
ضمن  مجلس،  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  زاهدی،  دکتر 
محکومیت ترور وحشیانه دانش آموزان و شهرواندان افغانستان، 
تأکید کرد که این ترور وحشیانه در افغانستان، نقطه تاریک 
دیگری در پرونده جانیان و علم ستیزان و دشمنان انسانیت بود 

که دل هر آزاده ای را در جهان به درد آورد.

محمدرضا نژاد حیدری گفت: نامزدهای اصالح طلب در موعد 
به  توجه  با  و  اعتراض کردند  نظارت  به تصمیم هیات  قانونی 
موضع گیری مسئوالن هیات نظارت استان امیدواریم در این 
 مرحله تجدیدنظر صورت گیرد.وی افزود: با نامزدهایی که تایید 

می شوند فهرستی را تهیه خواهیم کرد.

آقای عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه 
مصوبه مجلس درباره افزایش تعطیالت عیدفطر به دو روز مورد 
بررسی قرار گرفت گفت: پس از بررسی الزم مصوبه مجلس 
مغایر با شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد. لذا روز عید 

فطر و روز بعد از آن، تعطیل خواهد بود.

waghe_e_ newspaper@yahoo.com                     :ایمیل روزنامه واقعه
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نماینده مردم کرمان و راور در مجلس :

ترور وحشیانه در افغانستان 
دل هر آزاده ای را 

به درد آورد

سخنگوی جبهه اصالحات استان کرمان: 

با پایان بررسی صالحیت ها 
لیست خود را ارائه 

می دهیم

سخنگوی شورای نگهبان:

مصوبه مجلس مبنی بر
 تعطیالت دو روزه عید فطر 

مورد تایید شورای نگهبان است

روز اول ثبت نام و حضور مستقل ها
سعید محمد:

توصیه رهبر درباره گام دوم انقالب 
و تشکیل دولت جهان را مدنظر قرار دادم

محمد حسن نامی:

با شعار » نظم و قانون
 در سایه مکارم اخالق اسالمی« آمده ام

آقای سعید محمد، کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:
بنده به صورت مستقل وارد انتخابات شدم و به هیچ جریانی تعلق خاطر ندارم

برداشت من این است که مردم دارای مشکالت عدیده ناشی از سوء مدیریت از عملکرد کارگزاران نظام و دولت و بی عدالتی ها هستند و  الزم است یک تحول بزرگ اتفاق بیفتند 
 مردم گله مند از کارگزاران هستند نه از نظام. این درحالی است که خداوند آنقدر منابع به کشور داده که بتوانیم مشکالت مردم را کاهش یا حل کنیم. رمز موفقیت ما تکیه بر مردم است و نیازمند 

مشارکت حداکثری مردم هستیم
این تحول در حوزه برقراری عدالت در همه حوزه ها مردم نسبت به کارگزاران نظام گالیه مند هستند نه نظام؛ چون از سو تدبیرها بی و عملی ها ناراحت هستند و سفره آنان هر روز کوچکتر شده است

آقای محمدحسن نامی، کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:
 من متعلق به ارتش جمهوری اسالمی ایران هستم و سال ها در این سازمان خدمت کردم و در وزارت دفاع به عنوان معاون وزیر و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و بعد از آن نیز مرکز مطالعات 

بین المللی متعلق به نیروهای مسلح فعالیت کرده ام
من برای ۴ سال آینده ۶۴ برنامه برای دولت آینده دارم که مهمترین آنها ۶ برنامه برای سال اول است که بتوانم درباره وضعیت معیشتی مردم تحولی ایجاد کنیم

یک شرکت راهسازی، جهت تکمیل کادر دفتر فنی خود
 نیاز به یک نفر مهندس عمران )ترجیحا خانم( مسلط به نرم افزارهای msp  و اتوکد دارد.

