضیان پرداخت 

شده است.
براساس این گزارش تا تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱7۴ 
هزار و ۸۰7 نفر نسبت به تشکیل پرونده برای 
دریافت وام ودیعه مسکن اقدام کرده اند و از این 
تعداد به ۱3۶ هزار و ۴7۶ نفر به میزان ۹.۹ همت 

تسهیالت پرداخت شده است. 

اخبار 

 اقامه نماز جمعه  این هفته مصادف با بیستم آبان 
ماه ۱۴۰۱ توسط حجت االسالم کرمانی امام جمعه 
شهرستان بردسیر و با حضور گستره مردم در محل 

امامزاده سید محمد)علیه السالم ( برگزار گردید.
امام جمعه بردسیر با اشاره به رعایت تقوی الهی از 
سوی همگان و ذکر حدیثی از پیامبر اکرم، گفت: 
یکی از راه های مصونیت و امنیت، تقواست و کسانی 

که اهل تقوا نیستند در مصونیت نمی باشند.
حجت االسالم کرمانی گفت: یکی از عالی ترین مقام 
ها، رسیدن به رضایت الهی و خشنودی پروردگار 
است، به گونه ای که امام سجاد)علیه السالم( در 
دعای مکارم االخالق به این امر اشاره نموده و می 
فرمایند: خدایا راه های رسیدن به رضایت خود را 
بر من آسان بکن، لذا این خواسته تمام انبیاء، اولیاء 
الهی و بندگان خوب خدا بوده است که بتوانند در 
طول عمر خویش به رضایت الهی دست یابند و 
رستگاری بزرگ را باید در رضایت خداوند به همراه 
اطاعت و بندگی و در کنار انجام کارهای نیک 

دانست.
خطیب جمعه بردسیر با در پیش رو داشتن سالروز 
شهادت عالمه طباطبایی، نظر ایشان را در مورد 
تقوی اینگونه بیان کرد که می فرماید؛ یاد مرگ، 

مولد تقوی است.
 وی گفت: تقوی تمام نمی شود و به ثمر و نتیجه 
نمی  رسد مگر  تا زمانیکه به فکر مرگ و قیامت 

باشید.
حجت االسالم کرمانی با عنایت به دیداری که 
حضرت آقا با دانش آموزان به مناسبت ۱3 آبان 
داشته اند، گفت: در این نشست مقام معظم رهبری 
به نظم نوین جهانی تاکید نمودند و تحلیلگران 
جهان بر این باورند که مرحله جدیدی از نظم 
جهانی در حال به وقوع پیوستن است که  نقش 
ایران به عنوان یکی از قدرت های نوظهور در این 

نقش آفرینی بسیار چشم گیر خواهد بود.
امام جمعه بردسیر با اشاره به سالروز شهادت شهید 
تهرانی مقدم، نابغه موشکی ایران تصریح کرد: ما 
امروزه در عرصه های جهانی خصوصا عرصه انرژی 
و نظامی و فناوری حرف های زیادی برای گفتن 
خواهیم داشت و اگر روزی آمریکا در مسائل برجام 
از تهدید های نظامی به عنوان یکی از گزینه های 
روی میز اشاره می کرد، امروزه با پی بردن به قدرت 
نظامی و موشکی ایران که به برکت خون شهداء و 
شهید تهرانی مقدم به ثمر نشسته، هرگز فرصت 
و قدرت تهدید کردن را ندارد و نخواهد داشت و 
این را می دانند که اگر ایران اراده کند، تنها ظرف 
مدت 7 دقیقه می تواند توسط موشک های دوربرد 

اسراییل را به طور کامل موشک باران کند.
خطیب جمعه بردسیر در ادامه با اشاره به حوادث 
اخیر و اغتشاشات یک ماه گذشته بیان کرد؛ برای 
همه آشکارا واضح شد که کارگردان این صحنه ها، 
استکبار جهانی آمریکا و همدستانش سعودی ها 
بوده اند که با حمایت مالی در این فتنه ها نقش 
داشته اند.اما طبق روایتی از امام زین العابدین که 
می فرمایند: به درستی که مردمان زمان غیبت 
از  اویند،  منتظر ظهور  که  مهدی)عج(  حضرت 
مردمان همه زمانها برترند، مردم این زمان از چنان 
عقل، فهم، درک و شعوری برخوردارند که غیبت در 

نزد آنها به منزله مشاهده می باشد.
وی گفت؛ این آگاهی، فهم و بصیرت شما مردم 
والیی، انقالبی و همیشه در صحنه است که باعث 
ناکامی و شکست پروژه های دشمنان قسم خورده 

نظام می شود.
امام جمعه بردسیر در پایان با قدردانی از حضور 
و  دولتمردان  از  تاریخی،  ماه  آبان  در ۱3  مردم 
سیاستگذاران درخواست نمود که، قدردانی از مردم 
فقط لسانی و کالمی نباشد، بلکه بدنبال راهکاری 
برای پایان دادن به وضعیت سخت اقتصادی و 
معیشتی مردم و حمایت از قشرهای مستضعف و 
مطالبات به حق آنها بوده و زمینه های آسایش و 

رفاه مردم و جامعه را تا حد مقدور فراهم آورند.

دولتمردان بدنبال راهکاری برای 
پایان دادن به وضعیت سخت 

اقتصادی و معیشتی مردم باشند

حجت االسام کرمانى امام جمعه ى بردسیر : 
خطبه های نماز جمعه

مدرســه شــش کالســه در روســتای 
خرمنــده از توابــع شهرســتان بردســیر با 
اعتبــاری بالــغ بــر ســه میلیــارد تومــان 

افتتــاح شــد
طــی مراســمی بــا حضــور مدیــران کل 
آمــوزش و پــرورش و نوســازی و تجهیــز 
مــدارس اســتان، مدیــر آمــوزش و 
پــرورش شهرســتان بردســیر و جمعــی 
ــش  ــه ش ــردم، مدرس ــئوالن و م از مس
ــع  ــده از تواب کالســه در روســتای خرمن
شهرســتان بردســیر بــا اعتبــاری بالــغ بر 

ســه میلیــارد تومــان افتتــاح شــد.

ــوزش  ــی آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــیر، رض ــتان بردس ــرورش شهرس و پ
ــدم   ــر مق ــرض خی ــن ع ــا ضم پرتونی
خدمــت مســئولین  در آیین افتتــاح این 
مدرســه گفــت: همه کشــورها بــه دنبال 
رشــد و توســعه هســتند و آنچنــان کــه 
صاحــب نظــران مباحــث توســعه متفق 
ــرمایه  ــن س ــتند، مهمتری ــول هس الق
گــذاری در راه توســعه کشــور، ســرمایه 
ــت  ــرورش اس ــوزش و پ ــذاری در آم گ
ــای  ــه ه ــرما ی ــن س ــه بزرگتری ــرا ک چ
مــا دانــش آمــوزان هســتند کــه آینــده 

ســازان جامعــه هســتند.
ــه کارکردهــای مــدارس   ــا اشــاره ب وی ب
ــدارس   ــه در م ــی ک ــت: دانش آموزان گف
ــد  ــا می توانن ــوند، بعده ــت می ش تربی
خلــق ارزش کننــد؛ دانش آموختگان این 
مراکــز از ظرفیــت وجــودی خــود بــرای 
اصــالح نیازهــای جامعــه اســتفاده کنند.
در ادامــه رضــا رضائــی مدیــرکل آموزش 
و پــرورش اســتان کرمــان، بــا اشــاره بــه 
نقــش موثر فضای آموزشــی در تســهیل 
فرآینــد یاددهــی و یادگیــری، گفــت: بــه 
برکــت نظــام جمهــوری اســالمی ایــران 
مــدارس مقــاوم و اســتانداردی در مناطق 

دوردســت کشــور احــداث شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه آمــوزش در تمامــی 
ــا وجــود یــک  مناطــق کشــور حتــی ب
دانش آمــوز در جریــان اســت، گفــت: در 
ســال تحصیلــی جــاری 73 مدرســه بــا 

وجــود یــک دانــش آمــوز در اســتان 

دایر است.
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــا رضائ رض
ــش از ۶۸۰  ــاری بی ــی ج ــال تحصیل س
دانش آمــوز در ۶ هــزار و ۲۰ مدرســه 
اســتان مشــغول تحصیــل هســتند، 
افــزود: ۶3 مدرســه اســتان بــا وجــود دو 
دانش آمــوز و در مجمــوع ۴۴۵  مدرســه 
بــا وجــود یــک تــا ۵ نفــر دانش آمــوز در 

اســتان فعالیــت دارند.
ــوری،  ــت مح ــه عدال ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــتای تربی ــی در راس ــت بخش کیفی
ــن  ــد مهمتری ــد و کارآم ــلی متعه نس
ــتان در  ــرورش اس ــوزش و پ ــرد آم راهب
دولــت مردمــی و انقالبــی اســت گفــت: 
کیفیــت بخشــی بــه فعالیت هــای 
آموزشــی و پرورشــی در تمامــی مناطــق 
ــادی  ــرارگاه جه ــدازی ق ــا راه ان ــتان ب اس
ــتور کار  ــی در دس ــر آموزش ــب براب نصی

ــت. اس
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  کرمــان 
مهتریــن ســاحت های ســند تحــول 
اســت،  آمــوزش  فضــای  بنیادیــن 
و  آینده ســازان  دانش آمــوزان  افــزود: 
ســرمایه های ارزنــده ایــران اســالمی 
ــی  ــرای ســاختن ایران ــد ب هســتند و بای
قــوی و مبتنــی بــر دیــن تــالش کننــد.

ــش  ــختی های پی ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
روی پــدران و مــادران دانش آمــوزان 
روســتایی در جهــت ایجــاد زمینــه الزم 
ــدان خــود، گفــت:  ــرای تحصیــل فرزن ب
قــدردان پــدر و مــادر خــود باشــید و بــه 

آنهــا احتــرام بگذاریــد.
مدرســه شــش کالسه خیرســاز حکمت 
در زمینــی بــه مســاحت ســه هــزار متــر 
ــع  ــر مرب ــای ۴۹۵ مت ــا زیربن ــع، ب مرب
ــش از 7۰   ــید و بی ــرداری رس ــه بهره ب ب
ــن  ــر و پســر دوره در ای ــوز دخت دانش آم
مدرســه بــه تحصیــل خواهنــد پرداخت.

همچنیــن بــا حضــور مدیــرکل آمــوزش 
و پــرورش اســتان کرمــان ،زمیــن چمــن 
مصنوعی دبیرســتان شــهید کالنتری در 
قالــب طرح شــهید ســلیمانی بــا حضور 
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم مدی

کرمــان بــه بهــره بــرداری رســید
رضــا رضایــی مدیــرکل آمــوزش و 
ــن  ــاح ای ــن افتت ــرورش اســتان در آیی پ
پــروژه ورزشــی بــا اشــاره بــه اینکــه برای 

اجــرای ایــن طــرح مبلــغ ۴۵۰ میلیــون 
ــت،  ــده اس ــه ش ــار هزین ــان اعتب توم
ــی  ــای ورزش ــعه فض ــرد: توس ــار ک اظه
اســتاندارد  براســاس  دانش آمــوزان 
کشــوری و جهانــی در اســتان کرمــان را 
ــا جدیــت پیگیــری می کنیــم کــه در  ب
ایــن راســتا تعــداد 7۲ طــرح در ســطح 
مــدارس اســتان  در قالــب طــرح شــهید 

ــرا اســت. ــلیمانی در حــال اج س
ایجــاد  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
زیرســاخت های مناســب بــرای کیفیــت 
بخشــی بــه درس تربیــت بدنــی و با بیان  
اینکــه ســرانه ورزشــی اســتان در حــال 
حاضــر از میانگیــن کشــوری پاییــن تــر 
اســت، گفت: بــا تــالش وزارت آمــوزش و 
پــرورش برای نخســتین بــار در اســتان از 
اعتبــارات هدفمنــدی یارانه هــا در حــوزه 
تربیــت بدنــی و ســالمت، تــالش داریــم 
بــا مشــارکت خیریــن، نهادهــای انقالبی 
و ... نســبت بــه برقــراری عدالــت تربیتی 
از حیــث دسترســی بــه فضــای ورزشــی 
درون مدرســه ای مناســب اقــدام کنیــم.

در ادامــه »منوچهــری« معــاون تربیــت 
بدنــی و ســالمت اداره کل آمــوزش و 
پــرورش اســتان کرمــان در حاشــیه ایــن 
ــش  ــی بخ ــت بدن ــت: تربی ــم گف مراس
عملــی تعلیــم و تربیــت اســت و بایــد بــا 
ــی در  ــت بدن ــی، تربی ــگاه تربیت ــک ن ی

ــم . ــال کنی ــدارس را دنب م
وی اظهــار داشــت: بــرای فعالیــت هــای 
ورزشــی و همچنیــن تأمیــن تجهیــزات 
مــدارس اســتان، مبلــغ ۴ میلیــارد تومان 

اختصــاص داده شــده اســت.
ــتان  ــی دبیرس ــن مصنوع ــن چم زمی
متوســطه دوره اول شــهید کالنتــری 
دشــتکار بــا مســاحت ۶۸۴ متــر مربــع 
و اعتبــاری بالــغ بــر ۴۵۰ میلیــون تومان 
باهمــکاری آمــوزش و پــرورش ، انجمــن 
اولیــاء و مربیان این آموزشــگاه و شــورای 
شــهر وشــهرداری دشــتکار احــداث و بــه 

بهــره بــرداری رســیده اســت.
ــتان  ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم مدی
ــه  بردســیر در حاشــیه مراســم افتتاحی
ــتان   ــی دبیرس ــن مصنوع ــن چم زمی
شــهید کالنتــری شــهر دشــتکار گفــت: 
ــب در  ــی مناس ــای ورزش ــاد فضاه ایج
مــدارس را عامــل اصلــی ایجــاد نشــاط و 
شــادابی در بین دانــش آمــوزان و افزایش 

ــدارس اســت ــت م جذابی
رضــا پرتونیــا مدیــر آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان بردســیر در حاشــیه مراســم 
افتتاحیــه زمیــن چمــن مصنوعــی

ــهر  ــری ش ــهید کالنت ــتان  ش دبیرس
دشــتکار بــا اشــاره بــه اینکــه در زمیــن 

ورزش دانــش آمــوزان همــکاری بــا 

همدیگــر را مــی آموزنــد گفــت: آنها 
ــارت  ــن مه ــدان ورزش  تمری در می
هــای اجتماعــی مــی کننــد واحترام 
بــه قوانیــن و مقــررات، رعایــت نظم 

و انظبــاط را فــرا میگیرنــد.
وی افــزود : دانــش آمــوزان در زمین 
ورزش خــود اتــکا مــی شــود و 
پنــداره ی مثبــت آن شــکل میگیرد 

و عــزت نفــس 
پیــدا مــی کنــد و یــاد میگیــرد اگــر 
تــک روی کننــد مــی بازنــد و اگــر 
کار تیمــی داشــته باشــد پیــروز 
مــی شــوند .وی افــزود : تربیــت 
بدنــی یعنــی تربیــت از راه شــرکت 
ــی و  ــای بدن ــت ه ــی در فعالی جوی
معلــم تربیــت بدنی مســئول تربیت 
اجتماعــی، روحی روانــی و در نهایت 
ــوزان  ــش آم ــمانی دان ــت جس تربی
اســت .در درس تربیــت بدنــی دانش 
ــاخته  ــان س ــخصیت ش ــوزان ش آم
مــی شــود و کار تیمــی را یــاد 
میگیرنــد هرچنــد در کالس هــا 
ــی مهــارت  ــد ول ــم را مــی آموزن عل
و  کــردن  ورزش  در  را  اجتماعــی 

ــد . ــی آموزن ــن ورزش م زمی
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: 
درس تربیــت بدنــی درمــدارس و 
برگــزاری المپیاد های درون مدرســه 
ای، مســابقات بین کالســی و حیاط 
پویــا بــا هــدف آمــوزش و یادگیــری 
ــارت  ــت، مه ــن رفاق ــت در عی رقاب
ــیب  ــگیری از آس ــی و پیش اجتماع
هــای اجتماعــی و خــود اتکایــی در 
دانــش آمــوزان دنبــال مــی شــود .
 وی اظهــار داشــت:  ایجــاد فضاهای 
ورزشــی مناســب در مــدارس را 
و  نشــاط  ایجــاد  اصلــی  عامــل 
ــوزان و  ــش آم ــن دان ــادابی در بی ش
افزایــش جذابیــت مدارس دانســت و 
بــا توجه بــه نقــش و جایــگاه ورزش 
و فعالیــت های ورزشــی در ســالمت 
جســمی و روحــی دانــش آمــوزان بر 
توســعه و تجهیــز فضاهــای ورزشــی 

در مــدارس کشــور تاکیــد نمــود.

