روز نیروی هوایی
گرامی باد

امام خمینی (ره)

انقالب ما انفجار نور بود
هفته نامه فرهنگی -ورزشی -اجتماعی
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تیم کشتی فرنگی شهرستان بم قهرمان مسابقات شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بم  ،ساعاتی پیش مرحله فینال
کشتی فرنگی جام زنده یاد منوچهری به مناسبت ایام اهلل دهه فجر
برگزار شد که در این مسابقات تیم کشتی فرنگی شهرستان بم حائز
مقام قهرمانی استان شد.
افغانی پور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بم در گفتگو با
“روابط عمومی فرمانداری بم ” در رابطه با این مسابقات گفت :این
مسابقات با حضور  ۶تیم از شهرستان های استان کرمان ،شامل تیم
های کرمان ،سیرجان ،راور ،کهنوج ،جیرفت و شهرستان قهرمان پرور
بم برگزار شد و در مسابقات فینال این جام که ما بین تیم شهرستان
بم و سیرجان برگزار شد ،تیم بم با نتیجه  ۵بر  ۳پیروز ایم مرحله و
قهرمان مسابقات شد.
جانشین مرکز آماد و پشتیبانی سپاه:

حرکت پاسداران در راستای وحدت و یکپارچگی نظام است

جانشین فرماندهی مرکز آماد و پشتیبانی سپاه گفت :حضور پاسداران
در جهت اهداف نظام به ویژه ایجاد وحدت و یکپارچگی پر رنگ
بوده است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بم ،حسین رضایی عصر امروز
در جلسه مشترک با فرماندار و اعضای شورای اسالمی شهر بم با
موضوع جمعآوری نخالههای ساختمانی و آوارهای باقیمانده از زلزله
بم اظهار داشت :مردم بم مردمی صبور ،خونگرم ،مهماننواز و همچون
نخلهای این شهر استوار و پایدار هستند.
وی با بیان اینکه پاسداران سپاه ،سربازان امام زمان (عج) هستند و
افتخار آنها سربازی ولی امر مسلمین جهان است ،افزود :طرح
جمعآوری نخالههای ساختمانی و آوارهای باقیمانده از زلزله بم با
توجه به نگاه ویژه مقام معظم رهبری به شهرستان بم و دستور ایشان
در حال انجام است.
جانشین فرماندهی مرکز آماد و پشتیبانی سپاه خاطرنشان کرد :اجرای
این طرح در شهر بم گوشهای از اقدامات گسترده سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در عرصه عمرانی و جهادی است.
وی تاکید کرد :دستور و تاکید رهبر فرزانه انقالب مبنی بر اینکه شهر

نشریه استان کرمان

 4صفحه  500تومان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بم رضا اشک فرماندار بم بهمراه امام جمعه ورئیس
بنیاد شهید وامورایثارگران به دیدار خانواده شهداء وجانبازان جنگ تحمیلی رفتند.

در حاشیه این دیدارها نماینده عالی دولت  ،امام جمعه و رئیس بنیاد شهید
با خانواده های شهیدان ذبیح اهلل وجعفر دریجانی ،دشتی زاده  ،جوشایی
و وجانباز 70درصد حسین آریا نژاد  ،جانیاز 70درصد عباس دریجانی
ضمن تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجرگفت :وظیفه داشتیم در این ایام که
یادآور رشادتها مردان وزنان ایران اسالمی و خانواده های شهداء برسیم
واز صبر وفداکاری آنها قدردانی کنیم

مدیرعامل مرکز شهید میثمی سپاه از جمعآوری  976کامیون آوار
زلزله و نخالههای ساختمانی در بم خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بم ،عرب عامری ظهر امروز در
جلسه مشترک با فرماندار و اعضای شورای اسالمی شهر بم اظهار
داشت :نیروهای ما از روز آغاز عملیات تا کنون  976کامیون نخاله
ساختمانی و آوارهای زلزله را از شهر بم خارج کردهاند.

شب مشغول به کار هستند و اولویت ما جمعآوری آوارها خیابانهای
اصلی و در مرحله بعد انجام درخواستهای مردمی است.
مدیرعامل مرکز شهید میثمی سپاه خاطرنشان کرد :سه مرکز آماد و
پشتیبانی سپاه اصفهان ،تهران و زاهدان به سمت بم در حرکت هستند
تا سرعت کار باال برود.
عامری تصریح کرد :در نظر داریم یک کارگاه آموزشی با موضوع
آموزش و تعمیرات ویژه کارکنان شهرداریهای بم و بروات برگزار
کنیم.
وی یادآور شد :در حال حاضر دو تعمیرگاه در بم مستقر است که
نیروهای شهرداری را آموزش خواهند داد تا نیروی فنی الزم تامین
شود.
مدیرعامل مرکز شهید میثمی سپاه عنوان کرد :در قالب این طرح
خودروهای خارج از رده کارشناسی و توسط شهرداری به مزایده
گذاشته میشوند.

بم باید مستحکمتر و زیباتر از گذشته ساخته شود باید به خوبی انجام
گیرد.
رضایی با تبریک ایاماهلل دهه فجر بیان داشت :پیروزی انقالب اسالمی
در دو مسئله خالصه میشود یکی رهبری پیامبرگونه امام خمینی (ره)
و یکی وفاداری و اطاعتپذیر بودن مردم ایران نسبت به امام.
وی تشریح کرد :طی این  37سال حضور پاسداران در جهت اهداف
نظام خصوصا ایجاد وحدت و یکپارچگی پر رنگ بوده است.
وی افزود :نیروهای مرکز شهید میثمی از ساعت هفت صبح تا هفت
معاون فرماندار بم:
امام جمعه ریگان در مراسم عطرافشانی قبور شهدا:

کاهش تصادفات جاده بم-کرمان با احداث باند دوم

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بم گفت :با توجه به دوبانده شدن
بخش عظیمی از جاده بم  -کرمان و حضور فیزیکی پلیس در این
محور شاهد کاهش آمار تصادفات هستیم
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بم عباس زورونی در جلسه
شورای ترافیک شهرستان ضمن تبریک فرارسیدن ایام اهلل دهه فجر
اظهار داشت :شهر بم یک شهر توریستی است و با توجه به نزدیک
شدن به ایام نوروز قطعا ما پذیرای میهمانان داخلی و خارجی هستیم.
وی افزود :باید در خصوص خط کشی خیابان ها و نصب تابلوهای
ترافیکی اقدام الزم توسط شهرداری های بم و بروات انجام شود.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بم ادامه داد :سال گذشته حدود 250
هزار میهمان نوروزی از شهرستان دیدن کردند که احتمال افزایش این
تعداد وجود دارد و می طلبد کارهای ترافیکی به خوبی برنامه ریزی

و انجام شود.
عباس زورونی خاطر نشان کرد :با توجه به دوبانده شدن بخش عظیمی
از جاده بم  -کرمان و حضور فیزیکی پلیس در این محور شاهد کاهش
آمار تصادفات هستیم.
گفتنی است در این جلسه در خصوص اصالح دور برگردانها و
ورودی های بلوار خلیج فارس ،ایجاد سرعت کاه در بلوار خلیج
فارس و برخی مسیرهای اصلی و فرعی ،نصب تابلو های ترافیکی
در سطح شهر ،اصالح و ساماندهی میدان امام خمینی (ره) بروات،
جمع آوری تیرهای برق از معابر بم و بروات و لزوم نصب تابلوهای
تبلیغاتی در جاده بم کرمان جهت کاهش تصادفات مواردی مطرح و
تصمیم گیری شد.