تلفن تماس: 32478854          ساعت تماس: 8 تا 14

آگهی  تجدید مزایده  عمومی فروش 2-1400/ت م
دستگاه مزایده گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

موضوع:   تجدید مزایده فروش  محصول پسته تحت اختیار  آموزش و پرورش واقع در شهرستان رفسنجان   طبق 
جدول زیر

جهت دریافت اسناد مزایده وسایر اطالعات مورد نیاز  به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه شود.
شناسه آگهی 9099

فروش ماشین های اداری
پشتیبانی و خدمات 

عرضه مواد مصرفی 
تعمیرات تخصصی

 مرادخانی  
  09133429371

 32221634 

ماشین های   اداری   پیشـگامان

 شرکت معدنی و صنعتی گهرپویش گام، در نظر دارد شناسایی و انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام امور 
ایاب و ذهاب کارکنان خود را در شهرهای تهران و سیرجان از طریق مناقصه محدود به شرکت های واجد شرایط که 
دارای مجوز حمل و نقل از پایانه های کشور، رتبه خدمات و گواهی تایید صالحیت HSE و فنی معتبر در ارتباط با 
موضوع مناقصه می باشند واگذار نماید، لذا از شرکت هایی که آمادگی انجام خدمات مذکور را دارند دعوت می شود 

تقاضای خود را حداکثر ده روز پس از درج آگهی به نشانی: 

آگهی شناسایی پیمانکار

عیدسعیدفطرمبارک
 باآرزوی قبولی طاعات وعبادات شما عزیزان بزرگوار

به اطالع می رساند انجمن زنان نیکوکارمهتاب کرمان به شماره ثبت 841 با رزومه ای پربار طی یک دهه فعالیت 
باحمایت ازاقشارآسیب پذیر ونیازمندازجمله کودکان یتیم،بی سرپرست، بدسرپرست ومعلول، معلولین مختلف، 
تهیه دارو ودرمان بیماران، تامین جهیزیه و....با اولویت حرفه آموزی وایجاد اشتغال پایدار برای گروه هدف از طریق 
شماره کارت 6037707000028534  وکددستوری آپ #733*4*2299*  آماده دریافت فطریه؛ کفاره وهرنوع 

کمک دیگر می باشد.
 ضمنا خواهشمنداست برای شراکت دراین مهم معنوی به هر طریق ممکن، پیام رسان ما به سایرین باشید.

آقای انجم شعاع گفت: باید اندیشه و افکار حضرت امام)ره( را درباره انتخابات و انتخاب اصلح 
4برای مردم تبیین کنیم.

 اخبار  در  یک  نگاه

اراضی  از  از حدود ۶۵۰ هکتار  امسال  بینی می شود طی  مهندس سعیدی گفت: پیش 
کشاورزی استان کرمان، ۲۶ هزار ُتن محصول سیر برداشت شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان  
خبر داد:

برداشت ۲۶ هزار تن سیر
 از اراضی کشاورزی کرمان

4

 رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تاکید کرد:
تبیین اندیشه و افکار 

حضرت امام)ره( برای مردم 
درباره انتخاب اصلح

آقای شهباز حسن پور در دیدار با وزیر آموزش و پرورش خواستار اجرایی شدن جذب ۲۵۰ 
نفر از نیروهای حق التدریس در دو شهرستان سیرجان و بردسیرشد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس خواستار شد:
 اجرایی شدن جذب ۲۵۰ نفر 
از نیروهای حق التدریس در 

سیرجان و بردسیر

مهندس فالح گفت: با کمال خرسندی اعالم می کنیم درصد خانوار شهری تحت پوشش 
استان به میانگین کشوری رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان :

درصد خانوار شهری 
تحت پوشش شرکت گاز استان 

به میانگین کشوری رسید
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چالش در اولین گام انتخابات
ثبت نام کاندیدهای ریاست جمهوری از دیروز شروع شد. 

در حالیکه شورای نگهبان تصمیماتی را مبنی بر اصالح شرایط ثبت نام اعالم کرده بود و 
مجلس نیز از این تصمیمات حمایت کرده بود با این وجود ستاد انتخابات در اطالعیه شماره 
۱۴ خود بدون توجه به این تصمیمات برای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری  همچنان بر 