افتتاح مدرسه شش کالسه در روستای خرمنده و زمین چمن 
مصنوعی دبیرستان شهید کالنتری از توابع شهرستان بردسیر

تأکید استاندار کرمان 
بر انجام تکالیف قانونی 

دستگاه ها در طرح 
»جوانی جمعیت«

با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان؛

پرداخت ۶۰۰ هزار فقره 
وام ازدواج و ۵۰۰ هزار وام 

فرزندآوری

ــا،  ــس راه فراج ــس پلی ــالم رئی ــق اع طب
ــای  ــوزه راه ه ــات در ح ــن تصادف میانگی
روســتایی کشــور حــدود هشــت درصــد و 
در اســتان کرمــان حــدود 3۰ درصد اســت 
لــذا کرمان بایــد در حوزه فرهنگســازی در 

ایــن بخــش ورود پیــدا کــرد.
ســردار حســن مومنــی روز ۱۸ آبــان مــاه 
ــات  ــردی تصادف ــورای راهب ــه ش در جلس
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
حــوزه تصادفــات 33 دســتگاه دخیــل 
هســتند و هشــت دســتگاه نقــش اصلــی 
دارنــد، اظهــار کــرد: اســتان هــای کشــور 
را تقســیم بنــدی کردیــم و چنــد اســتان 
را اســتان هــدف قــرار دادیــم کــه کرمــان 

ــی از آن اســتان هاســت. یک
ــه  ــاره ب ــا اش ــا ب ــس راه فراج ــس پلی رئی
مشــکالت برخــی از محورهــا، عنــوان کرد: 
در برخــی از نقــاط اختــالف ســطح بســیار 
ــاد اســت و شــیب شــیروانی مناســب  زی
ــد مشــکل  ــده مــی توانن ــم و در آین نداری
ســاز باشــند لــذا بایــد قبــل از آنکــه نقطه 
ــم  ــود، آن را از ه ــاد ش ــز ایج ــه خی حادث

اکنــون برطــرف کــرد.
بــه گفتــه مومنــی، از ظرفیت هــای معادن 
اســتان کرمــان باید اســتفاده شــود و حتی 

میانگین تصادفات استان کرمان در راه روستایی و موتورسیکلت باالتر از متوسط کشور

کالهبردار ۱۱ میلیارد ریالی 
در کرمان دستگیر شد

ــتگیری  ــان از دس ــی کرم ــس آگاه رییس پلی
ــهروندان و  ــب ش ــام فری ــه اته ــم ب ــک مته ی
ــه  ــرداری ب ــل و کالهب ــره جع ــام ۲۱ فق انج
ارزش ۱۱ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریــال در این 

اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه خبــری 
پلیــس، ســرهنگ یــداهلل حســن پــور در 
ــکایت  ــی ش ــزود: در پ ــر اف ــن خب ــریح ای تش
یــک شــهروند مبنی بــر فــروش یک دســتگاه 
خــودروی پــژو با ســند جعلــی به وی، بررســی 
موضــوع و تالش برای شناســایی و دســتگیری 
عامــل ایــن کالهبــرداری در دســتور کار قــرار 

گرفــت.
وی ادامــه داد: در ایــن رابطــه ماموران مبــارزه با 
جعــل اســناد و کالهبــرداری با انجــام پیجویی 
ــم  ــی، مته ــات اطالعات ــای پلیســی و اقدام ه
دخیــل در این کالهبــرداری را شناســایی و او را 
هنــگام تردد در ســطح شــهر کرمان دســتگیر 

کردند.

ــزات  ــین آالت و تجهی ــی از ماش از برخ
ــت و  ــره گرف ــوان به ــی ت ــز م ــا نی آنه
اختالف ســطح هــا در محورهای اســتان 

را برطــرف کننــد.
وی تاکیــد کــرد: هر تخلفــی در رانندگی 
نبایــد منجــر بــه فــوت افــراد شــود لــذا 
ــه بحــث ایمنــی خودروهــا و راه  بایــد ب
ــرد. راضــی  ــا توجــه الزم صــورت گی ه
نیســتیم کــه یــک قطــره خــون از 
بینــی هیــچ کــس در تصادفــات بیایــد 
و ایــن هــدف، مربــوط بــه حــوزه همــه 

مســئولین اســت.
طبــق اعــالم رئیــس پلیــس راه فراجــا، 
میانگیــن تصادفــات در حــوزه روســتایی 
کشــور حــدود هشــت درصــد و در 
اســتان کرمــان حــدود 3۰ درصد اســت 
لــذا کرمــان بایــد در حوزه فرهنگســازی 

در ایــن بخــش ورود پیــدا کــرد.
او مــی افزایــد: میانگیــن تصادفــات 
موتورســیکلت در اســتان کرمان نســبت 
بــه میانگین کشــور بیشــتر اســت و آمار 
ــاالی  ــی هــا در اســتان کرمــان ب واژگون
۵۰ درصــد اســت درحالــی کــه میانگین 
کشــوری حــدود 33 درصــد اســت 
بنابرایــن اســتراحتگاه هــای بیــن راهــی 

ــش  ــان افزای ــای اســتان کرم در محوره
یابد.طبــق اعــالم مومنــی، در کل کشــور 
عــدم توجــه بــه جلــو از ســال ۹۸ 
مقــداری افزایــش یافتــه و از 3۴ درصــد، 
در شــش ماهــه اول امســال بــه حــدود 
۴۱ درصــد رســیده اســت و در جنــوب 
اســتان کرمــان ایــن میانگیــن در ۶ ماهه 
امســال بــه ۴۸ درصــد رســیده و علــت 
عمــده آن مربــوط بــه اســتفاده از تلفــن 

همــراه اســت.
ــه  ــرد: ب ــان ک ــه ســخنانش بی او در ادام
نــاوگان حمــل و نقــل مســافربری و 
عمومــی در اســتان کرمــان بایــد توجــه 
ــد  ــدود ۱۸ درص ــود و ح ــتری ش بیش
تصادفــات مربــوط بــه کامیــون هاســت 

ــی  ــاظ ایمن ــب حف ــوص نص و در خص
ــه ای  ــا مصوب ــون ه ــرای کامی ــی ب جانب
ــردد  ــاه ت ــدای دی م ــود دارد و از ابت وج
کامیــون هایــی کــه فاقــد ایمنــی جانبی 

ــوع مــی شــود. هســتند، ممن
مومنــی بــا اشــاره به تــردد اتوبــوس های 
ســرویس معــادن و هــم اتوبــوس هــای 
ــار  ــان اظه ــتان کرم ــافربری در اس مس
کــرد: بــه دنبــال آن هســتیم کــه پلیس 
راه را در ترمینــال هــا مســتقر کنیم و اگر 
اتوبوســی دارای نقصــی اســت در همــان 
ترمینــال هــا از تــردد آن جلوگیــری می 
شــود. اتوبــوس هــای ســرویس هــا بایــد 
ســاماندهی شــوند که اکنون ســاماندهی 

. نیستند

رئیس پلیس راه فراجا اعالم کرد:
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﴿الذین ان مکناهم فی االرض. اقاموا 
الصلوة وآتو الزکاة وآمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنکر ولله عاقبة االمور﴾

یاران خدا کسانی هستند که هرگاه در زمین به آنها قدرت 
بخشیدیم نماز را بر پا می دارند وزکات را می پردازند وامر 
به معروف ونهی از منکر می نمایند وپایان همه کارها از 
آن خداست. با توجه به آنچه در آخرین آیات گذشته ذکر 
شده که خداوند وعده دفاع از مومنان را داده است. پیوند 

آیه مورد بحث وآیات قبلی با آن روشن می شود.
در این آیات نخست می گوید: خداوند به کسانی که 
جنگ از طرف دشمنان بر آنها تحمیل شده اجاره ی جهاد 
داده است. چرا که آنها مورد ستم قرار گرفته اند. سپس 
این اجازه را با وعده ی پیروزی از سوی خداوند قادر متعال 
تکمیل کرده می فرماید وخدا قدرت بر یاری کردن آنها 
دارد. سپس توضیح بیشتری درباره ی این ستمدیدگانی 
که اذن دفاع به آنها داده شده است می دهد. ومنطق 
اسالم را در زمینه این بخش از جهاد روشن تر می سازد 
ومی گوید: همان کسانی که به ناحق از خانه والنه خود 
اخراج شدند. وتنها جرم آنان این بود که می گفتند: 
پروردگار ما خداوند یکتاست. بدیهی است اقرار به توحید 
ویگانگی خدا افتخار است نه جرم وگناه. این اقرار چیزی 
نبود که به مشرکان حق دهد آنها را از خانه وزندگیشان 
آواره سازند ومجبور به هجرت از مکه به مدینه سازند. 
بلکه این تعبیر لطیفی است که برای محکوم کردن طرف 
در این گونه موارد گفته می شود. از باب مثال به شخصی 
که در برابر خدمت ونعمت ناسپاسی کرده می گوییم: گناه 
ما این بود که به تو خدمت کردیم. این کنایه ایست از 
بی خبری طرف که در برابر خدمت بی توجهی کرده 
است سپس به یکی از فلسفه های تشریع جهاد اشاره 
می نماید ومی گوید: اگر خداوند از مومنان دفاع نکند. واز 
طریق اذن جهاد بعضی را به وسیله بعضی دفع ننماید. 
دیرها وصومعه ها ومعبدهای یهود ونصارا ومساجدی 
که نام خدا در آن یاد می شود ویران می گردد. آری اگر 
افراد با ایمان وغیور دست روی دست بگذارند وتماشاچی 
فعالیتهای ویرانگرانه طاغوتها ومستکبران وافراد بی ایمان 
وستمگر باشند وآنها میدان را خالی ببینند اثری از معابد 
ومراکز عبادت الهی نخواهند گذارد. چرا که معبدها جای 
بیداری است ومحراب میدان مبارزه وجنگ است ومسجد 
در برابر خودکامگان سنگر است. واصوال هر گونه دعوت 
به خداپرستی بر ضد جبارانی است که می خواهند مردم 
همچون خدا آنها را بپرستند. ولذا اگر آنها فرصت پیدا کنند. 
تمام این مراکز را با خاک یکسان خواهند کرد. این یکی 
از اهداف تشریع جهاد واذن در مقاتله وجنگ است. ودر 
آیه مورد بحث که توضیحی است درباره ی یاران حق که 
در آیه قبل وعده یاری به آنها داده شده است چنین می 
گوید: آنها کسانی هستند که هرگاه در زمین به آنها امکان 
وتوانایی دهیم. نماز را بپا داشته وزکات را به مستحق آن 
داده وبه معروف امر نموده واز منکر نهی کنند وعاقبت 
کارها به دست خداوند است. آنها هرگز پس از پیروزی. 
همچون خودکامگان وجباران. به عیش ونوش ولهو 
ولعب نمی پردازند ودر غرور ومستی فرو نمی روند. بلکه 
پیروزیها وموفقیتها را نردبانی برای ساختن خویش وجامعه 
قرار می دهند. آنها پس از قدرت یافتن. تبدیل به یک 
طاغوت جدید نمی شوند. ارتباطشان با خدا محکم وبا 

خلق خدا نیز مستحکم است.
چرا که نماز سمبل پیوند با خالق است وزکات رمزی 
برای پیوند با خلق وامر به معروف ونهی از منکر پایه 
های اساسی ساختن یک جامعه سالم محسوب می شود. 
وهمین چهار صفت برای معرفی این افراد کافی است 
ودر سایه آن سایر عبادات واعمال صالح وویژگیهای یک 
جامعه با ایمان وپیشرفته فراهم است. واژه ها مکنا: از ماده 
ی تمکین است وتمکین به معنای فراهم ساختن وسائل 
وابزار کار است. اعم از آالت وادوات الزم یا علم وآگاهی 
کافی وتوان ونیروی جسمی وفکری. معروف: به معنای 
کارهای خوب وحق است. منکر: به معنای کارهای زشت 
وباطل است. وبدین جهت که معروف برای هر انسان 
پاک سرشتی شناخته شده ومنکر ناشناس است ویا اینکه 
معروف هماهنگ با فطرت انسانی ومنکر ناهماهنگ 
است به معروف ومنکر تعبیر شده است. در بعضی از 
روایات اسالمی آیه ی مورد بحث به حضرت مهدی 
موعود )علیه السالم( ویارانش ویا آل محمد )صلی اهلل 
علیه وآله وسلّم( به طور عموم تفسیر شده است. به روایتی 
در همین مورد از امام باقر )علیه السالم( توجه فرمایید. عن 
ابی جعفر )علیه السالم( فی قوله: الذین ان مکناهم فی 
االرض. اقاموا الصلوة وآتو الزکاة فهذه اآلیة آلل محمد 
)علیهم السالم( الی آخر اآلیة والمهدی واصحابه یملکهم 
اهلل مشارق االرض ومغاربها ویظهر الدین. ویمیت اهلل به 
واصحابه البدع والباطل کما امات السفهة الحق حتی ال 
یری اثر الظلم ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. امام 
باقر )علیه السالم( در تفسیر این آیه ی شریفه می فرماید: 
این آیه برای آل محمد )علیهم السالم( است تا آخر آیه، 
خداوند حضرت مهدی )علیه السالم( واصحابش را مالک 
ومسلط بر مشارق ومغارب زمین خواهد ساخت ودین 
را آشکار وغالب خواهد فرمود: وخداوند به وسیله ی او 
واصحابش بدعتها وباطل را از بین خواهند برد. همچنانکه 
سفیهان حق را میرانده باشند. تا جائیکه اثری از ظلم دیده 

نشود. )وامر به معروف ونهی از منکر نمایند(.

او خواهد آمد

ادامه آیه 25 سوره نساء :
با  ازدواج  صحت  شرط  شریفه  آیه  در   -6
کنیزان چیست و چرا از مالک کنیز به  »اهل« 

تعبیر کرده است؟
 »این ازدواج باید به اجازه مالک، صورت گیرد« و 
بدون اجازه او باطل است و تعبیر از مالک به  »اهل« 
اشاره به این است که نباید آنها با کنیزان خود 
همچون یک متاع رفتار کنند، بلکه باید همچون 
سرپرست یک خانواده نسبت به فرزندان و اهل خود، 

رفتاری کامال انسانی داشته باشند.
7- آیا براى ازدواج با کنیزان مهر الزم است؟

 »واتوهن اجورهن بالمعروف« از این جمله استفاده 
می شود که باید مهر متناسب و شایسته ای برای آنها 
قرار داد و آن را به خود آنان داد. یعنی  »مالک مهر« 
خود کنیزان خواهند بود، اگر چه جمعی از مفسران 
معتقدند که آیه محذوفی دارد و در اصل  »واتوا 
مالکهن اجورهن، مهر آنها را به مالکان آنها بپردازید.« 
بوده است. ولی این تفسیر با ظاهر آیه موافق نیست 
اگر چه بعضی از روایات آن را تایید می کند. ضمنا از 
ظاهر آیه استفاده می شود که بردگان نیز می توانند 
مالک اموالی گردند که از طرق مشروع به آن دست 

یافته اند.
از تعبیر  »بالمعروف، بطور شایسته« بر می آید که 
نباید در تعیین مهر آنها، ظلم و ستمی بر آنان شود، 

بلکه حق واقعی آنها طبق معمول باید ادا گردد.
8- براى ازدواج چه کنیزانى را باید انتخاب کرد؟

یکی دیگر از شرایط این ازدواج آن است که کنیزانی 
انتخاب شوند که مرتکب عمل منافی عفت نگردند. 
خواه به صورت آشکار  »غیر مسافحات« و یا به صورت 

انتخاب دوست پنهانی  »وال متخذات اخدان«.
9- چرا در آیه شریفه با وجود نهى از زنا، مساله 

دوستى پنهانى را طرح مى کند؟
ممکن است این سؤال پیش آید که با نهی از زنا 
با تعبیر  »غیر مسافحات« نیازی به نهی از گرفتن 
دوست پنهانی  »اخدان« نبوده است. ولی با توجه به 
اینکه جمعی در جاهلیت عقیده داشتند که تنها زنای 
آشکار ناپسند است، اما انتخاب دوست پنهانی مانعی 
ندارد، روشن می شود که چرا قرآن مجید به هر دو 

قسمت تصریح کرده است.
10- مجازات کنیزانى که از جاده عفت منحرف 

مى شوند چیست؟
بحثی درباره مجازات آنها به هنگام انحراف از جاده 
عفت به میان آمده و آن اینکه اگر آنها در این حال 
مرتکب عمل منافی عفت شوند، نصف مجازات زنان 
آزاد درباره آنان جاری می شود، یعنی تنها پنجاه 

تازیانه باید به آنها زد.
11-منظور محصنه بودن چیست؟

با توجه به اینکه کلمه  »محصنات« در قرآن مجید، 
غالباً به معنی زنان عفیف و پاکدامن آمده است، 
چنین به نظر می رسد که آیه فوق نیز اشاره به همین 
معنی است. یعنی کنیزانی که بر اثر فشار صاحبان 
خود تن به خود فروشی می دادند از مجازات معاف 
هستند. اما کنیزانی که تحت چنین فشاری نیستند 
و می توانند پاکدامن زندگی کنند، اگر مرتکب عمل 
منافی عفت شدند، همانند زنان آزاد مجازات می 
شوند، اما مجازات آنها نصف مجازات زنان آزاد است.