تمام خیزشهای مردمی جهان برگرفته از مکتب انقالب اسالمی است

امام جمعه ریگان گفت :اکنون تمام صداهایی که از خیزشهای مردمی
در جهان شنیده میشود برگرفته از انقالب اسالمی ملت ایران است.
خبرگزاری فارس :تمام خیزشهای مردمی جهان برگرفته از مکتب
انقالب اسالمی است
به گزارش خبرگزاری فارس از ریگان ،پیش از ظهر امروز به مناسبت
ایاماهلل دهه مبارک فجر با شرکت مسئوالن محلی گلزار شهدای ریگان
غبارروبی و عطرافشانی شد.
امام جمعه ریگان در این مراسم گفت :استقالل و آزادی میهن اسالمی
ما مرهون جانفشانیها و رشادتهای شهیدان جان بر کف انقالب و
فارس گفت :به مناسبت ایاماهلل دهه فجر روستاهای شهرستان نیز
هشت سال دفاع مقدس است.
حجتاالسالم علی رنجبرماهانی تصریح کرد :انقالب اسالمی ایران به همت دهیاران ،شوراهای اسالمی و مردم تمام قبور مطهر شهدا
مستکبران و زورگویان را که قرنها بر مسلمانان احاطه پیدا کرده بودند عطرافشانی و غبارروبی میشود.
به مناسبت دهه فجر صورت گرفت
به گزارش فارس ،مسئوالن شهرستان ریگان با قرائت فاتحه ،غبارروبی
در هم کوبید.
وی بیان داشت :هماکنون تمام صداهایی که از خیزشهای مردمی و گلباران مزار شهدا یاد و خاطره دالورمردیهای شهدای هشت سال
در جهان شنیده میشود برگرفته از انقالب اسالمی ملت ایران است .دفاع مقدس را گرامی داشتند.شهرستان ریگان  73شهید را تقدیم نظام
مدیر آموزش و پرورش ریگان گفت :به مناسبت ایاماهلل دهه فجر ،وقایع به صورت ماکت تزئین شده و عالقهمندان زیادی را به سمت همچنین امین باقری فرماندار ریگان در حاشیه این مراسم به خبرنگار مقدس جمهوری اسالمی ایران کرده است.
خود کشیده است.
تونل انقالب در یکی از مدارس این شهرستان راهاندازی شد.
مسئول ورزش بانوان کرمان:
رحیمی افزود :تونل انقالب از امروز تا  22بهمنماه در مدرسه
خبرگزاری فارس :راهاندازی تونل انقالب در ریگان
توگو با خبرنگار فارس در ریگان اظهار شبانهروزی زینب کبری (س) برای بازدید عالقهمندان دایر است و
احمد رحیمی امروز در گف 
کرد :تونل  20متری انقالب به همت دانشآموزان شهرستان ریگان در نخستین روز از بازگشایی آن دانشآموزان و مردم زیادی از آن
مسئول ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان گفت 50 :عضویت تیم ملی را دارند.
و معلمان مدارس راهاندازی و  12غرفه برای بازدید عالقهمندان دایر بازدید کردند.
نفر به عضویت تیم ملی در آمدهاند و رتبه اول را در جذب ورزشکاران نژادزمانی ادامه داد 110 :مورد اعزام بانوان ورزشکار استان کرمان به
وی از برگزاری فینال مسابقات فوتسال جام دهه فجر مدارس ابتدایی
شده است.
مسابقات کشوری و  60مورد کسب مقام در این مسابقات را داشتهایم.
به تیم ملی داریم.
وی اضافه کرد :در این تونل وقایع انقالب شامل کفنپوشی مردم این شهرستان خبر داد و افزود :در این مسابقات  24تیم از مدارس
خبرگزاری فارس :کرمان رتبه اول جذب بانوان به تیمهای ملی را دارد وی با اشاره به اینکه بانوان کرمانی در مسابقات آسیایی نیز حائز رتبه
ورامین ،تظاهرات مردم در جمعه سیاه ،ورود امام خمینی (ره) به میهن ریگان شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان ،محبوبه نژادزمانی صبح امروز شدهاند ،بیان کرد 114 :نفر از بانوان استان کرمان به تیم ملی دعوت
اسالمی ،آزادسازی خرمشهر ،سخنرانی تاریخی امام راحل در بهشت این مسئول گفت :این مسابقات از اول بهمنماه در این شهرستان آغاز
در شورای عالی ورزش استان کرمان در محل سالن پیامبر اعظم (ص) شدهاند و  50نفر به عضویت تیم ملی درآمدهاند و رتبه اول را در
شده است و در پایان تیم مدرسه شهید دهقانیان اول ،مدرسه المهدی
زهرا و  ...نشان داده شده است.
استانداری اظهار داشت :توجه به ورزش قهرمانی و همگانی بانوان جذب ورزشکاران به تیم ملی داریم.
مدیر آموزش و پرورش ریگان تصریح کرد :در تونل انقالب تمام دوم و شهید دهقانپناه سوم شدند.
این مسئول همچنین از چالشهای ورزش بانوان استان کرمان سخن
میتواند بر سالمت خانواده و جامعه تاثیر داشته باشد.
وی بیان داشت :سالمت جسمانی ،روحی و روانی مادران در سالمت به میان آورد و ابراز داشت :بانوان کرمانی هرچند که ظرفیت بالقوهای
جامعه تاثیر دارد و مادر خانواده در ترویج فرهنگ ورزش نقش موثری در عرصههای ورزشی دارند ،اما تیمهای ورزشی با کمبود شدید منابع
همزبانی نامگذاری شده است ،وظیفه آحاد جامعه بوده و هر کس باید بر فرزندان میگذارد و اگر این فرهنگ نهادینه شود ،سالمت جامعه مالی اعتباری و بودجه مواجه هستند و باید با اعتبارات شخصی و یا
خبرگزاری فارس :تمثال شهدای ریگان رونمایی شد
امکانات در حد پایین در مسابقات شرکت کنند.
را در پی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از ریگان ،به مناسبت ایاماهلل دهه فجر از به اندازه توان و بضاعت خود در این حرکت سهیم باشد.
تمثال شهدای ریگان در بلوار اصلی این شهر صبح امروز رونمایی شد .دهگان اظهار داشت :البته شهرداری ریگان با مشارکت بنیاد شهید و مسئول ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان عنوان نژادزمانی خواستار راهاندازی مجموعههای فرهنگی و پارکهای بانوان
شهردار ریگان در حاشیه این مراسم به خبرنگار فارس گفت :امروز خانواده معظم شهدا نیز با انجام اقداماتی از این قبیل سعی کردند ،کرد :با وجود تمام محدودیتها برای حضور بانوان در عرصههای در جنوب استان کرمان شد و افزود :اماکن مذهبی و مدارس برای
ورزشی ملی و بینالمللی ،اما همواره ثابت کردهاند با حفظ حجاب فعالیتهای ورزشی بانوان در اختیار قرار گیرند.
از  15تمثال شهدای شهرستان ریگان به مناسبت ایام مبارک دهه فجر حتیاالمکان به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند.
وی ادامه داد :این برنامه به منظور ترویج فرهنگ شهید و شهادت و با اسالمی هیچ محدودیتی برای خود قائل نیستند و توانستهاند با حفظ
رونمایی شد.
فرهنگ و اعتقادات اسالمی پرچم جمهوری اسالمی را برافراشته کنند.
حسن دهگان بیان داشت :این تمثال شهدا با مشارکت بنیاد شهید هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدا اجرا شده است.
انقالب اسالمی شرق استان کرمان و خانواده معظم شهدا در سطح شهردار ریگان عنوان کرد :با ورود مهمانان و مسافران به شهر نژادزمانی از زهرا نعمتی بانوی ورزشکار کرمانی به عنوان الگویی
شهیدپرور ریگان همه شاهد تداعیبخش رشادتها و دالورمردیهای موفق برای بانوان نام برد و ابراز داشت :وی توانست سهمیه المپیک
شهر ریگان نصب شدند.
و پاراالمپیک را کسب کند و به عنوان پرچمدار ایران در مسابقات
وی بیان داشت :تصاویر  15شهید واالمقام شهرستان با صرف هزینهای مردمان این دیار هستیم.
وی بیان داشت :امید است با همکاری خانوادههای معظم شهدا و بنیاد پاراالمپیک باشد.
بالغ بر  520میلیون ریال تهیه و نصب شد.
شهردار ریگان افزود :بیشک ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به ویژه شهید شرق استان کرمان مابقی معابر شهری شهر ریگان را مزین به وی از فعالیت بانوان کرمانی در  42رشته ورزشی خبر داد و افزود:
بانوان استان کرمان در  25رشته قهرمانی فعال هستند و در  17رشته نیز
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام دولت و ملت همدلی و تمثال مبارک این عزیزان کنیم.

راهاندازی تونل انقالب در ریگان

کرمان رتبه اول جذب بانوان به تیمهای ملی را دارد

به مناسبت ایاماهلل دهه فجر:تمثال شهدای ریگان رونمایی شد
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سالمت باشید...

فواید بی شمار قارچ
قارچ یکی از سبزیهایی است که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند .مطالعات اخیر در
مؤسسه های تحقیقاتی غربی بیان می کند که قارچ با تحریک گلبولهای سفید موجب فعالیت
هر چه بیشتر دستگاه ایمنی می شود.
مطالعات نشان می دهد که در قارچ دو نوع قند به نام های «ترهولوز» و «کیتین» وجود دارد
که دریافت باالی آنها در بدن موجب تحریک سیستم ایمنی بدن می شود ،به این ترتیب آنها
مانع فعالیت ویروسها و باکتریها شده و از فعالیتهای زیانبار این میکروبها جلوگیری می کند.
این سبزی دارای مقادیر مناسبی «روی» است که وجود این ماده مغذی به حفظ سالمت سیستم
دفاع بدن کمک فراوانی می کند.
جالب است بدانید قارچ دارای ترکیبی از گروه «فیتونوترینتهاست» که به نام «لنتینان» شهرت
دارد .این ترکیب در قارچهای دکمه ای و صدفی یافت می شود و مانع رشد تومورهای بدخیم
می گردد .به عالوه قارچ دارای مقادیر باالیی ویتامین  cاست و نیز سرشار از سلنیوم می باشد
که فعالیت آنتی اکسیدانی دارد و از بروز سرطان کولون در افراد مستعد پیشگیری می کند.
چاى بهار نارنج
بهارنارنج همان شکوفه درخت نارنج است که در فصل بهار بر شاخه های درخت می روید و
در پاییز و زمستان به میوه ی نارنج تبدیل می شود .مصرف اصلی این شکوفه ها ،به صورت
گل خشک بوده و عمدت ًا جهت مصارف درمانی به کار برده می شوند - .مهم ترین خاصیت
دارویی گیاه بهارنارنج ،تأثیر آن بر سیستم عصبی بدن است؛ در تمام كتابها از خواص
خوابآوری ،آرامبخشی و نشاط آوری آن یاد شده است .بهارنارنج در بهبود تپش نامنظم
قلب ،کاهش اضطراب و تحریكات عصبی و حتی جلوگیری از آبریزش بینی و سرماخوردگی
مؤثر است - .بهارنارنج تقویتكننده دستگاه گوارش هم هست و عالوه بر آن ،بهارنارنج
تقویت کننده معده ،اشتهاآور و ضدسرفه نیز هست - .برای حل مشكل كمخوابی يا بیخوابی،
پيش از خواب مقداری چای بهارنارنج بنوشيد .با خوردن اين چای ،خواب خوش و آرامی

خواهيد داشت .بهارنارنج اثراتی مشابه دیازپام در كاهش -اضطراب و استرس بیماران ،قبل
از عمل جراحی دارد
عطر و افسردگی
درطب سنتی استشمام عطرگل محمدی وگالب دردرمان افسردگی نقش عمده ای دارد.
عطرگل محمدی ازبهترین عطرهاودارای خواص زیادی میباشدکه مهم ترین آن غم زدابودن
آن است.اگر دقت کرده باشیدازقدیم دربین ایرانیان مرسوم بوده که درعزاداری ها خرماپخش
میکردندوگالب بر سروصورت مردم می پاشیدند .وبه بیمارتوصیه میشودکه شب هاهنگام
خواب کاسه ای ازگالب یاپارچه آغشته به گالب کنارسرخود گذاشته به صورتی که بوی
آن رااستشمام کندانجام این کارعالوه بردرمان افسردگی باعث میشودکه بیمارخواب راحتی
داشته باشد.
خوردن ماست به همراه گوشت ,باعث تولید سم در بدن  ,مانع جذب آهن ،کلسیم و ایجاد
لک های پوستی می شود.
 -2نوشیدن مایعات با غذا ,موجب اختالالت گوارشی ,یبوست ,چاقی و ناراحتی های کبد
خواهد شد .بنابر این  1ساعت قبل یا بعد از غذا مایعات بنوشید.
 -3مصرف شیر به همراه میوه های تازه  ,تخم مرغ و ماهی  ,موجب فاسد شدن این مواد در
معده  ,تولید سم و امراض جدی خواهد شد.
 -4خوردن سرکه وانواع ترشی که در آن سرکه باشد همراه با برنج ,باعث گرفتگی مسیر روده
ها ,کولیت روده (التهاب روده )  ,درد نواحی شکم ,نفخ و یبوست می شود.
 -5مصرف نوشیدنی های گازدار موجب پوکی استخوان ,پوسیدگی دندان ها ,بیماری های
قلبی ,چاقی ,فشار و قند خون باال  ,کمبود ویتامین  Bودر نتیجه خستگی ,افسردگی و تنش
های عصبی و نیز تولید سنگ کلیه خواهد شد.
 -6خوردن بیش از یک نوع غذا در وعده های غذایی ,فشار بسیار زیادی به دستگاه گوارش
برای ترشح آنزیم های مختلف برای هضم غذا خواهد آورد ,که در نتیجه موجب درد نواحی

شکم ,نفخ  ,یبوست  ,سوزش معده می شود .پس تا جایی که می توانید در هر وعده ,یک
نوع غذا میل کنید.
 -7مصرف انواع مواد غذایی و سبزیجات « سرخ شده» در فریزر  ,موجب ایجاد انواع سرطان
و امراض جدی می گردد .پس حتی االمکان مواد غذایی را خام و کوتاه مدت در فریزر
نگهداری کنید.
 -8نوشیدن آب سرد در هر فصل و زمانی ,به خصوص ناشتا  ,بعد از ورزش و پس از
استحمام ,موجب چرب شدن کبد و اختالالت این عضو حیاتی در بدن خواهد شد.
 -9مصرف سوسیس و کالباس ,به دلیل وجود نیترات جهت نگهداری این مواد  ,تولید
ترکیبات هیدروکربنی به هنگام سرخ شدن و چربی موجود در آن ها ,به مرور زمان موجب
سرطان دستگاه گوارشی خواهد شد.
 -10مصرف چای به همراه لیمو ترش موجب از بین رفتن مینای دندان ها می گردد.
 -11مصرف انواع شیرینی جات  ,کیک  ,شکالت به دلیل وجود « شکر» موجود در آن ها ,
برای بدن بسیار مضرتر از آن چیزی است که ما فکر می کنیم.
برخی از عوارض شکر این سم سفید :..
*شکر سیستم ایمنی بدن را از کار می اندازد .پس از هر بار مصرف محصوالت شکردار،
گلبولهای سفید بدن (نوتروفیلها) از کار می افتند و تا  ۲الی  ۵ساعت بدن کامال آماده آلوده
شدن به هر نوع ویروس یا باکتری خواهد بود.
*برای اینکه ساختار مولوکولی شکر شکسته شود بدن مجبور است از مواد معدنی محلول در
بدن مصرف کند تا بتواند شکر را هضم کند .در نتیجه تعادل عناصر معدنی مثل کلسیم -منیزیم
 پتاسیم  -سدیم و ...را بر هم می ریزد.*شکر سبب ترشح بیش از اندازه هورمون آدرنالین در بدن می شود .احساس اضطراب بیش
از اندازه  -آشفتگی و بد خلقی از نتایج آن هستند .
*مصرف شکر عامل اصلی ایجاد سنگ کلیه و سنگ مثانه است.