شرایط گذشته تصریح کرده بود.
می دانیم که شورای نگهبان حتی اگر این تصمیمات را هم ابالغ نمی کرد طبق وظیفه قانونی و 
ذاتی خود می توانست مفاد این تصمیمات را مو به مو در خصوص کاندیداها اعمال کند. چون 
در جایگاه مفسر و مبین رجل سیاسی قرار دارد و در تعیین صالحیت داوطلبان می تواند بند 
بند تصمیمات خود را اعمال کند. دور از عرف و منطق سیاسی هم نیست که رجل سیاسی 
و کسی که می خواهد مقدرات اجرایی مملکت را در دست بگیرید فراتر از کپی شناسنامه و 
کارت ملی و دو قطعه عکس مدارک دیگری دال بر شایستگی ها و توانمندی های خود ارائه 
ندهد. در حالی که نامزد شورای اسالمی روستا باید عالوه بر این مدارک کارت پایان خدمت 
و مدرک دیپلم را هم ارائه دهد. ضمن آنکه سنش نباید کمتر از ۲۵ سال باشد. لذا شورای 
نگهبان با  در نظر گرفتن این خأل قانونی موارد جدیدی  را که در تعیین صالحیت ها در نظر 
خواهد گرفت ابالغ و تاکید نمود ضمن تأکید بر الزم االجرا بودن مصوبه فوق اعالم می دارد 

ثبت نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور در مصوبه این شورا فاقد اعتبار می باشد.
نام همه  برای ثبت  را  راه  این تصمیمات   به  بدون توجه  بخواهد  اگر وزارت کشور  اکنون 
کاندیداها با هر سن و سال و با هر مدرک تحصیلی ولو بی سواد و با هر سابقه کیفری و 
قضایی باز بگذارد بدیهی است  چیزی نمی توان به او گفت جز این که...عرض خود می برای 

و زحمت او می داری...
شورای نگهبان در روند بررسی صالحیت ها کار خود را خواهد کرد و سابقه دارها و بی سوادها 
را همان لحظه اول جدا خواهد کرد. افرادی که اگر به روال دوره قبل باشد تعدادشان باالی 

۱۵۰۰ نفر خواهد بود.
افرادی که وقت ملت را می گیرند و با کاله مخملی و دست و گردن خالکوبی و با عرق زندان 

بر جبین می آیند و برای رییس جمهور شدن ثفت نام!! می کنند.
برویم اطالعیه ستاد انتخابات را بخوانیم!

                                                         مدیرمسئول

سرمقاله

روزنامه

هر روز صبح در سراسر استان

اطالعیه  انجمن زنان نیکوکارمهتاب کرمان

32443373 - 09133434826 
سیرجان، خیابان خواجه نظام الملک، خیابان قصر، پالک45 

کدپستی 7817636343
شرکت معدنی و صنعتی گهرپویش گام

ارسال و یا تحویل نمایند.



روز دوم ثبت نام، فقط تکلیف مستقل ها معلوم است

درصد خانوار شهری برخوردار از گاز طبیعی در کرمان به میانگین کشوری رسید
آقای منوچهر فالح مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: با تحقق رشد سه درصدی گازرسانی در سال ۹۹ و بهره مندی خانوارهای شهری استان از نعمت گاز به میزان ۹۷ درصد، درصد خانوار شهری تحت پوشش استان به میانگین کشوری رسید.

وی افزود: در سال ۹۹ شرکت گاز استان کرمان موفق شد پروژه های گازرسانی به ۱۳ شهر هنزا، شهداد، اندوهجرد، نظام شهر، بلوک، ارزوئیه، زهکلوت، فاریاب، حور، عنبرآباد، دوساری، گنبکی و ریگان را به بهره برداری برساند. 2
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خاطره دیدار با شهید سلیمانی از 
زبان حسین علی شهریاری

کمیسیون  رییس  شهریاری  حسین علی  آقای 
بهداشت و درمان مجلس در برابر دوربین مستند 

»پورسینا« قرار گرفت.
و  تهیه کنندگی  به  »پورسینا«  مستند  مجموعه 
 ۴۵ قسمت   ۱۳ در  کاظم زاده  حامد  کارگردانی 
دقیقه ای با پرداخت به زندگی شخصی و حرفه ای 
به سفارش شبکه یک  ایران  زنده  مفاخر پزشکی 