12- منظور از تعبیر  »عنت« در آیه شریفه 
چیست؟

 »عنت« )بر وزن سند( در اصل به معنی  »بازشکستن 
استخوانی که قبالً شکسته شده« می باشد. یعنی 
پس از بهبودی و التیام مجددا بر اثر حادثه ای بشکند. 
بدیهی است این نوع شکستگی بسیار دردناک و رنج 
آور است و به همین دلیل  »عنت« در مشکالت 

طاقت فرسا و کارهای رنج آور استعمال شده است.
13- چرا خوددارى از ازدواج با کنیز بهتر است؟

صبر و خودداری از ازدواج با کنیز بهتر است.  »ان 
تصبروا خیر لکم« البته آمیزش جنسی با کنیزان 
از راه مالکیت، مانعی ندارد، ازدواج رسمي با آنان 
نکوهیده است. این موضوع شاید به خاطر حاالت 
عمومی کنیزان باشد، مثل کمبود های اخالقی، 
عاطفی، روانی و...البته در میان کنیزان، زنان برجسته 
بسیاری پیدا می شوند که کماالت واالیی دارند و 
برای تربیت نسل هم بی خطر و بی ضرر است و به 

همین دلیل مادر بعضی از اولیاء خدا، کنیز بوده اند.
14- شرط اساسى در ازداوج چیست؟

شرط اساسی در ازدواج، پاکدامنی و دوری از فحشاء 
و روابط نامشروع حتی در کنیزان است.  »محصنات 

غیر مساحفات«
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آیــت اهلل دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی، 
رئیــس جمهــور ایــران اســالمی گفــت: 
تحریــم و بــی ثبــات ســازی ۲ خطــای 
راهبــردی دشــمن دربــاره ملــت ایــران 
ــورده  ــت خ ــواره شکس ــه هم ــت ک اس

اســت.
ــت اهلل  ــا، آی ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی در جمــع 
مــردم شهرســتان پاکدشــت در مصلــی 
نمــاز جمعــه ایــن شهرســتان بــا اشــاره 
ــام  ــه تم ــای نیم ــد از طرح ه ــه بازدی ب
ایــن شهرســتان گفــت: برخــی از طــرح 
ــش  ــت بی ــا گذش ــتان ب ــای شهرس ه
ــامان  ــه س ــون ب ــا کن ــه، ت ــک ده از ی
ــن طــرح هــا،  نرســیده کــه یکــی از ای
پــروژه کمربنــدی این شهرســتان اســت 
کــه قرار شــد بخشــی کــه با تأخیــر ۱۰ 
ســاله مواجــه شــده بــه خواســت مــردم 

ســریعا اجرایــی شــود.
وی گفــت: در شهرســتان پاکدشــت 
ــذار شــده  ــراد واگ ــه اف ــی ب ــن های زمی
ــه از  ــش ازدو ده ــت بی ــا گذش ــی ب ول
ــل بخشــی از  ــه دلی ــذاری، ب ــان واگ زم
ــا تأخیــر  مشــکالت اداری، اجــرای آن ب
ــن  ــد از ای ــه در بازدی ــده ک ــه ش مواج

پــروژه قــرار شــده ظــرف مــدت کوتــاه 
ــکالت  ــن مش ــه ای ــک ماه ــر ی حداکث
ــاز  ــرای مــردم ب ــا راه ب برطــرف شــود ت
شــده و آنــان بتواننــد مشــکالت خــود 
بعــد از دو دهــه بــا ســرعت رفــع کننــد.

رئیــس جمهــور ایران اســالمی با اشــاره 
بــه بازدیــد از بیمارســتان زعیــم افــزود: 
ایــن بیمارســتان یکــی از مراکــز مهــم 
درمانــی اســت کــه بــا وجــود اقداماتــی 
ــد،  ــرم انجــام داده ان ــن محت کــه خیری
تکمیــل آن ســال هــا به طــول انجامیده 
در حالــی کــه ایــن مرکــز درمانــی مــی 
ــه  ــرای ارائ ــی ب ــتیبانی خوب ــد پش توان

خدمــت بــه مــردم باشــد.
ــد  ــن بازدی ــس از ای ــزود: پ ــی اف رئیس
بخشــی از مشــکالت در جلسه شــورای 
اداری شهرســتان در جمــع مدیــران، 
امــام جمعــه، فرماندار، مســئوالن محلی 
مــرور مــی شــود تــا برخــی از نیازهــای 
منطقــه رفع شــود و در این ســفر تالش 
بــر ایــن اســت کــه آن چــه وظیفــه این 
خدمتگــذار کوچــک اســت نســبت بــه 
مــردم پاکدشــت رفــع شــود و بــا انجــام 
ــا  ــتان ب ــد شهرس ــت، رش ــه دول وظیف
ســرعت و شــتاب بیشــتری همراه شــود 

ــردم و  ــود م ــت خ ــا دس ــا ب ــره ه و گ
ــاز شــود. خدمــت رســانی دولــت ب

وی تصریــح کــرد: مــردم پاکدشــت 
ــا بصیــرت، زمــان شــناس،  ــی ب مردمان
دشــمن شــناس و دشــمن ســتیز 
هســتند و کارنامــه درخشــان ایــن 
ــردم  ــه نشــان مــی دهــد کــه م منطق
پاکدشــت زمــان را خــوب می شناســند 
و بــا بصیرتنــد و کارنامــه درخشــان آنان 
ــرای  در تقدیــم بیــش از ۵۰۰ شــهید ب
انقــالب اســالمی در دوران دفــاع مقدس 
ــری  ــرم و ایثارگ ــم و ح ــاع از حری و دف

ــان مشــهود اســت. آن

وی گفــت: حضــور خانواده مکرم شــهدا 
نشــان از صــدق ایــن گفتــار اســت کــه 
مــردم ایــن منطقــه بــا بصیرت هســتند 
ــا  ــالب ب ــای انق ــه ارزش ه ــبت ب و نس
ــی  ــال و زندگ ــان، م ــود و ج ــه وج هم
خــود بــرای دفــاع از دیــن و ارزش هــای 
ــظ  ــش را حف ــه و من ــن روحی ــی ای اله

کــرده انــد.
ــرت  ــن بصی ــزود: ای ــور اف ــس جمه رئی
باعــث مــی شــود تا مســئوالن و دســت 
انــدرکاران بــا مســئولیت مضاعــف 
ــه  ــد و هم ــم بزنن ــود را رق ــات خ خدم
مدیران شهرســتانی، اســتانی و کشوری 
بایــد بــه مردمــی کــه بــا همــه وجــود 
پــای انقــالب ایســتادگی کــرده انــد بــا 

همــه وجــود خدمــت کننــد.
وی تأکیــد کــرد: بایــد بــه همــه مــردم 
خدمــت کــرد ولــی مردمانی کــه از همه 
هســتی خــود بــرای نظــام گذشــته انــد 
بایــد خدمــات مضاعــف دریافــت کننــد 
لــذا بــه مســئوالن و مدیران شهرســتان 
و اســتان توصیــه و تأکیــد مــی کنم که 
هــر چــه تــوان داریــد بــرای خدمــت به 
مــردم بــه کار بندیــد و از هیــچ تالشــی 

ــذار نکنید. فروگ

در دیدار روساى دانشگاههاى علوم پزشکى؛

ــاس  ــر اس ــرمقاله...  )ب ــه س ادام
ارزیابــی هــای اتحادیه اروپــا، تــورم در ۱۹ 
کشــور منطقــه یــورو در مــاه اکتبر ســال 
جــاری میــالدی، بــه عــدد ۱۰.7 درصــد 
رســیده کــه ایــن میــزان در نــوع خــود 

بــی ســابقه اســت(.
در ادامــه بــه طــور خــاص به ســه کشــور 
مطــرح اروپایــی که در بحبوحــه تحوالت 
اخیــر ایــران درگیــر اعتراضــات گســترده 
ــد  ــرده ان ــد و ســعی ک ــوده ان ــی ب مردم
ــا جــای ممکــن صــدای معترضــان را  ت

خامــوش کننــد، اشــاره مــی شــود 
آلمــان از جمله کشــورهای اروپایــی بوده 
کــه بــه شــدت از تبعات اقتصــادی منفی 
وضــع تحریــم هــای اتحادیــه اروپــا علیه 
روســیه)به دلیــل جنگ اوکراین( آســیب 
دیــده و متضــرر شــده اســت. این کشــور 
ــی  ــی از گاز واردات ــل توجه ــش قاب بخ
خــود را از روســیه وارد مــی کــرد و 
ابتــکار احــداث خط لولــه »نورد اســتریم 
ــر  ــادی تحــت تاثی ــد زی ــا ح ــز ت ۲ «نی
مــراودات نزدیــک صدراعظــم ســابق این 
ــر  ــا »والدیمی ــگال مــرکل« ب کشــور »آن

پوتیــن« بــود.
ــگ  ــا جن ــان ب ــم زم ــه، ه ــن هم ــا ای ب
اوکرایــن و تحمیــل تحریــم هــای انــرژی 
ــا افزایــش  ــی هــا ب علیــه روســیه، آلمان
قابــل توجــه بهــای انــرژی و تــورم 
عمومــی رو بــه رو شــده انــد. بــر اســاس 

آخریــن آمارهــا، بهــای انــرژی در آلمــان 
در مــاه اکتبــر ســال ۲۰۲۲، افزایــش 
ــا  ــاس ب ــدی را در قی ــش از ۴3 درص بی
ســال گذشــته نشــان می دهد و در عین 
ــا  ــی و مخصوص ــای اساس ــال کااله ح
مــواد غذایــی نیــز بــا افزایــش بهــای ۲۰ 

ــد. ــده ان ــه رو ش ــدی رو ب درص
مجمــوع ایــن مســائل موجــب شــده اند 
تــا آلمانــی هــا بــه نحــو گســترده ای در 
شــهرهای مختلــف ایــن کشــور نظیــر 
برلین، دوســلدورف، هانوفر، اشــتوتگارت، 
ــان هــا  ــه خیاب درســدن و فرانکفــورت ب
ــر  ــه ت ــع عادالن ــد و خواســتار توزی بریزن
بودجــه عمومــی کشورشــان، مهــار تورم 
و ارائــه کمــک هــای یارانــه ای بیشــتر از 
ســوی دولــت بــه مــردم آلمــان شــوند.

ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
جدیدتریــن آمارهــا، تــورم آلمــان در مــاه 
ســپتامبر ســال جــاری میالدی)تحــت 
تاثیــر افزایــش بهــای انــرژی(، بــه بیــش 
از ۱۰.۹ درصــد رســیده کــه در نــوع خود 
باالتریــن حــد در بیــش از ۲۵ ســال اخیر 
اســت. در این راستـــا جــدای از اعتراضات 
ــن کشــور  عمومــی مــردم در آلمــان، ای
شــاهد اعتراضــات هــای مختلفــی نیــز 
ــژه از  ــه وی ــف ب ــاف مختل ــوی اصن از س
ســوی خلبانــان آلمانــی هــم بوده اســت. 
اعتراضاتــی کــه همــه و همــه بــه دنبــال 
ــتمزدهای  ــش دس ــردن افزای ــق ک محق

مشــاغل مختلــف در این کشــور هســتند.
انگلســتان نیــز از جملــه آن دســته از 
ــدای  ــه ج ــوده ک ــی ب ــورهای اروپای کش
ــر  ــن ب ــگ اوکرای ــی جن ــات منف از تبع
اقتصــاد خــود، در مــدت اخیــر بــا چالــش 
هــای عدیــده ای بــه ویــژه از ناحیــه بــی 
ثباتــی دولــت هــای مختلــف در قــدرت 
و البتــه آســیب های سیاســی، اجتماعــی 
ــا از  ــروج بریتانی ــی از خ ــادی ناش و اقتص
ــوده  ــا مواجــه ب ــه اروپ چهارچــوب اتحادی

ــت. اس
در ایــن چهارچــوب، شــهرهای مختلــف 
انگلیــس نظیــر »لنــدن« و »برایتــون« در 
روزهــای اخیر شــاهد اعتراضات گســترده 
مــردم انگلیــس بــوده کــه جــدای از 
افزایــش میــزان تــورم و بهــای انــرژی در 
ــای  ــه برخورده ــبت ب ــور، نس ــن کش ای
نژادپرســتانه پلیــس و نیروهــای امنیتــی 
انگلســتان بــا ســیاه پوســتان ایــن کشــور 

نیــز شــدیدا اعتــراض داشــته انــد 
البتــه کــه باید توجه داشــت کــه انگلیس 
در مــدت اخیــر بــا بحــران جدیــدی کــه 
همــان چالــش تغییــر زودرس دولــت هــا 
ــور  ــن کش ــی در ای ــی سیاس ــی ثبات و ب
اســت نیــز رو بــه رو شــده و مثــال »لیــز 
تــراس« نخســت وزیــر ســابق این کشــور 
بــا حضــور حــدود یــک و نیــم ماهــه خود 
در قــدرت، کوتــاه تریــن دولــت در تاریــخ 

بریتانیــا را تشــکیل داده اســت.
فرانســه نیــز از جملــه کشــورهایی اســت 
کــه مــدت هاســت بــا پدیــده اعتراضــات 

ــرم  ــی دســت و پنجــه ن گســترده مردم
ــتر  ــوی پیش ــان فرانس ــد. معترض می کن
در قالــب »جنبــش جلیقــه زردهــا«، 
دولــت امانوئــل مکــرون را دولتــی توصیف 
مــی کردنــد کــه صرفــا در خدمــت منافع 
طبقات ثروتمند و مرفه فرانســوی اســت و 
در شــرایط کنونی افکار عمومی فرانســوی 
ــرژی  ــه اوج گیــری بحــران ان ــا توجــه ب ب
ــی، از  ــب کشــورهای اروپای ــورم در اغل و ت
ــورد  ــرون در برخ ــت مک ــدی دول ناکارآم
ــا بحــران هــای اقتصــادی ســخن مــی  ب
ــدرت  ــراج آن از ق ــتار اخ ــد و خواس گوین

. هستند
بــه طــور خــاص در روزهــای اخیــر پاریس 
شــاهد تظاهــرات گســترده مردمــی بــوده 
و دیگــر شــهرها و مناطــق فرانســه نیــز 
بــه کــرات شــاهد برخوردهــای خشــونت 
آمیــز نیروهــای امنیــت فرانســه بــا مــردم 
ــتا،  ــن راس ــد. در ای ــوده ان ــور ب ــن کش ای
پلیــس فرانســه تظاهرات اخیــر معترضان 
در پاریــس را در شــرایط اعتراضــی 3۰ 
ــع  ــه مناب ــرده ک ــوان ک ــری عن ــزار نف ه
رســانه ای تاکیــد کــرده انــد کــه در 
تظاهــرات مذکــور قریــب بــه ۱۵۰ هــزار 
معتــرض حضــور داشــته اند.امــا انهــا بــه 
التها ب  افرینی درکشــورمان مــی پردازند 
وصــدای اعتراضــات مــردم خودشــان 
رابــا ســرکوبهای مختلــف خامــوش مــی 
کننــد و بــا مدیریــت رســانه هــا مانــع از 