*شکر عامل آرتروز مفاصل است .کسانی که آرتروز دارند و مواد شیرین زیاد می خورند
روز به روز بدتر می شوند.
*شکر عامل اصلی باال رفتن فشار خون است.
* بزرگترین خطر شکر این است که ساختمان  DNAرا می شکند و آن را تغییر می دهد که
در نتیجه سلولها سرطانی می شوند.
سرکه سیب سرشار از اسیدهای هیدروکسی آلفا بوده و از این رو نقاط تیره و لک ها را روشن
می کند .عالوه بر آن به تعادل  PHپوست کمک می کند و چربی اضافه آن را کاهش داده
و منافذ بسته را باز می کند .به علت خاصیت ضد التهابی و آنتی باکتریال سرکه سیب مانع
از بروز آکنه می شود.
یک قسمت سرکه سیب را با سه قسمت آب مخلوط کنید .اگر خیلی تند به نظر می رسد می
توانید میزان آب را افزایش دهید.
یک پنبه داخل این محلول برده و آن را روی قسمت های مبتال قرار دهید.
 10تا  15دقیقه بعد با آب بشویید.
دو تا سه بار در روز تکرار کنید تا لکه ها کمرنگ شوند.
نودل های فوری برای قلب و سالمتی خطر دارد!
شاید نودل ایرانی یک غذای عالی به نظر بیاید زیرا هم پخت آن آسان است و هم طعم خوبی
دارد ولی ایا مضرات مصرف نودل رامیدانید .اگر نمیدانید حتما بخوانید ..مهمترین خطرات
مصرف نودل عبارتند از ..
سرطان :بسته بندی های نودل ایرانی حاوی ماده ای به نام «استیروفوم» است که در ایجاد
سرطان نقش دارد.
سقط جنین :نتایج بررسی ها نشان می دهد ،زنان بارداری که به مقدار زیاد از نودل های ایرانی
فوری استفاده کردند دچار سقط جنین شدند زیرا نودل تاثیر مخربی روی رشد جنین دارد.

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  8023مورخه  1394/10/06هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محبوبه مشکی فرزند حسین
بشماره شناسنامه  3100116453صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  376/50متر مربع پالک  1103فرعی از
 2810اصلی واقع در شهرستان بم کشاورز یازده بن بست اول سمت چپ بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی آقای
مهدی فروتن محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7141مورخه  1394/09/16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس سیدی پورمرغکی فرزند
اکبر بشماره شناسنامه  2176شناسه ملی  3110667924صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  250/22متر مربع
پالک  7فرعی از  656اصلی واقع در شهرستان بم روستای اسفیکان کوچه توحید هشت بخش 30کرمان خریداری از مالک
رسمی آقای حمید دهقان پشترودی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7386مورخه  1394/09/24هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه صدیقی دریجانی فرزند
علی بشماره شناسنامه  616شماره ملی  3110681404صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  497/40متر مربع
پالک  44فرعی از  1362اصلی واقع در شهرستان بم میدان آزادی چهاراه ولیعصر کوچه حجت رو به روی سردخانه هابیلی
بخش 30کرمان خریداری از مالک رسمی آقای ملکشاه میر و خانم زهرا صابری محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  5578مورخه  1394/07/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عصمت میجی پور فرزند حسین
بشماره شناسنامه  296شماره ملی  3110553041صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  359/76متر مربع پالک
 1093فرعی از  2810اصلی واقع در شهرستان بم فخرآباد کشاورز شش بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی آقای مهدی
فروتن یزدیان و خانم کبری فرومند محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  11471مورخه  1393/10/21هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ثریا بیگزاده فرزند رحمن
بشماره شناسنامه  4242کد ملی  3030042375صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت  292/67متر مربع
پالک  20فرعی از  510اصلی واقع در شهرستان بم ( دهبکری ) محله کهن سیر  -بخش 33کرمان خریداری از مالک رسمی
خانم عذری افشارمنش محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7168مورخه  1394/09/17هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عطاءاهلل ضیاءالدینی فرزند علیرضا
بشماره شناسنامه  1525شماره ملی  3111118177صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  275/40متر مربع پالک
 4فرعی از  671اصلی واقع در شهرستان بم خیابان ابوذر بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی خانم مریم صالحی محرز
گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم
نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7166مورخه  1394/09/17هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیر ضیاء الدینی فرزند علیرضا
بشماره شناسنامه  4365شماره ملی  3111464695صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  293/40متر مربع پالک
 5فرعی از  671اصلی واقع در شهرستان بم خیابان ابوذر بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی خانم مریم صالحی محرز
گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم
نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  5976مورخه  1394/08/10هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یاسر موسی زاده فرزند اکبر
بشماره شناسنامه  10838شماره ملی  3111529428صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  303متر مربع پالک 2
فرعی از  749اصلی واقع در شهرستان بم چهار راه ارگ خیابان ابوذر کوچه پلیس به اضافه ده بخش 29کرمان خریداری از مالک
رسمی خانم پروین دخت کایناتی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  3522مورخه  1393/12/19هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه عدیم المثالی فرزند حسن
بشماره شناسنامه  795کد ملی  3110700964صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  403/76متر مربع پالک 1
فرعی از  1980اصلی واقع در شهرستان بم روستای خواجه عسکر بخش 30کرمان خریداری از مالک رسمی آقای احمد هابیلی
محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی
تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7146مورخه  1394/09/16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری شهریاری فرزند علی
بشماره شناسنامه  249شماره ملی  3110879824صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  311/75متر مربع پالک
 7فرعی از  4362اصلی واقع در شهرستان بم خیابان بیست و دو بهمن کوچه پانزده بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی
آقای ماشااهلل بهرامی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7148مورخه  1394/09/16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری بهرامی فرزند ماشاءاله
بشماره شناسنامه شماره ملی  3110818701320صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  303/60متر مربع پالک
فرعی  8از  4362اصلی واقع در شهرستان بم خیابان بیست و دو بهمن کوچه پانزده بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی
آقای ماشااهلل بهرامی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  8587مورخه  1394/10/20هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا احمد یوسفی سرحدی
فرزند دادمراد بشماره شناسنامه  3111469311صادره از بم درششدانگ یک باب مغازه به مساحت  12متر مربع پالک 1104
فرعی از  396فرعی از  2810واقع در شهرستان بم خیابان سیدجمال الدین حد فاصل کوچه  13و  15بخش 29کرمان خریداری
از مالک رسمی آقای محمود بی غم محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  8508مورخه  1394/10/20هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی صادری فرزند احمد
بشماره شناسنامه 3100016017صادره از بم درششدانگ مغازه به مساحت  12/80متر مربع پالک  1105فرعی از  396فرعی
از  2810اصلی واقع در شهرستان بم خیابان سیدجمال الدین حد فاصل کوچه  13و  15بخش 29کرمان خریداری از مالک
رسمی آقای محمود بی غم محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء وارده به شماره  9119و  9152و  9345مورخه  1394/10/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
هوشنگ سجادی بمی فرزند تقی بشماره شناسنامه  329شماره ملی  3110920271صادره از بم درششدانگ باغ مشتمل بر اطاق
به مساحت  12636متر مربع پالک  13فرعی از  5049اصلی و ششدانگ خانه به مساحت  907مترمربع پالک  14فرعی از
 5049اصلی و ششدانگ باغ به مساحت  33643مترمربع پالک  15فرعی از  5049اصلی واقع در شهرستان فهرج روستای علی
آباد سجادی بخش  32کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سید تقی سجادی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  9345مورخه  1394/11/01هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد سجادی بمی فرزند تقی
بشماره شناسنامه  1076شماره ملی  3111040453صادره از بم درششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  28826/63متر مربع پالک
 3فرعی از  4658اصلی واقع در شهرستان فهرج روستای دهنو میرزا بخش 32کرمان خریداری از مالک رسمی آقای تقی سجادی
محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی
تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1394/11/01 - 9347هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیزاله بیغمی فرزند ماشاءاله بشماره
شناسنامه  19182صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  642متر مربع پالک یکفرعی از  458اصلی واقع در
شهرستان بم دهبکری ابتدای کلستان بخش 33کرمان خریداری از مالک رسمی آقای تقی سبزواری محرز گردیده است  .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  8679مورخه  1394/10/22هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا ترک آبادی فرزند محمد
بشماره شناسنامه  55شماره ملی  3209768811صادره از نرماشیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت  320/5متر مربع پالک
 996فرعی از  1فرعی از  1028اصلی واقع در شهرستان نرماشیر خیابان اداره آب و فاضالب بخش 32کرمان خریداری از
مالک رسمی آقای حسین خان زابلی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  8723مورخه  1394/10/22هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا ترک آبادی فرزند محمد
بشماره شناسنامه  55شماره ملی  3209768811صادره از نرماشیر درششدانگ یک باب مغازه به مساحت  40متر مربع پالک
 994فرعی از  1فرعی از  1028اصلی واقع در شهرستان نرماشیر بلوار جمهوری جنب کارواش بخش 32کرمان خریداری از
مالک رسمی آقای حسین خان زابلی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  8629مورخه  1394/10/21هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا ترک آبادی فرزند محمد
بشماره شناسنامه  55شماره ملی  3209768811صادره از نرماشیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت  463/55متر مربع
پالک  995فرعی از  1فرعی از  1028اصلی مفروز واقع در شهرستان نرماشیر خیابان شهید فهمیده بخش 32کرمان خریداری از
مالک رسمی آقای حسین خان زابلی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  8052مورخه  1394/10/07هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین احمد یوسفی سرحدی
فرزند قربان بشماره شناسنامه  2شماره ملی  3031601122صادره ازدرششدانگ یک باب خانه به مساحت  456/45متر مربع
پالک  1فرعی از  998اصلی واقع در شهرستان بم روستای دهبکری سرمیدان مراد خانی بخش 33کرمان خریداری از مالک
رسمی آقای جعفر افشاری پور محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  9154مورخه  1394/10/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا امیدواری فرزند رضا
بشماره شناسنامه  21شماره ملی  3209892725صادره ازفهرج درششدانگ یک باب خانه به مساحت  378/15متر مربع پالک
 417فرعی از  1024اصلی واقع در شهرستان بم خیابان سیدالطاهرالدین خیابان امیرالمومنین بخش 29کرمان خریداری از مالک
رسمی آقای حشمت السادات ظهیر و خانم وجیهه السادات ظهیر محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای ماده  3قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و برابر آراء اصالحی هیئت اول مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم
که در آگهی قبلی محل وقوع ملک اشتباه اعالم گردیده است که به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی می گردد
که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد .
پالک  10فرعی از یکفرعی از  1248اصلی ششدانگ مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی بمساحت  50/40مترمربع واقع در شهرستان
بم بخش  30کرمان میدان آزادی ابتدای خیابان ولیعصر از مورد مالکیت آقای محمدرضا بهرامی که در آگهی قبلی محل وقوع
ملک اشتباها بخش  29کرمان اعالم گردیده بود .
محمد امیری خواه  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه مجید دامغانی فرزند مهدی بموجب وکالتنامه شماره  90/08/11 -194661دفتر اسناد رسمی شماره  38کرمان وکیل
آقای محمد حسین پور فهرجی فرزند مهدی به شماره شناسنامه  303صادره از یزد مالک ششدانگ خانه دارای پالک 1447
فرعی از  2اصلی واقع در کهنوج بخش  46کرمان که سند مالکیت آن ذیل ثبت  1864صفحه  530دفتر  12به شماره چاپی
 55165بنام سید علی اکبر دادخدائی بواناتی صادر و تسلیم گردیده و سپس بموجب خالصه سند شماره 90/06/08 - 70055
دفتر اسناد رسمی شماره  48کهنوج به آقای محمد حسن پور فهرجی انتقال قطعی گردیده است ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه
محلی تصدیق امضا شده اعالم نموده که سند مالکیت پالک فوق مفقود شده و درخواست سند المثنی نموده است  ،لذا باستناد
تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت
به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان
کهنوج مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واال پس از مدت مذکور نسبت به
صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد
اصغر نارویی  -رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج
آگهی حصر وراثت
آقای هوشنگ صادقی کرکی فرزند اکبر دارای شناسنامه  842بشرح دادخواست شماره  940553مورخ  94/11/11توضیح داده
شادروان اکبر صادقی کرکی فرزند حسن بشناسنامه  230در تاریخ  1394/09/05در شهر بم فوت شده و وراثت منحصر حین
الفوت وی عبارتند  /عبارتست از :
 - 1آقای هوشنگ صادقی کرکی فرزند اکبر به ش ش  842فرزند متوفی
 - 2آقای احمد صادقی کرکی فرزند اکبر به ش ش  1034فرزند متوفی
 - 3آقای حجت صادقی کرکی فرزند اکبر به ش ش  799فرزند متوفی
 - 4خانم صغری صادقی کرکی فرزند اکبر به ش ش  5فرزند متوفی
 - 5خانم نصرت اسدی دارستانی فرزند قنبر به ش ش  12همسر متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر
وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
دفتر شورای حل اختالف شماره 6شهرستان بم
آگهی حصر وراثت
خانم پروین زه گشایی فرزند محمد دارای شناسنامه  38974بشرح دادخواست شماره  940548مورخ  94/11/11توضیح داده
شادروان محمد زه گشایی فرزند حسین بشناسنامه  662در تاریخ  1394/06/07در شهر بم فوت شده و وراثت منحصر حین
الفوت وی عبارتند  /عبارتست از :
 - 1آقای حمید زه گشایی فرزند محمد به ش ش  3100618599فرزند متوفی
 - 2آقای علیرضا زه گشایی فرزند محمد به ش ش  6050253854فرزند متوفی
 - 3آقای رضا زه گشایی فرزند محمد به ش ش  507فرزند متوفی
 - 4خانم پروین زه گشایی فرزند محمد به ش ش  38974فرزند متوفی
 - 5خانم مریم زه گشایی فرزند محمد به ش ش  31فرزند متوفی
 - 6خانم زهرا زه گشایی فرزند محمد به ش ش  9فرزند متوفی
 - 7خانم مژگان خهی فرزند محمد به ش ش  620همسر متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر
وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
دفتر شورای حل اختالف شماره 6شهرستان بم
آگهی فقدان سند مالکیت
آقای داود زارع مهدی آبادی برابر وکالت از طرف ورثه حسین محمدی زاده فرزند  -با تقدیم یکبرگ استشهادیه مصدق به
شرح وارده به شماره  94/11/10 -15917اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ پالک 3فرعی از یکفرعی از  2496اصلی
واقع در بخش 29کرمان صفحه  /صفحات  95دفتر جلد  8ذیل ثبت  1033به نام حسین محمدی زاده صادرگردیده است و به
شماره چاپی  30411تسلیم گردیده و برابر خالصه سند شماره  -دفترخانه  -به  -فرزند  -انتقال یافته است و بر طبق گواهی
دفتر امالک در رهن  /بازداشت به علت زلزله مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت نموده است لذا طبق تبصره یک
الحاقی به ماده  120آئین نامه ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت نزد
خود باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز واخواهی خود را به این اداره تسلیم نموده و رسید دریافت دارد واال پس از
انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی وفق مقررات اقدام خواهد شد .
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
آگهی ابالغ دادرسی
بدینوسیله به خوانده آقای عزیز میر چراغ خانی مجهول المکان ابالغ می گردد مبنی بر اینکه خواهان خانم سمیه شهریاری فرزند
سعداله دادخواستی به خواسته مطالبه استرداد پالک یکدستگاه خودروی پژو  405به شماره انتظامی ایران  936 - 65ج  72علیه
شما به این شورا تقدیم که به کالسه  9409983487300310ثبت و جهت رسیدگی در شورای حل اختالف شماره  3حاضر
شوید در غیر اینصورت تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد .
علی امجد  -رئیس شورای حل اختالف شماره  3بم