سیما مراحل تولید خود را پشت سر می گذارد.
این مستند که قرار است در هر قسمت، زندگی یک 
پزشک را در سه مقطع کودکی، جوانی و حال حاضر 
در ۲ بخش پیش و پس از انقالب به تصویر بکشد؛ 
در یکی از قسمت های خود به زندگی حسین علی 
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رییس  شهریاری 
مجلس پرداخته است.آقای شهریاری در این مستند 
از دوران پزشکی قبل و بعد از انقالب و چالش های 
خاطره  همچنین  و  ایران  در  پزشکی  روی  پیش 
دیدار با شهید سردار سلیمانی سخن گفته است.
تصویربرداری از زندگی حسین علی شهریاری در ۲ 
بخش تهران و زاهدان صورت گرفته است. در بخش 
از فعالیت های احداثی در حوزه  زاهدان شهریاری 
پزشکی و همچنین پیشرفت های علمی در استان 
سیستان و بلوچستان در برابر دوربین »پورسینا« 
سخن گفته است.»پورسینا« با هدف معرفی اساتید 
و مفاخر پزشکی، تالش می کند دستاوردهای علمی 
و پزشکی ایران را در طول ۵ دهه اخیر به تصویر 
بکشد و زمینه الگوسازی در این حوزه را فراهم آورد.
مجموعه مستند »پورسینا« هم اکنون مراحل تولید 
و ضبط خود را می گذراند و قرار است پس از اتمام 
تصویربرداری از ۱۳ پزشک از مفاخر پزشکی ایران، 

طی سال جاری از شبکه یک سیما پخش شود.

بیژن افشار بر اثر ابتال به بیماری 
کرونا درگذشت

بیژن افشار بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران بر 
اثر بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت.

آقای حمیدرضا نعیمی نویسنده و کارگردان تئاتر 
این  فوت  از  گفت:  افشار  بیژن  درگذشت  تایید  با 
هنرمند بسیار متأسف هستم و برای خانواده و جامعه 
هنری آرزوی صبر دارم.آقای بیژن افشار، بازیگری 
است که در فیلم های سینمایی »مربای شیرین«، 
»قلب های ناآرام«، »در وجه حامل«، »خبر خاصی 
نیست«، »خیابان دیوار«، »پیچ جاده نمناک«، »تابو«، 
»تمشک« و مجموعه های »مختارنامه«، »شهریار«، 
»خواب بلند«، »پرواز در ارتفاع صفر«، »یلدا« و .... 

بازی کرده و عضو خانه تئاتر است.

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اللهّم َغّشنی بالّرْحَمِة واْرُزْقنی فیِه الّتوفیِق والِعْصَمِة 
بِعباِدِه  رحیماً  یا  ْهَمِة  التُّ َغیاِهِب  من  قْلبی  وَطّهْر 

المؤِمنین.
خدایا بپوشان در آن با مهر ورحمت وروزی کن مرا 
در آن توفیق وخودداری وپاک کن دلم را از تیرگیها 
وگرفتگی های تهمت ای مهربان به بندگان با ایمان 

خود.

مجازات فحاشی و توهین 
به خانواده و ناموس

* سرویس  حقوقی  واقعه:
مطابق ماده 8۳۹ قانون مدنی مجازات شخص بسته 

به تکرار دفعات فرد تعیین می گردد:
به عنوان مثال:

دادگاه  باشد:قاضی  بارش  اولین  فرد  چنانچه   *
می تواند تخفیف الزم را در میزان مجازات اعمال 
نماید. مانند )تعلیق در مجازات شخص ویا جریمه و 

پرداخت بهای اندک( محکوم خواهد شد.
* چنانچه فرد چندومین بارش باشد: و سابقه کیفری 
در زمینه فحاشی و تهدید و توهین حرمت به افراد 
را داشته باشد، طبق قانون دادگاه می تواند مجازات 
شخص را به حداکثر مجازات مندرج در ماده فوق 
که شامل ۷۴ ضربه شالق و ۵0 هزار یا میلیون ریال 

جریمه و جزای نقدی محکوم کند.
مجازات فحاشی تلفنی و پیامکی

ویا  باشد  تلفنی  الفاظ رکیک  این  نمی کند  فرقی 
پیامکی مهم آن است که مطابق قانون عمل مجرمانه 
به حساب می آید و مجازات آن نیز طبق ماده 8۳۹ 
قانون جمهوری اسالمی ایران، دارای هفتاد و چهار 
ضربه شالق و به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه 

هزار یا میلیون ریال جرمیه می گردد.
نکته از وکیل دادگستری:برای اینکه شکایت شما 
محکمه پسند باشد باید مدرکی از این فحاشی را 
نظرد دادگاه به خود به همراه داشته باشید تا شکایت 