انتشــاراخبار انهــا مــی شــوند 

اگهی فقدان سندمالکیت
آقای ســعداله هاشــمی نــژاد با وکالــت از خانم فاطمه 
هاشــمی نژادبشــماره۸۸۰۰۰ -7 /۴ /۱۴۰۱تنظیمی 
دفتر3۰بردســیر بــه موجب درخواســت وارده شــماره 
۴۱۰۵ /۱۴۰۱ مــورخ ۲۶ /7 /۱۴۰۱ اعــالم داشــته کــه 
ســند مالکیــت  ششــدانگ یکبــاب خانــه  پــالک۱7 
فرعــی از 3۴۲۲ اصلــی واقــع در بخــش ۲۰ کرمــان 
ــلیم  ــادر و تس ــند آن ص ــت و س ــرده  ثب ــام نامب بن
گردیــده و مدعــی اســت ســند مالکیت پــالک مزبور 
بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیده و ضمن تســلیم 
دو بــرگ شــهادت شــهود  تصدیق شــده درخواســت 
ســند مالکیت المثنــی نموده لذا باســتناد تبصــره ۱ 
اصالحــی مــاده ۱۲۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتب 
یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیل آگهی میشــود 
تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معامله نســبت به 
ملــک مذکــور یــا وجود ســند مالکیــت آن نــزد خود 
ــار  ــس از انتش ــدت ۱۰ روز پ ــرف م ــد  ظ ــی باش م
ــراض خــود را  ــه و اعت ــن  اداره مراجع ــه ای ــی ب آگه
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت  یــا ســند معامله 
تســلیم نمایــد واال پــس از گذشــت  مهلــت مذکــور 
ــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام  نســبت ب

خواهــد شــد
تاریخ انتشار:۲3 /۸ /۱۴۰۱ -شناسه آگهی۱۴۰۹۲۰۸
حسین تقي زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان بردسیر

اضافه شدن یک دستگاه کامیون پرس زباله توسط شهرداری بردسیر

مقایسه تحوالت اجتماعی سیاسی 3 کشوراروپا یی همزمان با اغتشاشات ایران

ــک  ــیر، ی ــهرداری بردس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دســتگاه کامیــون پــرس زبالــه جهــت جمــع آوری و حمل 
زبالــه توســط شــهرداری بردســیر خریــداری و بــه نــاوگان 

خدمــات شــهری اضافــه گردیــد.
مهندس شــاه حیدری پورشهرداربردســیر گفت:در راستای 
عمــل بــه یکــی از وظایــف مهم شــهرداری هــا و نیــاز مبرم 
بــه اســتفاده از ماشــین آالت جدیــد در بحــث جمــع آوری 
زبالــه پیگیــری الزم جهــت تامیــن یــک دســتگاه کامیون 

پــرس زبالــه بــا ظرفیــت ۱۹ تــن انجام شــده اســت.
وی افــزود: ماشــین االت جمــع آوری زبالــه  کــه بروز باشــد 
در بهبــود زیبایــی شــهری نقــش اساســی خواهند داشــت 
وبــا توجــه بــه افزایــش حجــم و مقــدار زباله هــای تولیدی 
و افزایــش ســرانه تولیــد زباله شــهروندان و کمبود ماشــین 
آالت حمــل مکانیــزه زبالــه، کامیــون مزبــور از محــل منابع 

مالــی شــهرداری در ســال جــاری خریــداری و بــه نــاوگان جمــع آوری 
وحمــل مکانیــزه زبالــه شــهر اضافــه گردید تــا نواقــص موجــود در بحث 

جمــع آوری زبالــه مرتفــع گــردد.

تحریم و بی ثبات سازی ۲ خطای راهبردی دشمن است

کمک داور کرمانی در مسابقات فوتبال زیر ۱۴ سال آسیا قضاوت می کند
ــه منظــور  ــی ب ــادی، کمــک داور کرمان ــح عــرب آب ــه گــزارش ایســنا، صال ب
قضــاوت در مســابقات فوتبــال زیــر ۱۴ ســال هــای آســیا راهــی تاجیکســتان 

مــی شــود.
ــا  ــام کاف ــا ن ــه ب ــه ک ــیای میان ــای آس ــال ه ــر ۱۴ س ــال زی مســابقات فوتب
شــناخته مــی شــود، طــی روزهــای ۱۸ لغایــت ۲۸ آبــان مــاه بــه میزبانــی 
کشــور تاجیکســتان و شــهر دوشــنبه پایتخــت ایــن کشــور برگــزار می شــود.
 عــرب آبــادی از کمــک داوران جــوان و خــوش آتیــه اســتان کرمــان اســت 
کــه حــاال مســیر حضــور در میادیــن بیــن المللــی را در پیــش گرفتــه اســت.
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بخش ششم آفات  نماز : 
- آیا ُحسن عاقبت خواهیم داشت ؟

بسیارند آنانکه گرفتار فرجام بد و عاقبت سوء شدند. 
ُحسن عاقبت و عاقبت بخیری نعمت بزرگی است 
که اولیاء خدا همواره از خداوند می طلبیده اند. 
حضرت یوسف از خدا خواسته که : مرا مسلمان 

بمیران وَ تََوفَِّنی ُمْسلِماً
خواسته  از  یکی   ، خردمندان  گوید:  می  قرآن 
هایشان از خدا آنست که آنان را با نیکان بمیراند. 

وَتََوفََّنا َمَع االَْبَْراِر
درخواست هدایت به صراط مستقیم ، دعا به تداوم 
این راه است و قرآن در چند جا عاقبت را از آِن اهل 

تقوا می شمارد: وَالْعاقَِبُة لِلُْمتَّقیَن
مگر شیطان با آنهمه عبادت ، از محضر خدا رانده 
نگشت ؟ مگر افرادی پس از یک عمر نماز و عبادت 
، در بدترین وضع روحی و عملی و گمراهی از دنیا 

نرفتند؟ پس نباید به وضع فعلی مغرور شد!
5 مقایسه عبادت ها و نعمت ها

ما هر چه داریم از خداوند است . نعمِت سالمتی ، 
اعضاء، امکانات و رزق ، همه از الطاف خداوند می 
باشد. توفیق عبادت هم از اوست . سراپا غرق در 
نعمت های اوییم ، او برای آنکه مارا به سعادت 
برساند، دعوت می کند، راهنما می فرستد، تشویق 
می کند، وسیله می دهد، مارا در هر مکان و زمان 
و شرایط و سّن و وضعی که هستیم به حضور 
می پذیرد، فراریان را هم قبول می کند، از تکرار 
درخواست و حضور خسته نمی شود، از پذیرایی 
کم نمی کند، عبادت های ناقابل را هم می پذیرد 
و گران هم می َخَرد، عیوب را می پوشاند و صدها 

لطف و انعام دیگر.
آیا عبادت ما در مقابل نیکی های او به چه حسابی 

می آید؟ وَ ما َقدُر اَْعمالنا فی َجْنِب نَْعمائَِک؟
6- مقایسه عبادت ها و غفلت ها

آیا عبادت ما بیشتر است ، یا غفلت و گناه ما؟ قرآن 
بارها گفته است : َفاَیَْن تَذَهُبون ؟  به کجا می روید؟ 
کجا نماز و عبادت ما می تواند جبران کننده لحظات 
غفلت و نافرمانی و کوتاهی ها و سهل انگاری ها و 

بی اعتنایی های ما باشد؟
امام سجاد علیه السالم در دعایی می گوید: وَلَْسُت 
ُل اِلَْیَک بَِفْضِل نافِلٍَة َمَع َکثیِر ما اَْغَفلُْت ِمْن  اَتَوسَّ
یُْت َعْن َمقاماِت ُحُدوِدَک...؟ وَظایِف ُفُروِضَک وَ تََعدَّ

خدایا! من با این همه غفلت از واجبات و تعّدی از 
مرزها و حریم شکستن ها، چگونه به وسیله نافله ها 

و مستحّبات ، به سوی تو راه یابم ؟
7- مقایسه عبادت ها و نیازها

عبادت ها، توشه راه آخرِت ماست . راهی دراز و 
دشوار در پیش داریم . آیا این عبادت ها، کفاف آن 

همه راه و برآوردن آن همه نیاز مارا می کند؟
مگر ناله علی علیه السالم بلند نیست که : آه ... از 
کمِی توشه و دورِی راه آهْ ِمْن قِلَِّة الّزاِد... ما، بیش از 
دنیا، در عقبه های بعدی ، در قبر، برزخ ، محشر و 
آخرت ، به خدا و انعام او نیازمندیم . آیا این عبادت 

ها، تاءمین کننده آن نیازها می باشد؟
ابودرداء، می گوید: در مسجد پیامبر، درباره اعمال 
اهل بدر و رضوان گفتگو بود. من گفتم : عبادت و 
ورع علی علیه السالم از همه بیشتر است . وقتی 
این سخن بر آنان گران آمد، این خاطره را که خود، 

شاهد آن بودم نقل کردم :

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

در فرهنگ فارسی، حجاب به معنای نقاب و 
چادری است که زنان، چهره و سر تا پای خود 
را با آن می پوشانند و در زبان عربی »حجاب« 
به معنای پرده، حاجب، پوشیدن و پنهان کردن و 
مانع، خواه مانع ماّدی مانند پرده و دیوار و یا مانع 
معنوی می باشد از همین رو در قرآن کریم نیز 
واژه »حجاب« در مورد چیزی استعمال شده که از 
هر نظر، مانع دیده شدن چیزی دیگری می شود. 
چنان که درباره زنان پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( 
در قرآن مجید می خوانیم:وَ إِذا َسأَلُْتُموُهنَّ َمتاعاً 
َفْسَئُلوُهنَّ ِمْن وَراءِ ِحجاٍب... »اگر از زنان چیزی 

خواستید از پشت پرده درخواست کنید«.
با توجه به آنچه گفته شد معلوم می شود به 
به  کریم،  قرآن  در  کلمه »حجاب«  کارگیری 
بلکه  نیست  اسالمی مصطلح  معنای حجاب 
استعمال کلمه »حجاب« در مورد پوشش زن یک 
اصطالح نسبتاً جدید است. در قدیم و مخصوصاً 
در اصطالح فقها کلمه »َستر« که به معنی پوشش 

است به کار رفته است.
بهتر این بود که این کلمه عوض نمی شد و ما 
همیشه همان کلمه »پوشش« را به کار می بردیم، 
زیرا چنان که گفتیم معنی شایع لغت »حجاب« 
پرده است و اگر در مورد پوشش به کار برده می 
شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و 
همین امر موجب شده که عده زیادی گمان کنند 
که اسالم خواسته است زن همیشه پشت پرده و 
در خانه محبوس باشد و بیرون نرود. یا مثل ویل 
دورانت بگویند: »این امر خود مبنای پرده پوشی 

در میان مسلمانان به شمار می رود«.
اما در قرآن مجید درباره حجاب و پوشش از واژه 
»جلباب« و یا »خمار« استفاده شده و در روایات 
ازدواج )کتاب  الصلوة( و  در بحث نماز )کتاب 
النکاح( واژه »ستر« و »ساتر« به معنای پوشش 
و وسیله پوشش زن در مقابل نامحرمان استفاده 
شده و فقها نیز چه در کتاب الصلوة و چه در 
کتاب النکاح که متعرض این مطلب شده اند کلمه 
»ستر« را به کار برده اند کلمه »حجاب« را به کار 

نبرده اند.
آیات حجاب

همان گونه که اشاره شد در آیات مربوطه به 
پوشش بانوان، واژه »حجاب« به کار نرفته است 
بلکه حدود پوشش و حریم تماس های زن و مرد 

را ذکر کرده است.
در قرآن کریم در مورد حجاب و قانون مندی 

روابط زن و مرد، دو دسته آیه وجود دارد:
پوشش  وجوب  مورد  در  که  آیاتی  اول  دسته 

ظاهری و حد و کیفیت آن نازل شده است؛
دسته دوم آیاتی که نوع رابطه بین مرد و زن 
نامحرم را بیان می کند و آنان را از کارهایی که 
عفت و پاک دامنی شان را تهدید می نماید، بر 

حذر می دارد.

                                          ....ادامه دارد

حجاب درقرآن )1(
حجاب اجباری

بخش  بیست وپنجم
ــت:  ــی گف ــور اقتصــادی و دارای ــر ام وزی
ــف  ــد ال ــه بن ــرای مصوب ــت در اج دول
تبصــره ۱۸ قانــون بودجــه امســال درباره 
تولیــد و اشــتغال در کشــور بیــش از 
۱۰۰ درصــد رشــد عملکــرد نســبت بــه 
ســال قبــل داشــته اســت و تاکنــون ۴3 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــرح 3۱ ه ــزار ط ه
ــد. ــت کرده ان ــتغال دریاف ــهیالت اش تس

بــه گــزارش خبرنــگار پارلمانــی ایرنــا، در 
جلســه علنــی مجلس شــورای اســالمی 
ــت  ــرد دول ــی عملک ــان بررس و در جری
در اجــرای بنــد الــف تبصــره ۱۸ قانــون 
بودجه ۱۴۰۱، سیداحســان خانــدوزی به 
ارایــه گزارشــی از عملکــرد دولــت و بویژه 
بانــک هــا در پرداخــت تســهیالت حــوزه 
اشــتغال پرداخــت و گفــت: در ســال های 
گذشــته افــراد کار آفریــن از تســهیالت 
ــد  ــره من ــه به ــون بودج تبصــره ۱۸ قان

نمی شــدند.
ــت  ــا همــکاری دول ــزود:  ب ــدوزی اف خان
ــره ۱۸  ــهیالت تبص ــد تس ــل ناکارآم ری
تغییــر کرد.طبق گــزارش رســمی دیوان 
محاســبات، میــزان عملکــرد ایــن بنــد 
طــی ســالهای ۹۶ تــا ســال ۱3۹۹ فقــط 

ــوده اســت. ۸ درصــد ب
در  افــزود:  دارایــی  و  اقتصــاد  وزیــر 
مجلــس و دولــت بــه مــردم وعــده هــای 
ــی  ــی داده م ــتغال زای ــت وام اش پرداخ
شــد ولــی ایــن تســهیالت بــه درســتی 
ــزان  اختصــاص نمــی یافــت و تنهــا می
ــاص داده  ــهیالت اختص ــد تس ۱۰ درص

شــده بــه کارآفریــن اشــتغال زای مولــد 
می رســید. امــا افــرادی کــه در وزارتخانه 
هــای اقتصــاد و دارایی، راه و مســکن، رفاه 
و تامیــن اجتماعــی، صنعــت و معــدن و 
ــی  ــهیالت دسترس ــن تس ــه ای ــره ب غی
داشــتند، از ایــن بهــره منــد مــی شــدند 
کــه ســبب مــی شــد در شــاخص هــای 
رشــد اشــتغال کشــور اتفاقــی رخ ندهــد.