آگهی ابالغ دادرسی
بدینوسیله به خوانده آقای دادعلی دهمیری فرزند مراد مجهول المکان ابالغ می گردد مبنی بر اینکه خواهان خانم سمیه شهریاری
فرزند سعداله دادخواستی به خواسته مطالبه تقاضای استرداد پالک یکدستگاه پژو  405به شماره انتظامی ایران  161 - 65ج 52
علیه شما به این شورا تقدیم که به کالسه  9409983487300311ثبت و جهت رسیدگی در شورای حل اختالف شماره  3حاضر
شوید در غیر اینصورت تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد .
علی امجد  -رئیس شورای حل اختالف شماره  3بم
ابالغ وقت رسیدگی
خواهان  /شاکی مریم علی اکبری برواتی دادخواستی به طرفیت خوانده  /متهم وحید بهنام فر به خواسته طالق به درخواست
زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بم نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی) دادگستری
شهرستان بم واقع در استان کرمان  -شهرستان بم  -بزرگراه خلیج فارس  -دادگستری شهرستان بم  -کد پستی 7661674485 :
تلفن  03444340402 - 03444340397 :ارجاع و به کالسه  9409983487100290ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
 1395/01/21و ساعت  10:00تعیین شده است  .به علت مجهول المکان بودن خوانده  /متهم و درخواست خواهان  /شاکی و
به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان بم  -رضا گودری
آگهی حصر وراثت
آقای مرتضی بارانی فرزند عاشور دارای شناسنامه  4177بشرح دادخواست شماره  940561مورخ  94/11/13توضیح داده
شادروان عاشور بارانی فرزند رمضان بشناسنامه  402در تاریخ  1389/02/22در شهر بم فوت شده و وراثت منحصر حین
الفوت وی عبارتند  /عبارتست از :
 - 1آقای مرتضی بارانی فرزند عاشور به ش ش  4177صادره از بروات فرزند متوفی
 - 2آقای محمد بارانی فرزند عاشور به ش ش  5000صادره از بروات فرزند متوفی
 - 3آقای رضا بارانی برواتی فرزند عاشور به ش ش  3صادره از جهان آباد فرزند متوفی
 - 4آقای مجید بارانی برواتی فرزند عاشور به ش ش  12صادره از بروات فرزند متوفی
 - 5آقای اسماعیل بارانی برواتی فرزند عاشور به ش ش  6469صادره از بروات فرزند متوفی
 - 6خانم فاطمه بارانی فرزند عاشور به ش ش  3083صادره از بروات فرزند متوفی
 - 7خانم مهرانگیز بارانی فرزند عاشور به ش ش  4176صادره از بروات فرزند متوفی
 - 8خانم هاجر بخشی قلعه خانی فرزند عباس به ش ش  786صادره از فهرج همسر متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر
وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
دفتر شورای حل اختالف شماره 6شهرستان بم
آگهی حصر وراثت
آقای علی نقوی پور فرزند جواد دارای شناسنامه  2039بشرح دادخواست شماره  94056مورخ  94/11/04توضیح داده شادروان
مهری بارانی برواتی فرزند محمد بشناسنامه  -در تاریخ  1394/09/29در شهر بم فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی
عبارتند  /عبارتست از :
 - 1آقای علی نقوی پور فرزند جواد به ش ش  2039همسر متوفی
 - 2خانم نصرت استقامت فرزند علی به ش ش  67مادر متوفی
 - 3آقای محمد بارانی برواتی فرزند حسن به ش ش یک پدر متوفی
 - 4آقای امیرطاها نقوی پور فرزند علی به ش ش  3100679776فرزند متوفی
 - 5آقای کسری نقوی پور فرزند علی به ش ش  3100837886فرزند متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر
وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
دفتر شورای حل اختالف شماره 6شهرستان بم
آگهی حصر وراثت
آقای محمد خوش آیند فرزند حسین دارای شناسنامه  3200078898بشرح دادخواست شماره  94 - 3 - 100مورخ 94/11/15
توضیح داده شادروان سکینه جهان آبادی فرزند نعمت اهلل بشناسنامه  56در تاریخ  1394/09/11در شهر کرمان فوت شده و
وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند  /عبارتست از :
 - 1عزت جهان آبادی فرزند فرج اهلل ش ش  23مادر متوفی
 - 2محمد خوش آیند فرزند حسین ش ش  3200078898فرزند متوفی
 - 3زهرا خوش آیند فرزند حسین ش ش  110فرزند متوفی
 - 4آزاده خوش آیند فرزند حسین ش ش  3200130563فرزند متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر
وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
دفتر شورای حل اختالف شماره 3ارجمند شهرستان بم نرماشیر
اصالحیه
پیرو آگهی تحدید حدود اختصاصی 94/11/05
 31فرعی از  758اصلی خانم مهری دامی شش دانگ یک باب خانه بله مساحت  259مترمربع واقع در شهرستان بم روستای
زیدآباد که در آگهی قبلی نام مالک اشتباه آگهی شده است .
محمد امیری خواه  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
آگهی تحدید حدود عمومی بهمن 94
پیرو آگهی عمومی  546مورخ  94/10/21منتشره در روزنامه ندای بم
امالک تقاضا شده در بخش  31کرمان
 5فرعی از  2606اصلی آقای حسن پورباقری ششدانگ خانه به مساحت  389/10مترمربع واقع در بروات وسطی خیابان
رستگار ( شهید بلوچی )
تاریخ تحدید 94/12/10
لذا به کلیه مالکین و مجاورین واقع اخطار می گردد که در تاریخ یاد شده در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند چنانچه هر
یک از صاحبان امالک نامبرده یا نماینده و یا قائم مقام قانونی آنها حاضر نباشند با حدود احظار شده از مالک تحدید حدود
بعمل می آید و چنانچه مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی بر فوق الذکر اعتراض دارند می توانند اعتراض خود را بر طبق
ماده  20قانون ثبت و تبصره الحاقی آن از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود بمدت  30روز واخواهی خود را کتبا به این
اداره اعالم تا به دادگاه صالح ارسال نماید .
تاریخ انتشار 94/11/19
محمد امیری خواه  -رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7176مورخه  1394/09/17هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نصرت کریم آبادی فرزند
رضابشماره شناسنامه  656شماره ملی  6059576621صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  190/35متر مربع
پالک  715فرعی از 2356اصلی واقع در شهرستان بم میدان زید ولی اهلل امیری  14بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی
آقای رضا کریم آبادی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  5500مورخه  1394/07/23هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم اتحادی فرزند حسین
بشماره شناسنامه  10به شماره ملی  3111192946صادره از بم درسه دانگ یک باب مغازه به مساحت  39/54متر مربع پالک
 29فرعی از 2350اصلی واقع در شهرستان بم میدان زید بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سید ابراهیم اسماعیل
زاده عیش آبادی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7368مورخه  1394/09/24هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه محمدزاده جهانی فرزند
قنبر بشماره شناسنامه  80شماره ملی  3110811405صادره از بم درسه دانگ یک باب مغازه به مساحت  39/54متر مربع پالک
 29فرعی از 2350اصلی واقع در میدان زید خیابان شهداء جنب داروخانه بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی آقای
سیدمرتضی ابراهیم زاده محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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جمالتی تامل برانگیز درباره شهدا ارتش جمهوری اسالمی ایران