خانــدوزی تاکید کــرد: بر اســاس گزارش 
وزارت اقتصــاد، مجلس شــورای اســالمی 
ریــل را در اشــتغال بــه خوبــی تغییــر داد 
و در ایــن زمینــه تقســیم کار ملــی وجود 
دارد کــه درایــن بــاره وزارت اقتصــاد 
مســوول تدویــن دســتور عمــل دســتگاه 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــت و س ــا اس ه
منابــع را در اختیــار قــرار می دهــد و 
ــا حــوزه  تمــام وزارتخانه هــای مرتبــط ب
اشــتغال بــه عــالوه خــود اســتان ها وارد 
طــرح هــای اشــتغال زایــی مــی شــوند و 
در مرحلــه آخــر نیــز نظــارت در پرداخت 
ــدان  ــاغالن و نیازمن ــه ش ــهیالت ب تس
واقعــی کارآفریــن فقــط پرداخــت شــود 
کــه ایــن نظــارت بر عهــده وزارت تعــاون، 

کار و رفــاه اجتماعــی اســت.
ــا ۶  ــاه ۱۴۰۰ ت ــه م ــه داد: در س وی ادام
ــره  ــرد تبص ــال ۱۴۰۱عملک ــاه اول س م
۱۸ از ۱۰ درصــد ســالهای قبــل بــه 
۱۰۲ درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت 
ــرد  ــد عملک ــش از ۱۰۰ درص ــی بی یعن
ایــن تبصره همــراه بــا نظــارت وزارت کار 
ــش  ــتان ها افزای ــان اس ــه همزم و مداخل

یافته است.
وزیــر اقتصــاد، سیاســت دولــت و مجلس 
را جلوگیــری از پــول پاشــی عنــوان 
کــردو گفــت: بــر همیــن اســاس هــدف 
ایــن اســت کــه تســهیالت اشــتغال بــه 
کارآفرینــان کــه ایجــاد شــغل می کننــد، 
پرداخت شــود و ســامانه نظارتی پرداخت 
تسهیالت توسط وزارت اقتصاد راه اندازی 
شــده اســت تــا بــه عنــوان نمونــه کامــال 
شــفاف مشــخص باشــد کــه تســهیالت 
اشــتغالزایی در شــیالت، ماهیگیــری، 
صنایــع دســتی و دیگرمجموعه هــای 
کارآفرینــی در کدام اســتان و کدام شــهر 

در چــه مرحلــه ای قــرار دارد.
وی ادامــه داد: در ســال گذشــته مجلــس 
مصــوب کرده بــود کــه 3۲ هــزار میلیارد 
تومــان تســهیالت بــرای اجــرای تبصــره 
۱۸ تعلــق گیــرد کــه نزدیک بــه ۱۸ هزار 
میلیــارد تومــان آن عمــالً محقــق شــده 

ــه کمــک  اســت. غیــر از بخشــی کــه ب
هــای فنــی و اعتبــاری مربــوط اســت، از 
۱۸ هــزار میلیــارد تومــان ذکر شــده، ۴۶ 
هــزار میلیارد تومان تســهیالت اشــتغال 
در ســال ۱۴۰۰ و نیمــه ۱۴۰۱ تعلــق 
ــرای  ــه ب ــا ک ــن معن ــه اســت. بدی گرفت
اولیــن بــار دولــت نه تنهــا فقط بــا منابع 
خــود بلکــه با اهــرم کــردن منابــع بانکها 

بــه اشــتغال تســهیالت داده اســت.
وزیــر اقتصــاد اضافــه کــرد: بدیــن معنــا 
کــه اگــر دولــت یــک ریــال بــرای 
ــال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱  ــی در س ــتغال زای اش
اختصــاص داد، بانــک هــا را موظفنــد تــا 
۱.۶ ریــال بــرای اشــتغال پرداخــت کنند. 
از ایــن میــزان بــرای ۴3 هــزار طــرح تــا 
امــروز تســهیالت پرداخــت شــده اســت. 
تعــداد ۸ هــزار طــرح هــم در کمیته های 
ــا در  اســتانی در حــال بررســی اســت ی
شــبکه بانکــی در حــال پرداخــت اســت.
وی یــادآور شــد: دولــت در یکــی از 
مصوبــات بودجــه ای کــه در حــوزه 
اشــتغال اســت عملکــرد ۱۰۰ درصــدی 
داشــته اســت تــا منویــات رهبــر معظــم 
ــا  ــن ب ــود. همچنی ــق ش ــالب محق انق
ــان  ــتاد فرم ــه س ــی ک ــکاری خوب هم
امــام)ره( ایجــاد کردیــم ایــن تســهیالت 
در روســتاها و شــهرها مورد اســتفاده قرار 
گرفــت تــا دقیقــا میــزان تســهیالت در 
نظــر گرفتــه شــده بــرای مثــال گلخانــه، 

ــود. ــد ش ــل رص ــداری و ... قاب دام

رشد ۱۰۰ درصدی تخصیص اعتبارات اشتغال/۴۳ هزار طرح تسهیالت دریافت کردند

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱7۰۱-۱۴۰۱/۶/۲3 هیات اول 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی فاطمه گرکانی نژاد مشیزی  فرزند غالمرضا بشماره 
کدملی 3۱7۹7۲۴۴۲۰صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲۵۸/۵ مترمربع پالک ۹ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹-تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۸۸۲ -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 
3۱7۹۱۲3۵۹۱صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۶۸/۵۰ مترمربع پالک۵۹ فرعی   3۴۲3 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 : ۱۴۰۱/۸/۹ -تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱7۰۲-۱۴۰۱/۶/۲3 هیات اول 

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

بالمعارض متقاضی حسین زارع عسکری  فرزند حضرتقلی شماره کدملی 
3۱7۹۸۸۵۹۵۵صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۸۴ مترمربع پالک۱۱فرعی   33۸7 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 : ۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۲۰77-۱۴۰۱/7/۱۹ 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 
3۱7۹۸۸۸۴۸۲ صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

3۰۸/۸۴   مترمربع پالک 3  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 : ۱۴۰۱/۸/۹-تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 

شناسه آگهی۱۴۰۲۰37

آگهی مزایده اموال غیر منقول   )نوبت اول ( 
نظر به اینکه در  پرونده  اجرایی کالسه ۰۰۰۰۴۱7   اجرای احکام دادگستری بردسیر در نظر 
دارد یک قطعه زمین خالی واقع در عمق )جبهه( اول غرب بلوار شهید کالنتری با موقعیت 

تجاری و مختصات جغرافیاییx = ۴۵7۶۰۲ y = 33۱۰77۹  که دارای سند مالکیت  به شماره 
سریال ۱۲۹۴۰۸ ۹۹  به مالکیت شرکت ساحل دشت بردسیر بصورت مشاع میباشد که با توجه 

به موقعیت و معابر دسترسی و کاربری ملک و در نظر گرفتن حد مشرف به خیابان و میزان 
مالکیت ارزش ریالی قطعه زمین مذکور با عنایت به میزان سهام شرکت )بیست و پنج هزار و 

صد و چهارده سهم مشاع از سی و شش هزار سهم عرصه و اعیان( مذکور از قطعه زمین دارای 
پالک ۵ فرعی از 7۸3 اصلی بخش ۲۰ کرمان طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 

۱۸.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰)هجده میلیارد و هشتصد و بیست میلیون  ( ریال برآورد قیمت گردیده است. 
از طریق مزایده در تاریخ  ۱۴۰۱/۰۹/۰۶    )یکشنبه ( ساعت ۱۲  ظهر در محل این اجرا به فروش 
برساند لذا افرادی که طالب شرکت در مزایده و خرید می باشند می توانند در مدت پنج روز قبل 
از روز فروش جهت مالحظه ملک به آدرس مندرج در صدر آگهی مراجعه نمایند و جهت ارائه 

پیشنهاد تا قبل از مزایده  قیمت پیشنهادی خود را به انضمام فیش بانکی دائر به واریز ده درصد مبلغ 
کارشناسی  به این اجرا ارائه نمایند، هزینه آگهی و کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال برعهده 

برنده مزایده می باشد و در صورتی که برنده ظرف مدت ده روز از تاریخ انجام مزایده نسبت به واریز 
مابقی مبلغ پیشنهادی اقدام ننماید مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط خواهد شد .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر -بنی اسد /   ۴۲ م الف

آگهي فقدان سند مالکیت  
آقــای ســعداله هاشــمی نــژاد بــا وکالــت از خانــم فاطمــه مــرادی مشــیزی بــه شــماره۸۸۰۰۱ -
7 /۴ /۱۴۰۱تنظیمــی دفتر3۰بردســیر بــه موجــب درخواســت وارده شــماره ۴۱۰۴ /۱۴۰۱ مــورخ 
۲۶ /7 /۱۴۰۱ اعــالم داشــته کــه ســند مالکیــت  ششــدانگ یکبــاب خانــه  پــالک۱۶ فرعــی از 
3۴۲۲ اصلــی واقــع در بخــش ۲۰ کرمــان بنــام نامبرده  ثبت و ســند آن صادر و تســلیم گردیده 
بموجــب ســند رهنی7۹۸7۱ -3 /۶ /۱3۹7دفتر3۰بردســیردر قبــال مبلغ۱3۰۶۹۹۴۱۱۹ریــال در 
رهــن بانــک مســکن بردســیر برگــزار گردیــده و مدعــی اســت ســند مالکیــت پــالک مزبــور به 
علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و ضمــن تســلیم دو بــرگ شــهادت شــهود  تصدیــق شــده 
درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نموده لذا باســتناد تبصــره ۱ اصالحــی مــاده ۱۲۰ آئین نامه 
قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی 
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت آن نــزد خــود مــی 
باشــد  ظــرف مــدت ۱۰ روز پــس از انتشــار آگهــی بــه ایــن  اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت  یــا ســند معامله تســلیم نمایــد واال پــس از گذشــت  مهلت 

مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهد شــد
تاریخ انتشار:۲3 /۸ /۱۴۰۱ - شناسه آگهی ۱۴۰۹۲۱۰

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 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱7۰۹ 
-۱۴۰۱/۶/۲3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی سجاد قلندری پامزاری  فرزند اکبر  شماره کدملی 3۱7۰۰7۸۵۹3صادره از بردسیر  در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۴۵/۶۵ مترمربع پالک ۵۸3 فرعی   ۸۶۴ اصلی  واقع 

دربردسیرشهرمحله کریم اباد کوچه مهر ۹ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱7۱۱ 
-۱۴۰۱/۶/۲3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
سید مهدی یزدی   فرزند سید قاسم  شماره کدملی 3۱7۹۲۰۸۱۰۴صادره از بردسیر  در یک 
باب خانه موازي چهل و هفت و دوسوم سهم از ۹۶ 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 ۲۸3/۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ 

انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر   
شناسه آگهی۱۴۰۲۰۴۹

وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس:



سال چهاردهم - شماره ی 550 5دوشنبه - 23 آبان ماه  1401
نگاه خاص به عرصه مدیریتی بانوان در دولت سیزدهم /۲۶ درصد مدیران کشور را بانوان تشکیل می دهند

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

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

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

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۸۸۶-۱۴۰۱/7/7   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    3۱7۹۰۲7۹7۵  صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب  خانه به 
مساحت ۲۵۴/۵۹ مترمربع پالک  ۱۴  فرعی   ۹3۴ 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 :۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۰۱۹

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۲۰۴۴-7/۱7/  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    3۱7۰۰333۴۴صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب  خانه 
به مساحت 3۴۶/۲۵ مترمربع پالک ۱۹۱فرعی   3۹۵ 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 :۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3

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 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۸۸۱-7/۶/  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    
3۱7۹۹۱۴۹۶3صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب  خانه به مساحت 

۲۶۸/۶۸ مترمربع پالک ۲۲7 فرعی   3۵۹۸ 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 :۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۸7۵-۱۴۰۱/7/7   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    
3۱7۹۸۵۵۹۴۰ صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب  خانه به مساحت 
3۸۶/7۴ مترمربع پالک ۱۸7 فرعی   3۹۵ 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 :۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۸7۴-۱۴۰۱/7/۶   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    3۱7۹۵۹۶۴3۰ صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب  خانه 
به مساحت ۲۶۹/۶۱ مترمربع پالک ۱۹۰ فرعی   3۹۵ 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 :۱۴۰۱/۸/۹  - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۴۶۱-۶/۲۸/  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    
3۱7۹۹33۶۴۱صادره از بردسیردر  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۶۲7/7۵ مترمربع پالک ۱۲ فرعی از  3۲ 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 :۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۲۰۴3-۱۴۰۱/7/۱۸   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    ۵۸3۹۵73۲۴۸صادره 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 :۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۸7۹-۱۴۰۱/7/۶ 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 
3۱7۹۶3۱77۵صادره 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 

شناسه آگهی۱۴۰۲۰3۰

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱7۰3-۱۴۰۱/۶/۲3 هیات اول 

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

بالمعارض متقاضی مهدیه خوبیاری باغابری فرزند مهدی بشماره کدملی 
۲۹۹۴۰۹۱۵۵۰صادره از کرمان  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱۴7/3۴ مترمربع پالک ۲73  فرعی   ۸۸۹ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹ -تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

 شناسه آگهی۱۴۰۲۰3۶

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱7۰۴-۱۴۰۱/۶/۲3 هیات اول 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه 
بالمعارض 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

 شناسه آگهی۱۴۰۲۰3۵

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱7۰۶-۱۴۰۱/۶/۲3 هیات اول 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی امین رضا افسون نژاد  فرزند علی بشماره کدملی 

3۱7۹۹۲۱۵۰۱صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۴۱/7۹ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

 شناسه آگهی۱۴۰۲۰33

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱7۰7-۱۴۰۱/۶/۲3 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی رضا سعید  فرزند محمد بشماره کدملی 

3۱7۹۲۰7۵7۴صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۴۲/۸۲ مترمربع پالک  ۱7۱  فرعی   3۹۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
حسین تقی زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر. 

شناسه آگهی۱۴۰۲۰3۲

زنــان بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت کشــور ۸۰ میلیونــی ایــران، در 
ــتغال در  ــغلی و اش ــای ش ــاد فرصت ه ــرای ایج ــته ب ــالیان گذش س
ــد و  ــود نشــان داده ان ــادی از خ ــای زی فضــای کســب و کار تالش ه
ایــن موضــوع پراهمیــت بــا توجــه دولــت ســیزدهم به حــوزه زنــان و 

ــت. ــه خــود گرف ــری ب ــگ پررنگ ت ــواده رن خان
ــه  ــوان نیمــی از جامع ــا، اگرچــه بان ــه ایرن ــزارش گــروه جامع ــه گ ب
فعــال کشــور محســوب می شــوند امــا بــا نگاهــی بــه آمــار اشــتغال و 
وضعیــت بازار کار مشــخص اســت کــه برابری در اشــتغال بــرای بانوان 

و مــردان وجــود نــدارد.
ــت شــاغالن زن در  ــای موجــود، جمعی ــات و داده ه براســاس اطالع
کشــور بســیار پایین تــر از جمعیــت شــاغالن مــرد بــوده و بــه عبارت 
دیگــر تعــداد بیــکاران زن بیشــتر از بیــکاران مرد اســت اگرچــه تعداد 
زنــان تحصیلکــرده و دانش آموختــه دانشــگاههای کشــور بــه مراتــب 

همیشــه بیشــتر از مردان اســت.
هرســاله در زمــان برگــزاری کنکــور سراســری آمار مشــارکت دختران 
در ایــن ماراتــن آموزشــی بیــش از نیمــی و در واقــع ۶۰ درصــد کل 
ــان اشــتغال  ــا در زم ــن آماره ــا ای ــان را شــامل می شــوند ام داوطلب
و اســتفاده از فرصــت کســب و کار بــرای پســران همیشــه بیشــتر از 

دختــران بــوده و بــه نوعــی برابــری در مشــارکت اقتصــادی مشــاهده 
نمی شــود.

مســاله مشــارکت اقتصــادی بــه طــور کل در اقتصــاد هــر کشــوری 
دارای اهمیــت باالیــی اســت امــا ایــن موضــوع زمانــی مهمتــر خواهد 
شــد کــه پیشــرفت اقتصــادی و رســیدن بــه اهــداف توســعه نیازمند 

حضــور زنــان و مــردان در کنــار هــم اســت.
کشــوری کــه بــه دنبــال توســعه اســت نمی توانــد نیمــی از نیــروی 
انســانی خــود را از گردونــه اقتصــاد کنــار گذاشــته و نیمــی دیگــر را 
در عرصــه اقتصــادی بیشــتر وارد کنــد، بــه همیــن دلیــل مشــارکت 
اقتصــادی بانــوان در جامعــه بســیار دارای اهمیت اســت کــه در دولت 

ســیزدهم بــه ایــن مســاله بــه خوبــی نــگاه شــده اســت.
دولــت ســیزدهم بــا نــگاه ویــژه بــه حــوزه بانــوان بــه ایــن موضــوع 
اذعــان دارد کــه بــا افزایــش مشــارکت اقتصــادی بانــوان و توجــه بــه 
مســاله اشــتغال ایــن گــروه از جامعــه در فضــای کســب و کار در رونق 
اقتصــادی و توســعه برنامه هــای خــود موفق تــر عمــل خواهــد کــرد.
براســاس آمارهــای موجــود اکنون میــزان مشــارکت اقتصــادی بانوان 
حــدود ۱3 تــا ۱۴ درصــد و بیــکاری دختــران تحصیل کــرده نیــز دو تا 
ســه برابــر پســران اســت و تالش هــای زیــادی بــرای افزایــش میــزان 

مشــارکت اقتصــادی بانــوان در عرصه هــای مختلــف فضــای کســب و 
کار و تولید کشــور شــده اســت.
جمعیت شاغل زنان ۱۲.7 درصد

براســاس آخریــن آمــار منتشــر شــده مرکز آمــار ایــران در پایان ســال 
۹۹، جمعیــت ۱۵ ســال بــه بــاالی کشــور ۶۱.۹ میلیون نفر اســت که 
جمعیــت فعــال از بیــن ایــن جمعیــت، ۲۶.۲ میلیــون نفر )مشــارکت 
اقتصــادی ۴۲.۲ درصــد( و جمعیــت شــاغل نیــز ۲3.۴ میلیــون نفــر با 

نســبت اشــتغال 37.۸ درصد هستند.
بــر ایــن اســاس از ۶۱.۹ میلیــون نفــر جمعیت باالی ۱۵ ســال کشــور، 
3۰.۹۶ میلیــون نفــر مــرد و 3۰.۹۶ میلیــون نفــر نیــز زن هســتند اما 
جمعیــت فعال ۱۵ ســال به بــاالی مــردان ۲۱.۵ )معــادل ۶۹.۴ درصد( 
و جمعیــت فعــال زنــان ۴.7 میلیون نفــر )معــادل ۱۵.3 درصد( اســت.

ــرای  ــاالی کشــور ب ــه ب ــا ایــن حــال جمعیــت شــاغل ۱۵ ســال ب ب
مــردان ۱۹.۵ میلیــون نفــر )معــادل ۶3 درصــد( و جمعیــت شــاغل 

ــان 3.۹ میلیــون نفــر )معــادل ۱۲.7 درصــد( اســت.   زن
۲۶ درصد مدیران کشور را بانوان تشکیل می دهند

براســاس جدیدتریــن آمارهــا از پایــگاه اطالع رســانی دولت، تعــداد کل 
کارمنــدان دولــت در کشــور ۲ میلیــون و 37۹ هــزار و ۱۵۱ نفــر اســت 

کــه از ایــن تعــداد، ۹۵۹ هــزار و 7۸3 نفــر بانــوان یعنــی ۴۲.۱۱ 
دهــم درصــد و نزدیــک یــک میلیــون جمعیــت کارمنــدان 

دولــت را بانــوان تشــکیل می دهنــد.
همچنیــن طبــق مصوبــه شــورای اداری در ســال ۹۶ قــرار بــر 
ایــن شــد که میــزان 3۰ درصــد از کل مدیــران کشــور را بانوان 
تشــکیل دهنــد و براســاس آمارهــا و داده هــای موجــود از نیمه 
اول ســال ۹۸ تــا پایــان شــهریور امســال ۲۶ درصــد مدیــران را 

بانــوان تشــکیل می دهنــد.
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دبیــر جمعیــت جانبــازان انقــالب اســالمی اســتان کرمــان با اشــاره بــه اینکه کــدام نماینده 
یــا شــخصیت شــاخص و رجــال تاثیرگــذار بــرای تبیین و روشــنگری فتنــه اخیــر در صدد 
پاســخگویی بــه شــبهات برآمــد و در میان جمعیت معتــرض حاضر شــد، یــا در اجتماعات، 
موضع گیــری مشــخص و افشــاگرانه داشــت؟ گفــت: چــرا بعضی هــا بــرای جلــب دو تا ســه 
رای یــا دو ســه روز پســت و مقــام به خفت ســکوت و نبــودن در میدان مبــارزه تن می دهند. 
در فتنــه اخیــر دشــمن با تمــام ابــزار و امکانات خــود وارد شــد، او طــرح و برنامــه پیچیده ای 

داشــت و از همــه نیروهــای جیره خــوار و خــود فروختــه داخلــی خــود نیــز اســتفاده کرد.
وی ملــت ایــران را عالقه منــد بــه اســالم و خواســتار حکومــت دینــی خوانــد و بــا اشــاره بــه 
اینکــه تاریــخ چهل وچنــد ســاله انقــالب اســالمی شــاهد حضــور انبــوه، عظیــم و حماســی 

مــردم انقالبــی بــوده اســت، گفــت: اراده انقالبــی مــردم ایــران بــا حفــظ ایمــان، ارزش هــا و 
ــرای حفــظ انقــالب و اصــالح  ــاداری آن هــا موجــب شــده در حســاس ترین زمان هــا ب وف
کج روی هــا به صــورت میلیونــی بــه میــدان بیاینــد و بــه نــدای رهبرشــان لبیــک بگوینــد.

ایــن فعــال فرهنگــی اســتان کرمــان اضافــه کــرد: این بــار هــم آنــان بــا درک صحیحــی 
کــه از دشــمن داشــتند توطئه هــای آنهــا را درهــم شکســتند و ناامیدشــان کردنــد، ملــت و 
دولــت بــا هدایت هــای حکیمانــه رهبــر اندیشــمند و فرزانــه انقالب حضــرت امــام خامنه ای 
ــی برخــورد و از  ــا قهــر انقالب ــکا ب ــل متجاوزیــن در راس آن هــا آمری ــد در مقاب اراده کرده ان

آرمان هــای انقــالب اســالمی دفــاع کننــد.
دبیــر جمعیــت جانبــازان انقــالب اســالمی اســتان بــا تاکیــد بــر حقانیــت و مظلومیــت 
جمهــوری اســالمی، بــه جایــگاه واالی ایــراِن کنونــی پرداخــت و تاکیــد کــرد: بایــد نــگاه 
کنیــم و ببینیــم کجــا ایســتاده ایم کــه دشــمن لحظــه ای مــا را رها نمی کنــد؟ اکنــون ایران 
اســالمی کــه پویایــی نظامش در مســیر احــکام خداســت ، آوای اســتقالل و آزادی را در افکار 
و رفتــار ملت هــای در بنــد ظلــم دمیــده و بزرگتریــن جریــان مقاومــت و استکبارســتیزی را 

خلــق کــرده اســت.
ــا فتــح  محبــان، ایــران اســالمی را کشــوری کارآمــد خوانــد و خاطرنشــان کــرد: ایــران ب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــام ق ــد و صاحب ن ــورهای قدرتمن ــف کش ــم در ردی ــای عل قله ه
وی اضافــه کــرد: امــروز امــا در صحنــه سیاســی و فضای مجــازی در کشــور گرفتار جماعتی 

هســتیم کــه دل بــه وابســتگی غــرب دارنــد و جیره خــوار نوکــران آن ها در منطقه هســتند، 
همــان کســانی کــه موجــب گمراهــی برخــی از مردمی می شــوند کــه از مقاصد شــوم آن ها 

خبــر ندارند.
ایــن فعــال سیاســی، جریــان بیمــار روشــنفکری را عامــل دیگــر دشــمن خوانــد و تصریــح 
کــرد: آنهــا پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی همــواره در شــرایط بحرانی یعنــی دقیقا همان 
زمانــی کــه کشــور نیــاز بــه آرامــش و وحــدت دارد از رادیــو و رســانه های بیگانــه و یــا در 

نشــریات داخلــی بــر طبــل آشــوب می کوبنــد و بــا هم زبانــی، در زمیــن دشــمن بــازی 
می کننــد. محبــان بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــور بــرای رهایــی خــود از ایــن عوامــل مریض و

ناگزیربــه پرداخــت هزینه شــده اســت، ابراز داشــت: اگر چــه هزینه های سیاســی و اقتصادی 
زیــادی بــر کشــور تحمیــل می شــود، امــا از دســت دادن ســرمایه گران بهــای انســان های 
پــاک و الهــی همچــون ســرداران ســلیمانی و مقدم و دانشــمندانی چــون شــهریاری و ... که 
بــه قربانــگاه مبــارزه بــا آمریــکا فرســتاده می شــوند زیان هــای جبــران ناپذیــری اســت.وی 
مظلومیــت نیروهــای انتظامــی و بســیجی را فراتــر از حــد تصــور دانســت و عنــوان داشــت: 
بایــد بــر مظلومیــت نیروهــای انتظامی و بســیجی گریســت کــه در ایجــاد امنیــت و آرامش 
بــرای کشــور و مــردم حتــی امنیــت کســانی کــه در فضــای نظــام نفــس می کشــند و بــا 
لجبــازی بــه نمایش هــای زشــت فرهنگــی غــرب و فتنه انگیــزان تــن می دهنــد، در خــون 

خــود می غلطنــد.

جای خالی بعضی از نمایندگان و رجال موثر کرمان در میان مردم برای تبیین وروشنگری فتنه اخیر

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۸77-۱۴۰۱/7/۶ 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 
3۱7۹۵۶۸۶3۱ صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۲۴۴ مترمربع پالک ۱7۲3 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3

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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۲۰۸3-۱۴۰۱/7/۲۰ 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 3۱7۰۱۲۶۸۹۱ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹-تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
حسین تقی زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۱۹۹۶

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

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

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

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱7۱۰-۱۴۰۱/۶/۲3 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي اقای مرتضي ره انجام   فرزندنادعلي بشماره کدملی 
3۱7۹7۵۶۹۹3صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۴۰۶/۴۸ مترمربع پالک۱3 فرعی از 3۲ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۱۹۹7

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱7۰۸-۱۴۰۱/۶/۲3 هیات اول 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بردسیر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي اقای محسن خسروي مشیزي   فرزندعلي بشماره 
کدملی 3۱7۹7۸۶۰۶۱صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲۸۸مترمربع پالک۹۱ فرعی از 3۵7۶ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۱۹۹۸

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

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

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

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۸7۸-۱۴۰۱/7/۶ 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 3۱7۹7۶3۲7۲ صادره 
از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۴۶ مترمربع پالک ۱۸۶  
فرعی از 3۹۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۱۹۹۹

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

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

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

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۸۸۰-۱۴۰۱/7/۶ 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 
3۱7۹7۹۵۱۰7صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۸7/73 مترمربع پالک  3۴۹ فرعی   ۵3۴ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۹3۶-۱۴۰۱/7/۱۱  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    
3۱7۹۹7۰۰۸۱صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۲۵۹/۵ مترمربع پالکهاي ۱۵۹۲ و ۱۵۹3 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 :۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 

شناسه آگهی۱۴۰۲۰۰3

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

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

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

برابر اراي شماره     ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۲۰۵7-۱۴۰۱/7/۱۸ و 
۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۶۹۱-۱۴۰۱/۶/۲۲ 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    
۲۹۹۲۶۸۴3۴۱صادره 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 :۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۹۱۰-۱۴۰۱/7/7  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    3۱7۰۰۲7۲۶3صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب  خانه 
به مساحت ۲۲۶/3 مترمربع پالک 3۴۸ فرعی   ۵3۴ 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 :۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۹37-۱۴۰۱/7/۱۱  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    3۱7۸۸7۱۰7۱صادره از بردسیردر ششدانگ 
زمین محصور مشتمل بر اتاقک محل اجرای  طرح پایانه بار عمومی  به 
مساحت ۶3۵۰/۲7  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 :۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3

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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۸۸7-۱۴۰۱/7/7   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    3۱7۹7۲۴۴۵۵صادره از بردسیردر ششدانگ یک 

باب خانه  به مساحت ۴37 مترمربع پالک ۱۵ فرعی  7۵3 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 :۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۸۸۵-7/7/  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    3۱7۰۰۴۹۰۰3صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت ۲۶۶/۵7 مترمربع پالک 7۲ فرعی  ۵3۰۸ 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 :۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3

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



سال چهاردهم - شماره ی 550 7دوشنبه - 23 آبان  ماه  1401
کرمان قطب تولید انیمیشن می شود/ آموزش رایگان هنر برای ۱۵ تا ۴۰ ساله ها

ــت: در  ــان گف ــتان کرم ــاد اســالمی اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
شهرســتان هــای ریــگان، بــم، نرماشــیر، فهــرج، ارزوئیــه، بافــت، 
راور و کوهبنــان و ســه بخــش شــهداد، گلبــاف و اندوهجــرد بحــث 
آمــوزش رایــگان هنــر را بــرای مخاطبــان ۱۵ تــا ۴۰ ســال در 3۲ 
رشــته پیشــنهادی آغــاز کــرده ایــم کــه بیــش از ۲۰۰۰ نفــر در دور 
اول کــه از تیرمــاه آغــاز شــد، ثبــت نــام کردند و ثبــت نــام دوره دوم 

نیــز در حــال انجــام اســت.
محســن روحی در نشســت خبری اظهار کرد: نخســتین موضوعی 
کــه در اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان دنبــال 
مــی کنیــم، عدالت فرهنگــی اســت و معتقدیم هر دســتگاهی باید 
در حــوزه خــود عدالــت را تفســیر کــرده و بــرای آن برنامــه داشــته 
باشــد و مــا در راســتای عدالــت فرهنگــی، در مرحلــه اول تکمیــل 

پــروژه هــای نیمــه تمــام در مناطــق محــروم را دنبــال مــی کنیم.
ــه داد: شــش مجتمــع فرهنگــی هنــری نیمــه تمــام در  وی ادام
اســتان داریــم کــه پنــج مــورد از آنهــا در مناطــق محــروم اســت و 
بعضــی از ایــن پــروژه هــا ۱۲ ســال از آغازشــان مــی گــذرد و یکی از 

طــرح هــای نیمــه تمــام تــاالر مرکــزی کرمــان اســت.

روحــی بــا اشــاره بــه اینکــه پروژه هــای نیمه تمام در ســفر ریاســت 
جمهــوری اعتبــار گرفتنــد و تــاالر مرکــزی حتمــا تــا پایان امســال 
بهــره بــرداری مــی شــود، تصریــح کــرد: اعتباراتــی کــه تاکنــون در 
حــوزه فرهنگــی هنــری بــه شهرســتان هــا داده مــی شــد، خیلــی 
کــم بــوده و تــالش مــی کنیــم در ایــن دوره بــه شهرســتان هــا بــه 
ویــژه مناطق محروم توجه بیشــتری داشــته باشــیم و در نیمــه دوم 

امســال دو برابــر ســال گذشــته اعتبــارات توزیــع خواهیــم کرد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان در ادامــه بــا 
اشــاره بــه کمبــود نیــرو در ادارات ارشــاد شهرســتان هــا، بیــان کرد: 
بعضــی نیروهــا در مناطقی جــذب و بعدا بــه اداره کل منتقل شــده 
انــد کــه اصــالح وضعیــت کنونــی در بخــش نیروی انســانی شــاید 
کار ســختی باشــد امــا بــه زودی تعــدادی نیــرو و بــا اولویت مناطق 
محــروم بــا هماهنگــی وزیــر ارشــاد جابــه جــا و یــا جــذب خواهیم 
کــرد کــه در صــورت نیــاز بــه جــذب نیــرو، فــرد بایــد از همــان 

منطقه باشــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش اظهــار کرد: برخی از جشــنواره 
ــم در  ــی کنی ــالش م ــت، ت ــتانی اس ــورت اس ــه ص ــه ب ــی ک های

ــرار اســت جشــنواره موســیقی  شهرســتان هــا برگــزار شــود و ق
نواحــی را در بافــت برگــزار کنیــم و هــر شهرســتانی میزبانــی یکی 
از جشــنواره هــا را داشــته باشــد و در حــال برنامــه ریــزی برگــزاری 

جشــنواره آواهــا و نواهــا در شهرســتان راور هســتیم.
روحی افزود: فصل برگزاری جشــنواره موســیقی در کرمان مناســب 
نبــود و تــالش مــی کنیــم جشــنواره در زمان دیگــری برگزار شــود 
و ایــن درخواســت را مطــرح کــرده ایــم و پیشــنهاد مــا برگــزاری 

جشــنواره موســیقی نواحــی در اردیبهشــت ماه اســت.
وی بــا اشــاره به تــالش بــرای مرجعیــت اداره کل ارشــاد در فعالیت 
هــای فرهنگــی عنــوان کــرد: تــالش کــرده ایــم شــورای فرهنــگ 
عمومــی بــه نقش اصلــی خــود در برنامــه ریــزی فرهنگــی برگردد 
و در ســایر حــوزه هــای فرهنگی مرجعیــت را بــه ارشــاد برگردانیم.

روحــی بــا اشــاره بــه توجــه ویــژه بــه صنایع خــالق فرهنــگ و هنر 
بیــان کــرد: در حــوزه فرهنــگ و هنــر صنایــع متفاوتــی داریــم کــه 
برخــی اولویــت هایــی دارنــد به دلیــل افــراد متخصص ایــن عرصه، 
مثل انیمیشــن؛ کرمان به زودی قطب انیمیشــن در کشــور خواهد 
شــد زیــرا هنرمنــدان جــوان و پرانگیــزه ای در این عرصه در اســتان 

داریــم و انیمیشــن »لپتــو« تولیــد هنرمنــدان کرمانــی و در حــوزه 
حمایــت از تولیــد در ایــن عرصــه تــالش مــی کنیــم.