تا حاال فکر کردی داستان کدوم شهید آدم رو بیشتر متحول ومتاثر میکنه؟؟
بد نیست یه دور لیست پایین رو ببینی
گاهی واقعا انتخاب سخته مگه نه ....؟
 شهیدی که مقام معظم رهبری پشت سر او نماز خواند و به او اقتدا کرد.(شهید خلبان علی اکبر قربان شیرودی)
 شهیدی که خلبانان عراقی در محل شهادتش در بغداد به احترام او یک دقیقهسکوت کردند.
(شهید خلبان عباس دوران)
 شهیدی که وصیت نامه ی او را مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعهقرائت نمود.
(شهید سروان مسعود آشوری)
 فرمانده ای که در  4عملیات بیش از  10هزار کیلومتر مربع از خاک مقدسجمهوری اسالمی ایران را آزاد نمود .
( شهید سپهبد علی صیاد شیرازی )
شهیدی که مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه نحوه شهادتش را شرح
داد.
(شهید سرهنگ ایرج نصرت زاد)
 شهیدی که قرآن را با دست نوشت و با ختم نوشتن قرآن شهید شد.(شهید سرهنگ شریف اشراف)
 شهیدی که پیام داد«به امام و مادرم بگویید که شیاه کوه لرزید اما انشایی نلرزید»و شهید شد
(شهید ستوانیکم وظیفه عبدالحمید انشایی)
 -شهیدی که در حال پیکار با دشمن درونی و بیرونی خویش بود

( شهید سپهبد علی صیاد شیرازی )
 شهیدی که اسیر شد و در حال مقاومت به شهادت رسید و لبخند شادی بهلبانش نشست
(شهید سرباز محمدرضا صادقی)
 شهید آزاده ای که بیشترین مدت اسارت را تحمل کرد(شهید خلبان حسین لشگری)
 شهیدی که در پایان جنگ نارنجک به خود بست و زیر تانک دشمن رفت(شهید سرباز یوسف حیدری)
 اولین شهید ترور بعد از انقالب ( شهید سپهبد سید محمد ولی قرنی ) . فرمانده شهیدی که ناو جنگی خود را تا آخرین نفس رها نکرد و به شهادترسید
(فرمانده ناوچه پیکان ناخدا محمد ابراهیم همتی)
 شهیدی که خبر از شهادت خودش داد و گفت مفقود االثر می شوم(فرمانده گردان شهادت ل  92شهید ستوان غالمرضا طرق)
 شهیدی که گزارش پر صالبتی از مقاومت رزمندگان در چزابه را به امامخمینی(ره) داد
(شهید سرهنگ غالمرضا مخبری)
 شهیدی که بخاطر برپایی نماز در اسارت ضد انقالب به شهادت رسید.(شهید خلبان حسین قاسمی)
 مسیحی که مسلمان شد و بالفاصله به شهادت رسید.(وازگن آوسیان یا مهدی محمدی)
 شهیدی که مالک اشتر نیروهای مسلح بود.( شهید سپهبد علی صیاد شیرازی )

 جانباز قطع نخاعی که  24سال دمر خوابیدن را بدون ذره ای ناراحتی تحملکرد و به شهادت رسید.
(شهید سرباز رمضان روحی)
 شهیدی که دستش در عملیات رمضان قطع شده و آن را در جیبش قرار دادهبود تا سرباز ها متوجه نشوند
(شهید زارعیان)
شهیدی که گفت ایران کشور پهناوری است اما برای عقب نشینی من جایی ندارد
(شهید سرتیپ امیری)
 شهیدی که حج نرفت اما روز عید قربان به شهادت رسید(شهید خلبان عباس بابایی)
 فرمانده ای که برای معالجه و مالقات و مراسم دفن و ختم دخترش ازمنطقهعملیات بیت المقدس خارج نشد و بعد به شهادت رسید.
(شهید سرلشگرمسعود منفرد نیاکی)
 آیا می دانید اولین فرمانده نیرویی که به شهادت رسید شهیدسرلشکر خلبان جوادفکوری فرمانده نیروی هوایی ارتش بود؟
 آیا می دانید اولین وزیر دفاع که به شهادت رسید شهید سرلشگر سید موسینامجو بود؟
 آخرین صاحب منصب نظامی که با ترور شهید شد(شهید سپهبد علی صیاد شیرازی)
 فرمانده ای که به چریک پیر معروف بود(شهید سرلشکر حسن آبشناسان)
 خلبانی که به شکارچی ناوهای اوزا و قهرمان جنگ های دریایی با عراقمعروف بود.

( شهید خلبان حسین خلعتبری)
 خلبانی که وصیت کرد که اگر ذره ای از خاک وطنم ،به پوتین سرباز دشمنچسبیده باشد ،آن را با خونم بشوئید.
( شهید خلبان حسین خلعتبری )
 خلبانی که آسمان جنگ را به تسخیر خود در آورد.( شهید خلبان سید علیرضا یاسینی )
 خلبانی که کابوسی برای نیروهای عراقی تبدیل شده بود.( شهید خلبان سید علیرضا یاسینی )
 خلبانی که ثواب بودن در جبهه را از رفتن به حج بیشتر می دانست( شهیدخلبان عباس بابایی )
 خلبانی که در یک روز بیش از  7بار به عمق خاک دشمن رفت( شهید خلبان مصطفی اردستانی )
 خلبانی که با بیش از  400پرواز برون مرزی بر فراز خاک دشمن و بیش از 1800ساعت پرواز یکی از قهرمانان جنگ به حساب می آید.
( شهید خلبان مصطفی اردستانی )
 شهیدی که نقش بسزایی در نزدیکی ارتش و سپاه داشت( شهید سپهبد علی صیاد شیرازی )
 شهیدی که نابغه نیروی هوایی بود.( شهید سرلشکر منصور ستاری )
 شهیدی که با حفظ سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش ،وزیر دفاع هم بود.( شهید خلبان سرلشکر جواد فکوری )
 شهیدی که گریه های نماز شبش لرزه به اتاق می انداخت( شهید سرلشکر سید موسی نامجو )

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7170مورخه  1394/09/17هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه محمدزاده جهانی فرزند
قنبر بشماره شناسنامه  80شماره ملی  3110811405صادره از بم درسه دانگ یک باب خانه به مساحت  415/50متر مربع پالک
 28فرعی از 2350اصلی واقع در میدان زید خیابان شهدا نرسیده به داروخانه بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی آقای
سید مرتضی ابراهیم زاده محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  6827مورخه  1394/09/03هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم اتحادی فرزند حسین
بشماره شناسنامه  10شماره ملی  3111192946صادره از بم درسه دانگ یک باب خانه به مساحت  415/50متر مربع پالک 28
فرعی از 2350اصلی واقع در شهرستان بم میدان زید خیابان شهداء جنب داروخانه بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی
آقای سیدمرتضی ابراهیم زاده محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  3900مورخه  1394/05/18هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرزانه جاللی فرزند علی بشماره
شناسنامه  3111099237صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  189/33متر مربع پالک  3فرعی از 1279اصلی واقع
در شهرستان بم خیابان مدنی مدنی یک بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی خانم ویدا رفیعی محرز گردیده است  .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7134مورخه  1394/09/16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدجواد موسی زاده فرزند
غالمرضا بشماره شناسنامه  999شماره ملی  3111061523صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  248/75متر مربع
پالک  1092فرعی از 2810اصلی واقع در شهرستان بم خیابان کشاورز کوچه شماره شش بخش 29کرمان خریداری از مالک
رسمی آقای مهدی فروتن یزدیان و خانم کبری فرومند محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7457مورخه  1394/09/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین موحدی مقدم فرزند
قنبر بشماره شناسنامه  58شماره ملی  3110555557صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  6777متر مربع پالک
 4فرعی از 2735اصلی واقع در شهرستان بم روستای رود مشک بخش 32کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسن دهقانی
زورونی و حسین ولندیاری محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  6536مورخه  1394/08/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد باقری برواتی فرزند
حسن بشماره شناسنامه  36شماره ملی  3111257320صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  234/33متر مربع
پالک  169فرعی از 1315اصلی واقع در شهرستان بم بروات بلوار آزادی کوچه هفت بخش 31کرمان خریداری از مالک رسمی
آقای محمدعلی و حسین مشیری محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7501مورخه  1394/09/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهه باقری پور فرزند محمود
بشماره شناسنامه  362شماره ملی  3110894327صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  220/74متر مربع پالک 3
فرعی از 3518اصلی واقع در شهرستان بم خیابان چمران رو به روی کوچه چهارده بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی
آقای علی حسینی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7150مورخه  1394/09/16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا السادات سجادی فرزند
سیدمحمد بشماره شناسنامه  314شماره ملی  3110901072صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  790متر مربع
پالک  2فرعی از 2538اصلی واقع در شهرستان بم خیابان شهید مطهری رو به روی سردخانه باغداران 29کرمان خریداری از
مالک رسمی خانم سکینه حبیب زاده محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7194مورخه  1394/09/17هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس سبزواری فرزند حسن

بشماره شناسنامه  2شماره ملی  3209973326صادره از فهرج درششدانگ یک باب خانه به مساحت  344متر مربع پالک 8
فرعی از 4849اصلی واقع در شهرستان بم میدان امام حسین خیابان صاحب الزمان  13بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی
آقای ابراهیم افسری محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7192مورخه  1394/09/17هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میالد سبزواری فرزند حسن
بشماره شناسنامه  3200031700صادره از فهرج درششدانگ یک باب خانه به مساحت  486متر مربع پالک  9فرعی از4849
اصلی واقع در شهرستان بم میدان امام حسین خیابان صاحب الزمان کوچه  13بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی آقای
ابراهیم افسری محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7382مورخه  1394/09/24هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد توکلی نژاد فرزند قدمعلی
بشماره شناسنامه  60شماره ملی  3110763966صادره از بم درششدانگ خانه به مساحت  624متر مربع پالک  1328فرعی
از 11فرعی از  3569اصلی واقع در شهرستان بم بلوار شهید باهنر باهنر هفت بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی آقای
محمد اکبری محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7207مورخه  1394/09/17هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای طهماسب برجی فرزند عیسی
بشماره شناسنامه  413شماره ملی  3209676119صادره از فهرج درششدانگ یک باب خانه به مساحت  741متر مربع پالک
 114فرعی از 11فرعی از  4574اصلی واقع در شهرستان نرماشیر ابراهیم آباد تدین بخش 32کرمان خریداری از مالک رسمی
آقای عیسی تدین محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  3434مورخه  1394/05/06هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه جهان تیغی فرزند عباس
بشماره شناسنامه  500شماره ملی  2992478482صادره از کرمان درسه دانگ یک باب خانه به مساحت  376/42متر مربع پالک
 4فرعی از 1841اصلی واقع در شهرستان بم خیابان مصطفی خمینی بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی خانم رخساره
سلیمانی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  3431مورخه  1394/05/06هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا جهان تیغی فرزند
عباس بشماره شناسنامه  449شماره ملی  2992541400صادره از بم درسه دانگ یک باب خانه به مساحت  376/42متر مربع
پالک  4فرعی از 1841اصلی واقع در شهرستان بم خیابان مصطفی خمینی بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی خانم
رخساره سلیمانی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7630مورخه  1394/09/29هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عشرت بیغمی فرزند نصراله
بشماره شناسنامه  98شماره ملی  3110872293صادره از بم درششدانگ مغازه به مساحت  35/60متر مربع پالک  6فرعی از4
فرعی از  3758اصلی واقع در شهرستان بم کمربندی طالقانی سه راه مفتح بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی آقای نصراهلل
بیغمی و خانم رخساره محمدعلی نژاد محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7785مورخه  1394/09/30هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عشرت بیغمی فرزند نصراله
بشماره شناسنامه  98شماره ملی  3110872293صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  483/31متر مربع پالک 3
فرعی از 3689اصلی واقع در شهرستان بم خیابان مفتح کوچه هشت بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی آقای نصراهلل
بیغمی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7464مورخه  1394/09/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی زورونی فرزند احمد
بشماره شناسنامه  527شماره ملی  3110500388صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  474/40متر مربع پالک
 737فرعی از 2356اصلی واقع در شهرستان بم خیابان جانبازان کوچه جانبازان دو بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی

آقای حسین اکبری محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7185مورخه  1394/09/17هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال فرامرزپور دارزینی فرزند
عباس بشماره شناسنامه  708به شماره ملی  3110694638صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  281/13متر
مربع پالک  18فرعی از 3فرعی از  4324اصلی واقع در شهرستان بم خیابان بیست و دو بهمن کوچه سیستانی بخش 29کرمان
خریداری از مالک رسمی آقای محمد اسعد بهزادی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7686مورخه  1394/09/29هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه فیاض بخش فرزند حسین
بشماره شناسنامه  3680شماره ملی  3110438331صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  400/26متر مربع پالک 2
فرعی از 334اصلی واقع در شهرستان بم دهبکری گلستان شش بخش 33کرمان خریداری از مالک رسمی آقای لطفعلی انوری
محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی
تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7613مورخه  1394/09/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر فالحتی زاده فرزند محمود
بشماره شناسنامه  512شماره ملی  3110422786صادره از بم درششدانگ یک باب خانه و باغ به مساحت  798/14متر مربع
پالک  2فرعی از 1937اصلی واقع در شهرستان نرماشیر نظامشهر روستای ناصرآباد بخش 32کرمان خریداری از مالک رسمی
آقای ماشاهلل برواتی اکبری محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  6388مورخه  1394/08/21هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیه مشکی فرزند رضا بشماره
شناسنامه  3100064127صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  321/54متر مربع پالک  589فرعی از 255فرعی از
 2811اصلی واقع در شهرستان بم المهدی شرقی المهدی دوازده بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین توکلی
نژاد محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی
تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  9089مورخه  1394/10/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اقدس افغانی رکن آبادی فرزند
عباس بشماره شناسنامه  49شماره ملی  3719591107صادره از خاش درششدانگ سردخانه مشتمل بر خانه سرایداری به
مساحت  4395/59متر مربع پالک  12فرعی از 4371اصلی واقع در شهرستان ریگان روستای قاسم آباد گنبکی بخش 32کرمان
خریداری از مالک رسمی خانم مهین دخت سجادی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1394/10/28 - 9110هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره یوسف آبادی فرزند احمد
بشماره شناسنامه  716صادره از بم درششدانگ مغازه به مساحت  66متر مربع پالک  52فرعی از 10فرعی از  4949اصلی واقع
در شهرستان بم خیابان  22بهمن بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد صنعتی محرز گردیده است  .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7537مورخه  1394/09/26هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور پژند فرزند محمود
بشماره شناسنامه  472شماره ملی  3110540703صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  243/25متر مربع پالک
 1094فرعی از 2810اصلی واقع در شهرستان بم خیابان کشاورز کشاورز دوازده بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی آقای
مهدی فروتن محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7181مورخه  1394/09/17هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رجبی زاده برائی فرزند
اکبر بشماره شناسنامه  33شماره ملی  3111177939صادره از بروات درششدانگ یک باب خانه به مساحت  556متر مربع
پالک  1فرعی از 3515اصلی واقع در شهرستان بم بروات بلوار باهنر جنب سردخانه موسوی بخش 31کرمان خریداری از مالک
رسمی آقای اکبر رجبی زاده برایی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  6404مورخه  1394/08/23هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یداله موحدی فرزند رضابشماره
شناسنامه  4شماره ملی  3209842833صادره از مرکزی درششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت  447متر
مربع پالک  22فرعی از 4840اصلی واقع در شهرستان بم میدان امام حسین بلوار صاحب الزمان کوچه شش بخش 29کرمان
خریداری از مالک رسمی آقای سیروس ساالری بهزادی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رایهای شماره  8863 -و  8869مورخ  1394/10/26هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید جوهری
فرزند حسین بشماره شناسنامه  629صادره از بم و خانم سمیه خراسانی بمی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 1487صادره از بم
هر کدام نسبت به سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت  756/56متر مربع پالک  2فرعی از 3160اصلی واقع در شهرستان
بم کمربندی طالقانی کوچه طالقانی  17بن بست غالمی بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی خانم ربابه دامغانی محرز
گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم
نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  7451مورخه  1394/09/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه زابلی فرزند حسین
بشماره شناسنامه 9شماره ملی  3110898020صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  2105/10متر مربع پالک
 1فرعی از  3748اصلی واقع در شهرستان بم کمربندی مهداب کوچه یک بخش 29کرمان خریداری از مالک رسمی آقایان
غالمحسین بهرامی و عباس بهرامی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء شماره  7444 -7447و  7450مورخ  1394/09/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان سینا و سهیل و
ستاره همگی بهرامی فرزندان حمیدرضا بالسویه درششدانگ خانه مشتمل بر باغ و دو باب مغازه به مساحت  5295متر مربع
پالک  1فرعی از  3757اصلی واقع در شهرستان بم خیابان کمربندی طالقانی بخش  29کرمان خریداری از مالک رسمی آقایان
غالمحسین بهرامی و عباس بهرامی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  9340مورخه  1394/10/30هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر جزینی زاده فرزند علی
بشماره شناسنامه 5شماره ملی  3111368785صادره از بم درششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 536/60
متر مربع پالک  225فرعی از  4839اصلی واقع در شهرستان بم میدان امام حسین کوچه شانزده متری وصال  ،وصال هشت بخش
29کرمان خریداری از مالک رسمی آقایان منوچهر و سیروس ساالر بهزادی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/03 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/19 :
محمد امیری خواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله به آقای مرادبخش عبداللهی فرزند دالور مجهول المکان ابالغ و اخطار می گردد که خانم عصمت مهدی پور قلعه
خانی دادخواستی بطرفیت شما به خواسته تقاضای صدور حکم طالق تسلیم دادگاه عمومی شهرستان فهرج نموده و به کالسه
 9409983450201329ثبت و برای تاریخ  1394/12/19راس ساعت  11:00تعیین وقت گردیده لذا مراتب مستندا به ماده 73
قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت آگهی می گردد تا با اطالع در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شوید و در غیر
اینصورت دادگاه اتخاذ تصمیم می نماید  ،ضمنا پرداخت هزینه نشر آگهی به عهده خواهان می باشد .
داوریان  -دادرس دادگاه عمومی شهرستان فهرج
دادنامه
پرونده کالسه  9409983452200972شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی ) بخش نرماشیر تصمیم نهایی شماره
9409973452202274
خواهان  :خانم صنوبر سارانی نظری فرزند عبدل به نشانی رستم آباد  -خ شهید رجایی  -روبروی محمد یخچال ساز  -منزل
جان بی بی ریماز
خوانده  :آقای علی دهمرده فرزند جمعه به نشانی مجهول المکان
خواسته  :حضانت
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خانم صنوبر سارانی نظری فرزند عبدل به طرفیت آقای علی ده مرده فرزند جمعه به خواسته تقاضای
اعطاء حضانت فرزند مشترک به نام وحید ده مرده  ،با این توضیح که خواهان اظهار داشته همسر وی تبعه کشور افغانستان می
باشد و حدود شش سال است که منزل مشترک را ترک کرده و خبری از وی ندارد و جهت نگهداری فرزند نه ساله خود تقاضای
اعطاء حضانت را نموده است  ،دادگاه با عنایت به مراتب معنونه  ،مالحظه متن دادخواست تقدیمی  ،مداقه در جامع اوراق و
محتویات پرونده  ،مالحظه متن دادخواست تقدیمی  ،مداقه در جامع اوراق و محتویات پرونده  ،مالحظه دادنامه های پیوست
در خصوص اثبات زوجیت خواهان نسبت به خوانده و اثبات رابطه فرزندی با خواهان و خوانده  ،انتشار آگهی های مربوطه و
سایر قراین و امارات موجود و احراز مجهول المکان بودن خوانده و رعایت مصلحت طفل  ،خواسته خواهان را وارد و مقرون
به صحت تشخیص و با استناد به مواد  1168و تبصره  1169قانون مدنی و مواد  41و  45قانون حمایت خانواده مصوب 1391
حکم بر اعطاء حضانت فرزند مشترک وحید ده مرده فرزند علی به خواهان صادر و اعالم می نماید  ،رای صادره غیابی و ظرف
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم
تجدیدنظر مرکز استان کرمان می باشد .
حسین سالمی  -رئیس شعبه اول دادگاه عمومی نرماشیر
آگهی حصروراثت
آقای  /خانم پریسا تقی زاده فرزند مهدی دارای شناسنامه  3100144351به شرح دادخواست شماره  940565مورخ 94/11/18
توضیح داده شادروان مهدی تقی زاده فرزند حبیب اله به شناسنامه  1در تاریخ  94/10/17در شهر بم فوت شده و وراثت منحصر
حین الفوت وی عبارتند  /عبارتست از:
 -1صدیقه عباس زاده فرزند محمد به شماره شناسنامه  398مادر متوفی
 -2طاهره فرخی نژاد فرزند درویش به شماره شناسنامه  635همسر متوفی
 -3فرزانه تقی زاده فرزند مهدی به شماره شناسنامه  2441فرزند متوفی
 -4پریسا تقی زاده فرزند مهدی به شماره شناسنامه  3100144351فرزند متوفی
 -5پریناز تقی زاده فرزند مهدی به شماره شناسنامه  3100239881فرزند متوفی
 -6فریبا تقی زاده فرزند مهدی به شماره شناسنامه  2919فرزند متوفی
 -7فاطمه تقی زاده رحمت آبادی فرزند مهدی به شماره شناسنامه  19285فرزند متوفی
 -8فهیمه تقی زاده رحمت آبادی فرزند مهدی به شماره شناسنامه  701فرزند متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر
وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
دفتر شورای حل اختالف شماره 6شهرستان بم

ندای بم هفته نامه اجتماعی -فرهنگی -ورزشی
گستره توزیع استان کرمان
مستقل و به هیچ جناح و گروه خاصی بستگی ندارد
فرماندار ریگان خواستار شد

اختصاص اعتبار بینالمللی برای
ادامه طرح جف در ریگان

فرماندار ریگان گفت :اعتبار بینالمللی برای ادامه طرح جف در این
شهرستان اختصاص یابد.
به گزارش خبرگزاری فارس از ریگان ،امین باقری صبح امروز در دیدار
با نماینده اعزامی فائو در این شهرستان با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی
مقطعی نیست و باید همیشه ادامه داشته باشد ،اظهار داشت :ریگان یکی از
شهرستانهای بحرانی در استان کرمان است.

وی بیان داشت :طرح بینالمللی جف برای نخستینبار در کشور در ریگان
آغاز شد و تاکنون روند مطلوبی در این شهرستان داشته و در این زمینه
توجه ویژهای به شهرستان ریگان شده و کارهای بزرگی انجام داده است.
فرماندار ریگان با تأکید بر اینکه این طرح باید به صورت مداوم در این
شهرستان ادامه یابد ،خواستار تخصیص اعتبار بینالمللی برای ادامه طرح
جف در این شهرستان شد تا روند ادامه پروژه انجام شود.
وی افزود :یکی از اهداف ما در شهرستان ریگان در قالب این طرح،
اشتغالزایی است و در این زمینه تاکنون شغلهایی ایجاد شده است.
فرماندار ریگان خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه این طرح به صورت الگو
در کشور در ریگان در حال اجراست ،خواستار حمایت دیگر مجامع از این
طرح بینالمللی هستیم.
باقری گفت :شهرستان ریگان بیش از  8هزار و  900کیلومتر مربع وسعت و
 90هزار نفر جمعیت دارد و عرصههای بیابانی آن بر اثر فرسایش بادی در
حال افزایش است و در صورت تداوم طرح بینالمللی جف در شهرستان
شاهد سرسبزی ریگان خواهیم بود.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فتح اله اسدی
تلفن همراه مدیر مسئول09131444216 :
طراح و صفحه آرا :اطهره سلجوقیان

مدیرکل میراث فرهنگی کرمان:

صنایع دستی متناسب با ذائقه
نسل جدید باشد

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان ،محمود وفایی عصر امروز در آیین
گشایش نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در کرمان اظهار داشت:
اگر بخواهیم در ارتباط با نیاز امروز جامعه و اقتصاد مقاومتی و رهایی
از اقتصاد نفتی صحبت کنیم ،ناگزیر باید به حوزه گردشگری و صنایع
دستی وارد شد.

وی بیان داشت :گردشگری و صنایع دستی به تقویت اقتصاد کشور و
داشتن اقتصادی با ثبات و پایدار کمک میکنند و اقتصاد مقاومتی در عمل
با رویکرد توجه به این دو حوزه اتفاق میافتد.
وفایی ادامه داد :برای رفع بخشی از مشکل بیکاری کشور باید به سمت
صنایع دستی و تقویت این حوزه حرکت کنیم ،در سیاستهای ابالغی
اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر نیز به افزایش پنج برابری گردشگری
خارجی تاکید شده است.وی تصریح کرد :در صنایع دستی باید ذائقهها
را نیز مدنظر داشت و متناسب با نسل جدید ،کارهای هنری تولید کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان مشکل اصلی هنرمندان صنایع دستی
را عرضه و فروش تولیدات دانست و گفت :بازارهای جهانی باید به روی
هنرمندان ایرانی باز شود و هنرمندان نیز باید در این زمینه همت کنند.
وفایی خاطرنشان کرد :امیدواریم با فضایی که پس از برجام ایجاد
میشود ،آنچه حق هنرمندان است ،اتفاق بیفتد و بتوانند هنر تولیدی خود
را به جهانیان عرضه کنند.به گزارش فارس ،نهمین نمایشگاه سراسری
صنایع دستی ایران از  17تا  23بهمن ماه در محل مرکز نمایشگاههای
بینالمللی جنوب شرق کرمان دایر است.

نشانی دفتر :بم -خیابان پاسداران-کوچه پاسدارن ( 10کوچه شهید حیدری) -جنب
بازرگانی پالک  -16تلفن034-44316932 :
پست الکترونیکnedaye_bam@yahoo.com :
nedaye.bam 1393 @gmail.com

نماینده هیئت بازرگانی روسیه عنوان کرد
شرایط مساعد روسیه برای واردات کاالهای ایرانی

نماینده هیئت بازرگانی روسیه گفت :در شرایط کنونی تحریمهای غرب
علیه روسیه شرایط مساعدی برای ایران به وجود آورده ،قبال بازار رقابتی
باالیی وجود و ترکیه بازار خوبی در روسیه داشت.
خبرگزاری فارس :شرایط مساعد روسیه برای واردات کاالهای ایرانی
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان ،نشست مذاکرات  B2Bتجار و
بازرگانان کرمانی با تجار و بازرگانان مطرح کشورهای هند ،روسیه و
عراق صبح امروز در کرمان آغاز شد.
مسعود توانا نماینده هیئت تجاری عراق در آیین آغاز این نشست اظهار
داشت :شرایطی که در حال حاضر کشور و دولت عراق در آن قرار دارد
با وجود اینکه ما گمان میکنیم در حال جنگ هستند ،اما نیازهای آنها
تغییر کرده است.
وی بیان داشت :بازار عراق کشش و جذابیت الزم را برای بازرگانان
ایرانی به ویژه کرمان با توجه به سنخیت در زمینههای فرهنگی و  ...دارد.
توانا عنوان کرد :نیازهای کنونی دولت عراق بیشتر به سمت مواد غذایی
و نیازهای عمومی مردم تغییر کرده و روابط عراق با کشورهای همسایه
آن تغییر کرده است
وی ادامه داد :میزان حضور بازرگانان کشورهای دیگر که به نوعی عرصه
را برای ایرانیان تنگ کرده بود از بین رفته و تجار ،صنعتگران و بازرگانان
ایرانی به ویژه کرمان باید مورد توجه قرار گیرند.
توانا گفت :در دورههای آخر جنگ و پساجنگ که ساخت و ساز در عراق
آغاز شده میتوانیم حضور فعالی در این زمینه داشته باشیم.
وی ابراز داشت :هیئت تجاری کشور عراق که به کرمان سفر کردهاند ،سه

معاون صنایع دستی ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان کرمان از رونمایی کتاب «پته کرمان» به همت هنرمند صنایع دستی
کرمان در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان ،غالمرضا فرخی عصر امروز در
آیین گشایش نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در کرمان اظهار
داشت :صنایع دستی کرمان سابقه فرهنگی و تاریخی غنی دارد و حضور
هنرمندان برجسته و استفاده از مواد اولیه مرغوب و باکیفیت جزء ویژگی
آنها است.
وی بیان داشت :نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در استان کرمان
با برپایی  140غرفه و شرکت  30استان کشور دایر شده و تا  23بهمن
ماه ادامه دارد.
فرخی عنوان کرد 90 :غرفه این نمایشگاه متعلق به هنرمندان سایر
استانهای کشور است و امسال حضور پیشکسوتان صنایع دستی را در
نمایشگاه سراسری صنایع دستی کرمان داریم.
وی افزود :از مجموع  2982رشته صنایع دستی 60 ،رشته به صورت فعال
در استان کرمان انجام میشود و  30هزار صنعتگر کرمانی در این حوزه
شناخته شدهاند.
معاون ادارهکل میراث فرهنگی کرمان بیان داشت :صنایع دستی کرمان
دارای  90نشان ملی و  11نشان یونسکو است و  10هزار نفر از هنرمندان

این استان بیمه هستند.
فرخی اظهار داشت :در حوزه صنایع دستی استان کرمان دو تمبر گلیم و
پته ثبت ملی شده و به زودی شاهد رونمایی از کتاب پته کرمان به همت
خانم سعیدی از هنرمندان صنایع دستی کرمان هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد ،بازارچه دائمی صنایع دستی استان کرمان در سال
آینده کار خود را آغاز کند.
به گزارش فارس ،نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایران از  17تا
 23بهمن ماه در محل مرکز نمایشگاههای بینالمللی جنوب شرق کرمان
دایر است.

در دومین روز از دهه فجر
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جانبه و از بخش دولت ،مجلس و بخش خصوصی هستند.
توانا خاطرنشان کرد :تجربه نشان میدهد ،نباید انتظار داشت در این دو
روز بالفاصله کاال فروخته شده و قراردادی صورت گیرد ،این جلسه
زمینهساز ارتباط موثر و خوب برای روزهای آینده است.
وی گفت :تجار و بازرگانان ما نباید تنها به چند شهر عراق تاکید داشته
باشند ،بلکه حوزه کاری را به تمام شهرها توسعه دهند ،دولت عراق
اختیارات زیادی به هیئت خود داده و میتوانند تصمیمات خوبی بگیرند.
توانا ادامه داد :باید ارتباط و فعالیت خود را در کل عراق توسعه دهیم،
هیئت عراقی دو روز در کرمان هستند و تالش کرده که اطالعات داده و
زمینه را برای حضور بلند مدت تجار کرمانی در عراق فراهم کنند.
مسعود مطلبی نماینده هیئت بازرگانی روسیه اظهار داشت :تولید ناخالص
روسیه طی سال گذشته رتبه هشتم دنیا را داشته است.
وی با بیان اینکه در حمل و نقل مشکالتی داریم و امیدواریم با
سوبسیدهای ارائه شده از سوی دولتها کمک شود ،عنوان کرد :این
کار را برای روابط تجار دو کشور راحتتر میکند و در قیمت تمام شده
کاال موثر است.
وی بیان داشت :در شرایط کنونی تحریمهای غرب علیه روسیه شرایط
مساعدی برای ایران به وجود آورده ،قبال بازار رقابتی باالیی وجود داشت
و ترکیه بازار خوبی در روسیه داشت.
مطلبی گفت :در حال حاضر که روابط سیاسی ترکیه و روسیه قطع شده،
فرصت بسیار خوبی برای کاالهای ایرانی و بازرگانان در روسیه فراهم
شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمان:

کرمان نیازمند شرکتهای قدرتمند ارزیابی محیط زیستی است

معاون ادارهکل میراث فرهنگی کرمان:

کتاب «پته کرمان» رونمایی میشود

سردبیر :محمد امین اسدی
09356146615
مدیر داخلی :نیره محرر
لیتوگرافی و چاپ :کرمان ترسیم

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت :استان کرمان نیازمند
شرکتهای قدرتمند در حوزه ارزیابی محیط زیستی است.
خبرگزاری فارس :کرمان نیازمند شرکتهای قدرتمند ارزیابی محیط
زیستی است
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان ،محمود صفرزاده ظهر امروز در
نشست کارگروه آمایش و محیط زیست و توسعه پایدار استان اظهار
داشت :سند آمایش سرزمین و محیط زیست و توسعه پایدار مراحل نهایی
خود را طی میکند.
وی بیان داشت :اداره کل محیط زیست استان کرمان در راستای وظایف
خود ،تنها منتظر تنظیم سند نیست ،بلکه در زمینههای مخاطرات
زیستمحیطی ،آلودگی هوا ،فاضالب ،کارگروه ارزیابی زیستمحیطی،

ریزگردها و پسماندها وارد شده و کار میکند.
صفرزاده تصریح کرد :انتظار ما این است که کارها و طرحهای صورت
گرفته مورد بررسی قرار گیرند تا روند پیشرفت کار و اثرات آن مشخص
شود.
وی ادامه داد :در زمینه ارزیابی اثرات زیستمحیطی از سال  86تاکنون
حدود  35مجوز صادر شده است و  51طرح نیز در حال ارزیابی داریم.
صفرزاده افزود :در حوزه محیط زیست نباید به صورت بخشی و جزیرهای
نگاه کنیم ،تفکر توسعه پایدار مطرح است که از طبیعت بهرهبرداری
منطقی و حساب شده باشد و صرف محیط زیست و تفکر توسعهای بدون
توجه به مالحظات درست نیست.
مدیرکل محیط زیست استان کرمان گفت :قانو ن فعالیت فیزیکی را قبل
از صدور طرح ارزیابی محیط زیست ممنوع کرده است ،روند ارزیابی
وقتگیر است و نامهنگاریهایی برای تفویض اختیار در این زمینه داشته
و توانستهایم در  20مورد از پروژههای اخذکننده ارزیابی ،برخی اختیارات
بگیریم.وی ابراز داشت :شرکتهای قدرتمندی در حوزه ارزیابی محیط
زیستی در استان کرمان نداریم و در شأن استان کرمان نیست که
شرکتهای مشاور از خارج از استان این کارها را انجام دهند.
صفرزاده بیان داشت :محیط زیست مخالف توسعه نیست ،باید با مطالعه
جلو برویم که هم اشتغال و اقتصاد سازگار با محیط زیست داشته و هم
بتوانیم از محیط زیست حفاظت کنیم و در این راستا نیازمند همکاری
دستگاههای مختلف برای توسعه پایدار استان هستیم.