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۶۶۰ -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 
3۱7۹۸۹3۹۹۰صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر 

طبقه فوقانی  به مساحت 3۸۸/۵۹ مترمربع پالک  3۲ فرعی  ۶۹۴ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره     ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۸۸۴-7/۶/ 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     3۱7۹۹۱۵۱۸۸ صادره  از بردسیردر ششدانگ یک باب  خانه 
به مساحت ۲۲7 مترمربع پالک ۱33 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 :۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۹۶7-۱۴۰۱/7/۱۶ 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 3۱7۹۹73۰۸۰ صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 3۱۹/۲7 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۲۰3۶ -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 

3۱7۹۵۱۲۵۶3صادره از بردسیر  در ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
مزروعی   به مساحت 77۸۵ مترمربع پالک ۲۴۰  فرعی  33۵۴ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۹3۹ -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 
3۱7۹۹۶۱۸۸۰صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه مشتمل 
بر طبقه فوقانی  به مساحت ۲7۰/۱۵ مترمربع پالک ۱۸۸  فرعی  3۹۵ 
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 : ۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
حسین تقی زاده -  رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۱۶3

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

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

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

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۸۸۸ -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 

3۱7۹۸۸۱۵۸۵صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۴3۰/۶۶  مترمربع پالک  ۱ فرعی  ۹۹۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۹۴۰ -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 
3۱7۹۸7۲۲7۶صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۲3۱/۲7 مترمربع پالک 7 فرعی   ۹۹۱ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۲۰7۶ -۱۴۰۱/7/۱۹ 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 3۱7۹7۸۶۰3۵صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت ۲۰/  3۱۶مترمربع پالک ۲۹3 فرعی   3۵۹۰ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۸7۶-۱۴۰۱/7/۶ 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 3۱7۹3۵۲۴77صادره از بردسیردر 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 3۱۸/۵۰مترمربع پالک 3۱۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۲۰۹۴-۱۴۰۱/7/۲۰ 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 3۱7۹۹۲۵۰۰۰ صادره از بردسیردر ششدانگ ساختمان 
مسکونی جهت الحاق به ملک مجاور)مغازه مالک (به مساحت ۲۱۴ 

مترمربع پالک ۴۸فرعی مجزی شده  از ۹  فرعی از 3۵۹۵ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3                    

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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۸۸3-۱۴۰۱/7/۶ 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 3۱7۹۸۴۹۲3۱صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۲۸۴/۲۰ مترمربع پالک۱7فرعی   733 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
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 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۱۰۰۱۹۰۹ -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 3۱7۰۰۵۲۵۰۰صادره از بردسیر  در ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت ۵۰/  3۴۱ مترمربع پالک 3۴ فرعی   ۶۹۴ 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 : ۱۴۰۱/۸/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۸/۲3
حسین تقی زاده - رئیس اداره  ثبت  اسناد و امالک شهرستان بردسیر

شناسه آگهی۱۴۰۲۱۰۸  
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ــادر  ــه و م ــت ال ــد رحم ــالح فرزن ــین ف ــهید حس ش
ــی  ــد: ۱۳۴۶ ، تحصیــالت: ابتدائ گلجــان فــالح متول
ومجــرد، تاریــخ شــهادت: ۶۳/۱۲/۲۴  ، محل شــهادت: 
شــرق دجلــه در عملیــات بــدر ، مــزار: گلــزار شــهدای 

ــه زار الل
زندگینامــه: شــهید حســین فــالح در اللــه زار به 
دنیــا آمــد. چنــد روزه بــود کــه پــدر خــود را از دســت 
داد. ســختی هــا و مشــکالت زندگــی باعــث شــد تــا 
مــادر، حســین را به مرحوم همایون صنعتی)کســی که 
بنیــان گــذار کاشــت گل محمــدی در اللــه زار بــود...( 
در پرورشــگاه کرمــان بســپارد تــا فرزنــدش بتوانــد از 
ایــن طریــق درس بخوانــد و کمتــر متحمــل ســختی 
زندگــی شــود. ســیزده ســاله بــود کــه بخاطــر فعالیت 
در بســیج و دوســتان شــهید خود در پرورشــگاه، نسبت 
بــه انقــالب و دفــاع مقدس بصیرتی بیشــتر پیــدا نمود 
و مصرانــه متقاضــی حضــور در جبهــه شــد. بــا تالش 
و کوشــش توانســت بــه جبهــه راه پیــدا کنــد. حــدود ۳ 
ســال در جبهــه مثــل یک مــرد، شــجاعانه، در نبــرد با 
دشــمن بــود تا اینکــه پــس از گذرانــدن آمــوزش قایق 
رانــی، از واحــد توپخانــه لشــکر بــه قایقرانــی انتقــال 
یافــت و ســرانجام در عملیــات بــدر، در شــرق دجلــه به 

رزق شــهادت دســت یافــت.
ــی  ــرد. م ــی ب ــراف م ــه اط ــودش ب ــا خ ــه رو ب بچ
گفتــم: حســین مواظبــش بــاش. می گفــت: اگــه من 

عمویــش هســتم، طوریــش نمــی شــود.
ــود.  ــیده ب ــر کش ــت رو س ــرف نف ــک روز بچــه ظ ی
رســاندیمش بیمارســتان. بابــاش نگــران بــود. حســین 
دلــداری مــی داد، مــی گفــت: منــم بچــه بــودم نفــت 
خــوردم، چیزیــم نشــد، اگــه مــن عمویــش هســتم، 

طوریــش نمــی شــود.
خیاطــی مــی کــردم.  بــه شــوخی مــی رفــت بــرق رو 
قطــع مــی کــرد. چنــد بــار بهــش تذکــر دادم، دیــدم 
گــوش نمــی دهــد، قیچــی رو پــرت کــردم طرفــش، 
خــورد بــه دســتش، دســتش زخم شــد. خیلــی ناراحت 
شــدم. گفــت: اشــکال نــداره، مــن عصبانیــت کــردم...

          راوی: خانم گل جان فالح)همسر برادر شهید(
در پرورشــگاه درس خواند و شــد ســیزده ســاله. چند نفر 
از دوســتانش بــه شــهادت رســیده بودند. میگفــت: باید 
بــروم تــا انتقام خــون دوســتانم رو بگیرم. بخاطــر امام و 

مملکــت باید بــروم بجنگم.
                        راوی: خانم فرشته فالح)خواهر شهید(

ســال۶۱ مــی خواســت به جبهــه بــرود. قبــول نکردند. 
فرســتادنش پــادگان ۰۵، بــرا دژبانــی و گذرانــدن دوره 
آمــوزش نظامــی. یکبــار همانجــا مخفیانــه بــا بقیــه 
نیروهــا رفتــه بود جبهــه؛  امــا از منطقــه برگردانده می 
شــود./مخالف جبهــه رفتنــش بودیــم. هــر چــه اصرار 

مــی کــرد، رضایــت نمــی دادیــم.
ــواده نشســته   ــراد خان ــار اف ــاق کن یــک روز کــه در ات
بودیــم، فشفشــه ای روشــن کــرد و بــه داخــل اتــاق 
ــتیم  ــرس پســر کوچکــم رو برداش ــرد. از ت ــاب ک پرت
و بــه ســمت بیــرون فــرار کردیــم. رو بــه مــا کــرد و 
گفت:»شــما کــه از یک فشفشــه مــی ترســید، چطور 
حاضــر بــه رفتــن مــن بــه جبهــه نیســتید؟!در حالــی 
کــه مــردم زیــر آتــش و گلوله دشــمن هســتند!! وقتی 
رئیــس جمهــور ما)آیــةاهلّل خامنــه ای( در جبهــه حاضر 

مــی شــود، چــرا مــا نرویــم؟!« 
                        راوی: آقای محمد فالح)برادر شهید(

بــرای رفتــن بــه جبهــه، لباس هاشــو تنــگ و کوچک 
مــی کــرد تا انــدازه تنــش شــود ...

   راوی: آقای سعداله خراسانی)همرزم و فامیل شهید(
وقتــی حســین و دوســتانش از پرورشــگاه بــه 
ــون  ــد، مرحــوم همای جبهــه رفــت و آمــد مــی کردن
صنعتی)پیرمــرد ۷۰ ســاله( هــم چنــد بــار بــا بچــه هــا 

ــود. ــی ش ــه م ــی جبه راه
                        راوی: آقای محمد فالح)برادر شهید(

بــا یکــی از بچــه هــای اللــه زار رفتــه بودیــم ترمینال 
ــد.  ــان نیام ــط گیرم ــواز. بلی ــم اه ــه بروی ــان، ک کرم
ــازار  ــک ب ــریعتی. نزدی ــان ش ــرف خیاب ــتیم ط برگش
بودیــم، کــه یکــی دســت گذاشــت روی چشــمم. هــر 
کســی رو گفتــم، حدســم درســت نبــود. نــگاه کــردم 
دیــدم حســین هســت. بعــد از شــنیدن جریــان کار ما، 
گفــت: ناراحــت نباشــید بیاییــد بــا مــن برویم مســجد 
جامــع. تــو پایــگاه بســیج مســجد جامــع فعالیــت می 
کــرد. بــا هــم رفتیــم مســجد. ســفارش کــرد: همیــن 
جــا بنشــینید تــا برایمــان بلیــط تهیــه کنــد. بــا یکــی 
از بچــه هــا ســوار موتــور شــدند و رفتنــد. فکــر نمــی 
کردیــم موفــق شــود. چیــزی نگذشــت کــه بــا دو تــا 
بلیــط اهــواز برگشــت، و گفــت: مــن هــم چنــد روز 
دیگــر خــودم رو به شــما میرســانم؛ بعد هــم ادامــه داد: 
مــا هــر چــی نیرو بــه اســم حســین فرســتادیم اهــواز، 

شــهید شــده؛ مــن هــم اینبــار شــهید مــی شــوم. 
 راوی: آقای محمد کردستانی)فامیل و همرزم شهید(

*باعــرض ســالم بــا رفــوژ ابتــدای بلــوار ولیعصر 
و پــارک ماشــینها دردوطــرف مخصوصا هنگام 
ــا ۱3  ــاعت ۱۲ت ــن س ــدارس بی ــی م تعطیل
ترافیک ســنگینی ایجادمیشــود اگــر این محل 
را پارکینــگ ممنــوع بزنیدحداقل زمان تعطیلی 
مــدارس ترافیــک روانترخواهدشــد۹۱3----77
*ســالم بــه شــهردار عزیــز و زحمتکــش لطفــا 
یک ســری بــه کوچه شــمار۴ خیابــان المهدی 
بزنیــد همیشــه یــک اســتخر آب جلــو کوچــه 

ــع شــده                       ۹۱3-----۸۴۰ جم
ــا  ــد ت ــاس کنن ــر را احس ــد تغیی ــردم بای *م
ــک  ــخن ی ــن س ــود ای ــام ش ــات تم اعتراض
ــن نظــام  ــالها د رای ــه س شــخصیتی اســت ک
مســئولیت داشــته حــاال اســم اینهایــی کــه بــا 
ــوال  ــردم وام ــان م ــردبه ج ــرم وس ــالح گ س
عمومــی افتادنــد وبریــدن گلــوی مامــور پلیس 
یــا شــکنجه بســیجی تــا شــهادت او اعتــراض 
اســت؟ مــردم قلمــداد میکنیــد نــه خانــم اینها 
ــه دم از  ــانی ک ــما و کس ــتند ش ــردم نیس از م
مــردم میزنیــد در چارچــوپ قانــون مــی توانید 
اعتــراض کنید نــه جامعه را به آشــوب بکشــید 
و درآشــوب واغتشــاش انتظــار داریــد دولت چه 
گامــی بــردارد تــا توراضــی بشــی ؟شــما اگــر به 
معاد معتقدیــد جوا ب خــدارا چه خواهــی داد ؟                                                                                                                                                
7۱----۹۱3                                              

ــذاران  ــه خدمتگ ــه هم ــالم ب ــرض س ــا ع *ب
وکســانی هدفشــان ابادانــی شــهر میباشــد کــه 
ــت  ــون ودل خدم ــاحیدری از ج ــدس ش مهن
ــرد                                                                                                                                             ــگ ورو بگی ــهر رن ــد ش ــد و میخواه میکن
۰۰----۹۱۴۰                                           

ــد  ــجویان ببینن ــژه دانش ــه وی ــا ب ــان م *جوان
ومتوجــه باشــید که چــه گرگ هایــی در کمین 
ــران قــوی و وحــدت ســرزمینی و ملــی مــا  ای
نشســته اند. چنــان کــه درصــدد تجزیه ســوریه 
ــال  ــد. دنب ــاکام ماندن ــد و ن ــم بودن ــراق ه و ع
تجزیــه ایــران هســتند                  ۹۱3۲---۶۰

*باســالم وتشــکر از ملت همیشــه قهرمــان که 
بــا حضــور خودشــان درسراســر ایــران اســالمی 
علیــه جنــگ ترکیبــی قیــام کردنــد وباحضــور 
ــی و  ــری از دشــمنان داخل ــه دیگ ــود توطئ خ
خارجــی را نقــش بــرآب کردنــد   ۹3۰۶----۸3                                          
*قابــل توجــه جوانــان ما و بــه ویژه دانشــجویان 
عزیــز بــا برمــال شــدن توطئــه هــای دشــمنان 
داخلــی و خارجــی درایــن ماجــرا یــک ماهــه 
ــی در  ــه گرگ های ــه چ ــنیدید  ک ــد و ش دیدی
کمیــن ایــران قــوی و وحدت ســرزمینی و ملی 
مــا نشســته اند. و بدنبــال تجزیــه ایــران بودنــد 
هــم چنان کــه درصــدد تجزیــه ســوریه و عراق 
هــم بودنــد و نــاکام ماندنــدو ایــن بــار هــم بــا 
حضور مردم وآگاه شــدن دانشــجویان شکســت 

ــد                  ۹۱3۴ ----۲۶ ــختی خوردن س
*ســالم خیابان شــهید اکبر ســتارزاده منشــعب 
از خیابــان امــام ومنتهــی بــه  بلوارامــام جمعــه از 
روشــنایی الزم برخــوردار نیســت لطفــا اداره بــرق 
نســبت به روشــنایی آن اقدام نماید ۹۱3۵----7۲

پاســخ پیامــک : روابــط عمومــی شــهرداری 
بردســیر درپاســخ به پیامک یکــی از مخاطبین 
ــی  ــت بخش ــفالت ومرم ــت آس ــه درخواس ک
ازبوســتان شــورا را درخواســت نمــوده بــود اعالم 
ــان  ــهری عزیزم ــت همش ــه درخواس ــرد ک ک
عملــی و اجراشــد و همچنیــن ســرعتگاه هــم 

ترمیــم شــد.

شکست پروژه ویران سازی ایران

حسین فالح

ــازی  ــت کشته س ــان شکس ــیراز پای ــه ش حادث
دشــمن بــود. نــام »آرتیــن« کــودک ۵ ســاله ای 
کــه پــدر و مــادر و بــرادرش را در شــرارت 
اصحــاب فتنه از دســت داده اســت »اســم رمز« 

ــران علیــه فتنه گــران شــد. قیــام ملــت ای
ـ محمدکاظــم انبارلویــی در  خبرگــزاری فــارس 

ــتی نوشت:  یادداش
۱- بیانیــه تحلیلی مشــترک ســازمان اطالعات 
ســپاه و وزارت اطالعــات، ابعــاد دخالت وســیع و 
گســترده ســرویس های امنیتــی آمریــکا ، رژیم 
صهیونیســتی ، انگلیــس و برخــی دولت هــای 
اروپایــی در اجــرای »پــروژه ویران ســازی ایــران« 
را فــاش ســاخت و نشــان داد، ســربازان گمنــام 
امــام زمــان )عــج( چــه میــزان بــه ایــن پــروژه 
ســوار هســتند و دشــمن زیــر ضربــات امنیتــی 
و اطالعاتــی ایــن دوره از فتنه انگیــزی دســت و 

ــد. ــا می زن پ
۲- بخش اعظمی از شــبکه ســازمان »آشــوب« 
و لیدرهــای آنهــا در تــور دســتگیری ها هســتند 
و آنهــا کــه باقــی مانده انــد بــرای کشــف بقیــه 
اعضــای شــبکه در رصد هوشــمندانه ســرویس 
امنیتــی ، انتظامــی و نظامی جمهوری اســالمی 

اســت.
ــرد  ــا راهب ــران کــه ب ــروژه ویران ســازی ای 3- پ
هــزار ضربــه، هــزار خنجــر و هــزار زخــم 
ــی  ــه بی ثبات ــا ب ــت نه تنه ــروف اس ــاد مع موس
جمهــوری اســالمی منجــر نشــده بلکــه ایــن 
تهدیــد فرصتــی شــد تــا کســانی کــه در 
النه هــا خزیده انــد و ظرفیت هایــی کــه در 
ســازماندهی  نظــام  علیــه  شبکه ســازی ها 
شــوند لــو رونــد و زیــر چکــش نیروهــای 
ــن  ــد. همچنی ــرار گیرن ــی ق ــی و انتظام امنیت
ــت از نظــام  ــردم در صیان ســطح هوشــیاری م
بــا اجتماعــات دههــا میلیون نفــری در سراســر 

کشــور بــه صــورت چشــمگیری افزایــش یابد.
ــروژه دشــمن شکســت خــورده اســت،  ۴- پ
خائنیــن زیــر تیــغ صــدور احــکام »بغــی« و 
»محاربــه« دســتگاه قضائی هســتند. کســانی 
کــه از روی »جهــل« و »غفلــت« بــا ایــن فتنه 
همراهــی کردنــد بــا جهــاد تبییــن حــوادث و 
رخدادهــای ۴۰ روز اخیر هوشــیار شــدند و به 

صــف انقــالب پیوســته اند.
ــرم  ــاه ح ــران بی گن ــون زائ ــن خ ۵- ریخت
مقــدس احمدبن موســی )ع( در شــیراز و ورود 
داعــش بــه عنــوان یــک قطعــه از جورچیــن 
پــروژه ویران ســازی ایــران ، تیــر خــالص 
بــه حیثیــت اصحــاب فتنــه جدیــد بــود کــه 
ــاری روی  ــورت گردوغب ــه ص ــوایی آن ب رس
ــو  ــار BBC ، ســعودی اینترنشــنال، رادی اخب
آمریــکا و فضــای مجــازی فتنه گــران نشســته 
ــرا  ــه آ ن ــد ک ــالش می کنن ــه ت ــت، هرچ اس

ــد. ــر نتیجــه می گیرن ــد کمت ــاک کنن پ
حادثــه شــیراز پایــان شکســت کشته ســازی 
دشــمن بود. نــام »آرتیــن« کودک ۵ ســاله ای 
ــرارت  ــرادرش را در ش ــادر و ب ــدر و م ــه پ ک
اصحــاب فتنــه از دســت داده است»اســم 
ــران  ــه فتنه گ ــران علی ــت ای ــام مل ــز« قی رم
شــد. جمعــه گذشــته جهانیــان شــاهد ایــن 
ــهر  ــزار ش ــش از ه ــای بی ــام در خیابان ه قی
ایــران بودنــد. »آرتیــن« در لغــت بــه معنــای 
پــاک، مقدس، زیــرک و عاقــل اســت. آرتیــن 
در شــاهنامه فردوســی نــام یکــی از پهلوانــان 

نامــدار ایرانــی اســت.
۶- رســانه های دشــمن هنــوز روی فرکانــس 
»دروغ« ، »توهین« ، »فحاشــی« و »تشــویش 
اذهــان« ؛ اخبــار و تحلیل هــای خــود را 
بارگــذاری می کننــد . مــردم دیگــر حتــی اگر 
ــاور نخواهنــد  آنهــا »راســت« هــم بگوینــد ب

کــرد.
فتنه گــر دیگــر در کــف خیابــان ، خیــال »اکثریــت پنــداری« نمی کند. 
»هزینــه« ایــن فتنــه، »درآمــدی« بــرای طراحــان پــروژه ویران ســازی 

ایران نداشــته اســت.
7- جماعتــی از اصالح طلبــان کــه بــا مــرگ مهســا امینی، بــوی کباب 
بــه مشــام آنهــا رســیده بــود و بیانیــه دادنــد آن را »فاجعــه« نامیدنــد و 
اعالمیــه دادنــد کلمه مقــدس اســترجاع را اول اعالمیه آوردنــد و بنزین 
روی آتــش ایــن فتنــه ریختنــد، رســوا شــدند .آنهــا بــا ســکوت خــود 
ــی حجــاب  ــر شــرارت تجزیه طلبــان، کســانی کــه حکــم قرآن در براب
ــه  ــهادت مظلومان ــد، ش ــوزی روی آوردن ــه مسجدس ــد ب ــش زدن را آت
بســیجی ها و ... باالخــره حادثــه غمبــار شــیراز نشــان دادنــد در ایــام 
فتنــه نــه در طــرف و کنــار ملــت بلکــه پشــت ســر آمریــکا و در کنــار 
ــا  ــه سیاســی آنه ــن ســیاه نمایی ها در کارنام ــن ایســتاده اند. ای منافقی

هرگــز از حافظــه تاریخــی ملــت پــاک نمــی شــود.
۸- بدرقــه آســمانی شــهدای حــرم شــاهچراغ و حضــور بی نظیــر مردم 
شــیراز، مشــهد، تهــران و همــدان بــه نمایندگــی از کل ملــت ایــران 
ــای آرمان هــای اســالم ایســتاده اســت.ملت خــود  نشــان داد ملــت پ
ضامــن امنیــت و عــزت پایــدار ایــران اســالمی اســت. پــژواک صــدای 
اهریمــن رســانه های دشــمن در ایــن حضــور عظیــم و حماســی خفــه 

شــده اســت.
اکنــون خــون شــهدای حــرم شــاهچراغ در رگ هــای حیــات انقــالب 

اســالمی و بیــداری ملــت جــاری اســت.

بازخوانی بخشی از بیانات مقام معظم رهبری پیرامون نشانه های تغییر درنظام فعلی جهان 
ایــن حــاال یــک اظهــار توّقعــی از شــما جوانــان عزیــز 
و همــه ی جوانانــی کــه ایــن صحبــت را بعــداً خواهنــد 
شــنید لکــن توّقــع دیگــری هــم مــن دارم؛ ببینیــد من 
در یکــی دو ســخنرانی قبلــی گفتــم کــه عالئــم زیــادی 
وجــود دارد کــه نظــم کنونــی جهــان دارد تغییــر پیــدا 
ــد  ــم خواه ــان حاک ــر جه ــدی ب ــد و نظــم جدی میکن
ــا در  ــا ایرانی ه ــگاه م ــا، جای ــا ایرانی ه ــش م ــد. نق ش
ــن یــک ســؤال مهــم  ــد چیســت؟ ای ــن نظــم جدی ای
ــرض  ــده ع ــه بن ــدی ک ــن نظــم جدی ــاال ای اســت. ح
ــر  ــد تغیی ــه نظــم جدی ــی ب ــه نظــم کنون ــم ک میکن
پیــدا خواهــد ]کــرد[، چیســت؟ نمیشــود دقیــق گفت، 
نمیشــود بدّقــت گفــت که نظــِم ایــن  چنینی اســت اّما 
میشــود یــک خطوطــی را ترســیم کــرد. یــک خطــوط 
اساســی ای هســت کــه مطمئّنــاً ایــن خطــوط اساســی 
در ایــن نظــم جدیــد هســت. خــّط اساســی اوّل عبــارت 
اســت از انــزوای آمریــکا؛ آمریــکا در نظــم جدیــد جهانی 
منــزوی خواهــد بــود. برخــالف آنچــه ده بیســت ســال 
پیــش بــوش پــدر گفت کــه امــروز تنهــا قدرت مســلّط 
دنیــا آمریــکا اســت؛ بعــد از قضّیــه ی حملــه ی عــراق به 
کویــت و ورود آمریکایی هــا و متالشــی کــردن حملــه ی 
ــن  ــه ای ـ ب ــ ــرور تمــامـ  ــا غ ــدر[ ب ــوش پ ــا، ]ب عراقی ه
ـ گفــت کــه امــروز همــه کاره ی دنیــا آمریکا  ــ مضمــونـ 
اســت؛ در ایــن نظــم جدیــدی کــه مــن میگویــم نــه، 
آمریــکا دیگــر جایــگاه مهّمــی نــدارد و منزوی اســت.بله 
همیــن  جــور خواهــد شــد، »مــرگ بــر آمریــکا« خواهد 
شــد. ضمنــاً بعضی هــا میگوینــد »مــرگ بــر آمریــکا« 
میگوییــد، آمریکایی هــا با شــما دشــمنی میکننــد؛ من 
ــمنی  ــا دش ــه آمریکایی ه ــه، در آن روزی ک ــم ن میگوی
را شــروع کردنــد یعنــی در بیست وهشــتم مــرداد، 
در ایــران هیــچ کــس مــرگ بــر آمریــکا نمیگفــت اّمــا 
آنهــا ضربــه ی خودشــان را زدنــد؛ ضربــه ی آنهــا ناشــی 
از »مــرگ بــر آمریــکا« نیســت. بعــد کــه ضربه زدنــد در 
شــانزدهم آذر همان ســال دانشــجوها در دانشــگاه تهران 
ــر آمریــکا یــادگار  ــر آمریــکا؛ مــرگ ب گفتنــد مــرگ ب
شــانزدهم آذر اســت؛ از آن وقــت گفتــه شــد مــرگ بــر 
ــد. ــه را زده بودن آمریــکا؛ آمریکایی هــا قبــل از آن، ضرب

پــس یکــی اینکه آمریکا مجبور میشــود دســت و پایش 
را از جهــان جمــع کنــد. االن آمریکایی ها در بســیاری از 

مناطــق دنیــا پایــگاه دارنــد؛ در منطقــه ی 
مــا، در اروپــا، در آســیا، پایگاه هــای نظامــی 
ــش را هــم از  ــاد، پول ــا جمعّیت هــای زی ب
خــود آن کشــور بیچــاره ای کــه در آنجــا 
پایگاه هســت میگیرنــد؛ هزینه هایــش را او 
بایــد تأمیــن کنــد و آمریکایی هــا بخورنــد 
و آقایــی کننــد! ایــن دیگــر تمام میشــود؛ 
دســت و پــای آمریــکا از حضور در سراســر 
جهــان جمــع خواهــد شــد. ایــن، آن خّط 
اصلــی اوّل، از خطــوط اساســی نظم جدید 

ــده ی جهان. آین
خــّط اساســی دوّم؛ انتقــال قدرت سیاســی 
و اقتصــادی و فرهنگــی و حّتــی علمــی، از 
غــرب بــه آســیا. امــروز قدرتهــای غربــی 
ــد، هــم اقتــدار  هــم اقتــدار سیاســی دارن
علمــی دارنــد، هــم اقتــدار فرهنگــی دارند، 
هــم اقتــدار اقتصــادی دارنــد؛ یعنی خیلی 
چیزهــا دارنــد، البّتــه تعبیــر درســت ترش 
ایــن اســت کــه بگوییــم داشــتند، و دارنــد 
ــب  ــی خ ــد؛ ول ــت میدهن آرام آرام از دس
]اینهــا را[ ســالها داشــتند دیگــر؛ دو ســه 
قــرن غربی هــا ایــن جــوری عمــل کردنــد. 
در ایــن نظــم جدیــد، ایــن حالــت از غــرب 
ــیا  ــد. آس ــد ش ــل خواه ــیا منتق ــه آس ب
خواهــد شــد مرکــز دانــش، مرکــز اقتصاد، 
ــدرت  ــز ق ــی، مرک ــدرت سیاس ــز ق مرک
نظامــی؛ مــا در آســیاییم. خــب ایــن هــم 

نقطــه ی بعــدی.
نقطــه ی ســّوم، ]یعنــی[ آن خــّط اساســی 
ســّوم: فکــر مقاومــت و جبهــه ی مقاومــت 
ــد  ــترش خواه ــی گس ــل زورگوی در مقاب
یافــت، کــه مبتکــرش جمهوری اســالمی 
ــه  ــی ک ــا از وقت ــون اروپایی ه ــت. چ اس
ــد و  ــو افتادن ــی شــد و جل انقــالب صنعت
ــا  ــردم دنی ــد، م ــروع کردن ــتعمار را ش اس
ــه  ــد ب را و کشــورهای دنیــا را عــادت دادن
ــلطه جویی دو  ــلطه پذیری و س ــه س اینک
حّصــه ی متقابــل حتمی دنیا اســت؛  یعنی 

دنیــا تقســیم میشــود بــه دولتهــای ســلطه گر، و قدرتهــا و دولتهــا 
و کشــورهای ســلطه پذیر؛ ایــن ]وضــع [ بــوده و ایــن نظــام ســلطه 
چنــد قــرن ادامــه پیــدا کــرده. همــه قبــول داشــتند کــه بایســتی 
ســلطه ی قدرتهــای غربــی را قبــول کننــد، حّتــی فرهنــگ آنهــا را 

قبــول کننــد، حّتــی نامگــذاری آنهــا را قبــول کننــد.
ــز و همــه ی  ــان عزی ــی از شــما جوان ــار توّقع ــک اظه ــن حــاال ی ای
ــع  ــن صحبــت را بعــداً خواهنــد شــنید لکــن توّق ــی کــه ای جوانان
دیگــری هــم مــن دارم؛ ببینیــد مــن در یکــی دو ســخنرانی قبلــی 
گفتــم کــه عالئــم زیــادی وجــود دارد کــه نظــم کنونــی جهــان دارد 
تغییــر پیــدا میکنــد و نظــم جدیــدی بر جهــان حاکــم خواهد شــد. 
ــد  ــم جدی ــن نظ ــا در ای ــا ایرانی ه ــگاه م ــا، جای ــا ایرانی ه ــش م نق
چیســت؟ ایــن یــک ســؤال مهــم اســت. حــاال ایــن نظــم جدیــدی 
کــه بنــده عــرض میکنــم کــه نظــم کنونــی بــه نظــم جدیــد تغییر 
پیــدا خواهــد ]کــرد[، چیســت؟ نمیشــود دقیــق گفــت، نمیشــود 
ــک  ــا میشــود ی ــی اســت اّم ــن  چنین ــِم ای ــه نظ ــت ک ــت گف بدّق
ــک خطــوط اساســی ای هســت کــه  خطوطــی را ترســیم کــرد. ی
مطمئّنــاً ایــن خطــوط اساســی در ایــن نظــم جدیــد هســت. خــّط 
اساســی اّول عبــارت اســت از انــزوای آمریــکا؛ آمریــکا در نظــم جدید 
جهانــی منــزوی خواهــد بــود. برخــالف آنچه ده بیســت ســال پیش 
بــوش پــدر گفــت که امــروز تنها قــدرت مســلّط دنیــا آمریکا اســت؛ 
ــه کویــت و ورود آمریکایی هــا و  ــه ی عــراق ب ــه ی حمل بعــد از قضّی
متالشــی کــردن حملــه ی عراقی هــا، ]بــوش پــدر[ بــا غــرور تمــام 
ـ گفــت کــه امــروز همــه کاره ی دنیــا آمریکا  ــ ـ بــه ایــن مضمــونـ  ـــ
اســت؛ در ایــن نظــم جدیــدی کــه مــن میگویــم نــه، آمریــکا دیگــر 

جایــگاه مهّمــی نــدارد و منــزوی اســت.

بانوان کماندار »مس کرمان« قهرمانی خود را مقتدرانه تکرار کردند
تیــم تیرانــدازی بــا کمان مــس کرمــان قهرمانی خــود را 
در بخــش کامپوند مســابقات لیــگ برتر کشــور مقتدرانه 
تکــرار کــرد و بازهــم جــام قهرمانــی ایــن مســابقات را 

بــاالی ســر بــرد.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس از کرمــان، بانــوان کماندار 
تیــم مــس کرمــان در رقابت هــای کامپونــد لیــگ برتــر 
ــدازی  ــایت تیران ــا در س ــن رقابت ه ــر ای ــه آخ و در هفت
آزادی تهــران بــه مصــاف تیــم هیــات مرکــزی رفتنــد 
کــه موفــق شــدند بــا نتیجــه قاطــع ۴ بــر۱ بــه پیــروزی 

برسند.
ــا کســب ایــن بــرد بانــوان کمانــداران مــس کرمــان  ب
موفــق شــدند بــا پیــروزی در تمامــی رقابت هــای خــود، 

مقتدرانــه ۱۲ امتیــازی شــوند و قهرمانی فصل قبــل خود را 
در ایــن رقابت هــا تکــرار کننــد.

ــا چهــار قهرمانــی  ایــن تیــم در هفــت ســال گذشــته ب
ــم  ــن تی ــه پرافتخارتری ــل ب ــی تبدی ــب قهرمان و ســه نائ
تیرانــدازی کشــور در بخــش کامپونــد بانــوان شــده اســت 
کــه در بازی هــای ایــن فصــل نیــز افتخــار آفرینــی خــود 

را تکــرار کــرد.
نفــرات ایــن فصــل تیــم تیرانــدازی بــا کمــان دختــران 
ــا  ــالمی، بیت ــه اس ــل هانی ــن فص ــان در ای ــس کرم م
عاشــق زاده، فاطمــه همتــی، هاله ایزدخــواه، زهرا عاشــری، 
عاطفــه جاللی، مــژگان اســدی و فاطمه ایرانمنــش بودند 
و  هدایــت ایــن تیم بر عهده ســمیه عباســور و سرپرســتی 

تیــم نیــز بــر عهــده آقــای ســاالری بود.جــام قهرمانــی این مســابقات نیز 
ــر  ــگ برت ــای لی ــی رقابت ه ــه پایان ــای هفت ــزاری بازی ه ــس از برگ پ
تیرانــدازی بــا کمــان کشــور به طــور رســمی بــه تیــم بانــوان کامپونــد 

مــس کرمــان اهــدا شــد.