مدیرکل امور بانوان استانداری کرمان خواستار شد

ضرورت حمایت و رفع موانع برای بانوان کارآفرین

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت :ضرورت دارد
بانوانی که در زمینه اشتغال گام برداشتند ،حمایت شوند و موانع از سر
راه آنها برداشته شود.
خبرگزاری فارس :ضرورت حمایت و رفع موانع برای بانوان کارآفرین
به گزارش خبرگزاری فارس از رفسنجان ،فاطمهالسادات حسینی پیش
از ظهر امروز در همایش مشاوران فرمانداران استان کرمان در فرمانداری
رفسنجان اظهار داشت :در دومین سفری که به رفسنجان داشتم ،شاهد
توجه ویژه به جایگاه بانوان از سوی فرماندار این شهرستان و امام جمعه
هستیم.
وی بیان داشت :امام خمینی (ره) به عنوان یک شخصیت فیلسوف و
عارف در مورد زنان میفرمایند «نهضت خود را مدیون زنان هستیم ،این تعامل را با بانوان داشته باشند ،خدمات دولت و مشارکت مردم
مردان به تبع از زنان انقالب کردند و زنان پیشگامان انقالب هستند».
افزایش مییابد.
فرمودند
مشاور استاندار کرمان در امور بانوان ادامه داد :امام خمینی (ره)
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با اشاره به اینکه اکنون
«زنان باید در سرنوشت خود و مقدرات مملکت تأثیرگذار باشند».
اقتصاد مقاومتی جهاد تلقی میشود ،عنوان کرد :در استان کرمان بیشترین
حسینی با بیان اینکه زنان توانمندیهای زیادی دارند و اگر بخواهیم در صندوق تعاونی برای بانوان رفسنجانی است و برای اشتغال پایدار در
زمینه مسائل فرهنگی ،تحکیم بنیاد خانواده و مسائل دینی و همچنین روستاها شرکت تعاونی روستایی راهاندازی و آموزشهای الزم ارائه شود.
کاهش آسیبهای اجتماعی موفق باشیم ،باید به زنان که سرمایههای حسینی گفت :سال  95پنج روستا با حضور پررنگ بانوان در حوزه
اجتماعی هستند ،توجه داشته باشیم.
مشاغل خانگی و مشاغل زنجیرهای فعال میشود و این مهم به بحث
وی با بیان اینکه شهرستان رفسنجان در زمینه اقتصادی فعاالنی بانو دارد ،فعالیتهای اقتصادی کمک میکند.
تصریح کرد :شیرزنانی وجود دارند که در حوزههای فعالیت مردان ورود وی خاطرنشان کرد 85 :درصد بانوان در صنایع دستی و  95درصد در
کرده و موفق هستند.
زمینه قالی فعال هستند ،اما پته و قالی ساماندهی نشده است.
حسینی با اشاره به اینکه فعالیتها و مشارکتهایی که مطابق با شئونات حسینی اضافه کرد :اگر مادر خانواده سالم باشد ،خانواده سالم و جامعه
باشد ،هیچوقت به خانواده آسیب نمیزند ،افزود :تعامل و رشد فرهنگی سالمی داریم و کارگاههای آموزشی برای پایین آوردن هجمههای
خانواده به رشد جامعه کمک میکند.
شبکههای اجتماعی مهم و تأثیرگذار است.
وی بیان کرد :اگر به زنان در حوزههای مختلف توجه شود و مسئوالن
در نخستین روز از دهه فجر

از مجموع  300پروژه شهرستان بم  11پروژه عمران روستایی این شهرستان به
صورت نمادین به بهرهبرداری رسید.
خبرگزاری فارس 11 :پروژه عمران روستایی بم به بهرهبرداری رسید
به گزارش خبرگزاری فارس از بم ،در دومین روز از ایاماهلل دهه فجر ظهر امروز
با حضور جمعی از مسئوالن شهرستان ب م به صورت نمادین  11پروژه عمران
روستایی در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
رضا اشک فرماندار بم در این رابطه اظهار داشت :از نیمه دوم سال گذشته تاکنون
 300پروژه عمران روستایی خرد و کالن در شهرستان بم آغاز شد که امروز همه
آنها آماده بهرهبرداری هستند.
وی افزود :این طرحها شامل زیرسازی ،آسفالت ،جدولگذاری ،آبرسانی و ...
هستند و در مجموع  8میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است.
فرماندار بم تصریح کرد :در دومین روز از سی و هفتمین فجر انقالب اسالمی
به صورت نمادین  11پروژه با حضور مسئوالن افتتاح شد و مورد بهرهبرداری
قرار گرفت.
افتتاح مرغداری گوشتی :این مرغداری در وسعت یک هکتار و با اعتباری بالغ
بر  800میلیون تومان به بهرهبرداری رسیده که نیمی از آن توسط دولت و نیمی
توسط سرمایهگذار تامین شده است.
این مرغداری در دو سالن و ظرفیت  20هزار قطعه مرغ گوشتی را دارد و در
روستای دارزین واقع شده است.
کارگاه تولید قطعات بتنی:این کارگاه در یکهزار و  500مترمربع وسعت بنا شده
و در زمینه تولید جدول ،موزائیک و  ...فعالیت دارد.
همچنین در این کارگاه برای هفت نفر به صورت مستقیم و  10نفر به صورت
غیرمستقیم اشتغال ایجاد و  170میلیون تومان از اعتبارات دهیاری برای آن هزینه

شده است.
پارک روستای خانهخاتون :این پارک در زمینی به مساحت  2هزار و  500مترمربع
با اعتبار  130میلیون تومان از اعتبارات دهیاری ایجاد شده است.
کمربند سبز ابارق :کمربند سبز روستای ابارق به طول یکهزار و  400متر
سنگچینی شده و با اعتبار  130میلیون تومان همراه با روشنایی پروژه افتتاح
شده است.
سالن ورزشی تکواندو :این سالن ورزشی با اعتباری بالغ بر  120میلیون تومان از
اعتبارات دهیاری در روستای ابارق بم راهاندازی شده است.
دو خیابان در روستای ابارق نیز با اعتبار  750میلیون تومان بعد از جدولگذاری،
آسفالت و زیرسازی امروز به بهرهبرداری رسیدند.
افتتاح بلوار و ساختمان دهیاری روستای باغچمک :بلوار روستای باغ چمک به
مساحت  13هزار مترمربع و با اعتبار  400میلیون تومان از اعتبارات دهیاری پس
از زیرسازی ،آسفالت و جدولگذاری مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
ساختمان دهیاری روستای باغچمک نیز به وسعت  70متر و  60میلیون تومان
اعتبار افتتاح شد.
افتتاح آزمایشگاه اداره آبفار بم :آزمایشگاه اداره آب و فاضالب روستایی بم نیز
به منظور انجام امور کنترل بهداشت و کیفیت آب چهار شهرستان شرقی استان با
اعتبار  90میلیون تومان و در وسعت  70مترمربع افتتاح شد.
آسفالت روستای هراران به وسعت  5هزار مترمربع و اعتبار  150میلیون تومان
و روستای اسالمآباد به وسعت  3هزار مترمربع و اعتبار  90میلیون تومان مورد
در نخستین روز از دهه فجر عملیات عمرانی سه پروژه شهری در شهر
بهرهبرداری قرار گرفت.
فهرج آغاز شد.
پارک خواجهعسکر :این پارک در زمینی به مساحت  3هزار و  500مترمربع افتتاح
شد که در مجموع با تامین وسایل آن  300میلیون تومان اعتبار در بر داشته است .خبرگزاری فارس :عملیات عمرانی  3طرح شهری در فهرج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری فارس از ریگان ،همزمان با دومین روز از دهه
مبارک فجر پیش از ظهر امروز 149 ،طرح اشتغالزایی کمیته امداد امام
خمینی شامل کشاورزی ،دامپروری و صنفی در شهرستان ریگان به
بهرهبرداری رسید.
مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان ریگان در حاشیه این آیین اظهار
داشت :امروز  6دستگاه تراکتور به  6مددجوی زیر پوشش کمیته امداد
شهرستان واگذار شد.

منوچهر آشورزاده بیان داشت :این تراکتورها به منظور اشتغالزایی به
مددجویان کمیته امداد شهرستان با اعتبار هر کدام  370میلیون ریال
واگذار شد و تاکنون بیش از  9دستگاه تراکتور به مددجویان زیر پوشش
کمیته امداد شهرستان ریگان واگذار شده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان ریگان بیان کرد :طرحهای افتتاحی
از طریق تسهیالت کمیته امداد به مددجویان راهاندازی با تسهیالت هر
کدام  150میلیون ریال اجرا شد.

عملیات عمرانی  3طرح شهری در فهرج آغاز شد

به مناسبت ایاماهلل دهه فجر 149 ،طرح اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی در
شهرستان ریگان به بهرهبرداری رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس از فهرج ،در نخستین روز از سی و هفتمین
دهه فجر عملیات احداث جدولگذاری دو بانده ورودی شهر فهرج آغاز
شد.
مهدی قائمی شهردار فهرج اظهار داشت :این عملیات به طول  6کیلومتر و
با اعتبار  2میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شده است.
وی عنوان کرد :عملیات جدولگذاری و دوربرگردانها بر اساس
استانداردهای راه و شهرسازی اجرا میشود.
همچنین ظهر امروز عملیات احداث ساخت پل باند دوم ورودی بر روی
رودخانه فصلی فهرج آغاز شد که این پل به طول  100متر با  10دهانه با
اعتبار  11میلیارد ریال احداث میشود.
وی افزود :با جاری شدن رودخانه فصلی فهرج شهروندان برای عبور

از رودخانه در باند دوم برگشت برای عبور و مرور با مشکالت جدی
روبهرو بودند.
قائمی ادامه داد :این پل موازی پل رودخانه فصلی فهرج با فاصله مناسب
احداث میشود ،تنها پل ورودی شهر فهرج که بر روی رودخانه فصلی
احداث شده ،قابلیت دوبانده بودن را ندارد و اجرای پل جدید به موازات
آن صورت میگیرد.
وی اظهار امیدواری کرد این طرح در اسفند  95به بهرهبرداری برسد.
همچنین ظهر امروز گلخانه تولید گل و گیاه گرمسیری شهرستان فهرج به
بهرهبرداری رسید.شهردار فهرج در این زمینه اظهار داشت :این گلخانه به
مساحت  300مترمربع احداث شده و مشکل تامین گل و گیاه فضای سبز
شهرداری فهرج را رفع میکند.
وی ادامه داد :تاکنون شهرداری فهرج گل و گیاه مورد نیاز خود را از
شهرستانها و مرکز استان تامین میکرد و این گلخانه با اجرای طرح نوین
آبیاری به صورت بارانی آبیاری میشود.