شما اثبات گردد.
اگر از طریق پیامک این الفاظ و فاحشی را به شما 
ارسال کرده می توانید با اسکرین شات از صفحه 

گوشی خود مدرک را همواره باخود داشته باشید.
شما  به  تلفن  طریق  از  الفاظ  این  اگر  همچنین 
باشد  تان ضبط صدا داشته  اگر گوشی   وارد شده 

می توانید از آن شخص شکایت نمائید.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کرمان خبر داد:

رونمایی از ناوگان بازسازی و 
تجهیز شده و کلنگ زنی ایستگاه 

شماره یک آتش نشانی کرمان
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری کرمان گفت: در چهل وششمین هفته از 
پویش »افتتاح« شهرداری کرمان، از ناوگان بازسازی 

و تجهیز شدۀ آتش نشانی رونمایی خواهد شد.
سعید  عید  آستانة  در  افزود:  میرزایی  رضا  آقای 
فطر، در محل ایستگاه شماره یک در میدان »شهید 
قرنی«، شش دستگاه خودروی امداد و نجات و اطفای 
حریق سبک و سنگین آتش نشانی رونمایی خواهد 

شد.
وی همچنین از رونمایی دو دستگاه موتورسیکلت 
و  داد  خبر  حریق  اطفای  تجهیزات  به  مجهز 
خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی شهر کرمان 
و بافت متفاوت نقاط مختلف آن باید تجهیزات و 
امکانات متناسب با هر منطقه وجود داشته باشد تا 

در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به هزینه باالی تجهیزات و ماشین آالت 
مدت  این  در  گفت:  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
خوشبختانه تجهیزات و ماشین آالت این سازمان به 

میزان قابل توجهی نوسازی و بهسازی شده است.
و  میلیارد   8۴ مبلغ  مجموع  در  افزود:  میرزایی 
ناوگان  تجهیز  و  بازسازی  برای  ریال  میلیون   ۳00
پویش  قالب  در  که  است  هزینه شده  آتش نشانی 
قرار  بهره برداری  مورد  کرمان  شهرداری  افتتاح 

می گیرد.
وی همچنین با اشاره به زلزله خیز بودن این منطقه 
از کشور و لزوم بهره مندی از ساختمان های مقاوم در 
خدمات ایمنی گفت: ایستگاه شماره یک آتش نشانی 

کرمان بعد از سال ها، تخریب و بازسازی می شود.
با  ایستگاه  این  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
کلنگ زنی  از  می شود،  ساخته  الزم  استانداردهای 
از  بهره برداری  با  همزمان  ایستگاه  این  ساخت 

ماشین آالت ذکر شده خبر داد.
ایستگاه  بازسازی  برای  پیش بینی شده  هزینه  وی 
شماره یک آتش نشانی را حدود ۴۵ میلیارد ریال 
دانست و گفت: ساخت و بازسازی ایستگاه های دیگر 

آتش نشانی نیز در دستور کار قرار دارد.

در شهر

رییس جمهور :
 در ثبت نام از داوطلبان، قوانین 

موجود مالک عمل باشد
 * سرویس سیاسی واقعه:

رییس جمهور در دستوری به وزارت کشور درباره 
مصوبه اخیر شورای نگهبان با بیان این که الزامات 
وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابالغ رییس 
جمهوری عملی شود، گفت: در ثبت نام از داوطلبان، 

قوانین موجود مالک عمل باشد.
در پی ابالغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط 
داوطلبان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به 
وزارت کشور؛ رئیس جمهور  به وزارت کشور دستور 
جمع بندی  براساس  انتخابات  برگزاری  در  که  داد 
نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و 

طبق قوانین موجود عمل نماید.
ریاست  حقوقی  معاونت  نظریه  جمع بندی  در 
کشور  »وزارت  که  است  شده  تاکید  جمهوری 
مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات 
و  موجود  قوانین  اساس  بر  را  ریاست جمهوری 

آئین نامه ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.«
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پی ابالغ مصوبه 
اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه ای 
در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه 
یا  نوعی  معیارهای  وضع  صالحیت  نامه  این  کرد. 
قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا 
بعهده مجلس شورای اسالمی دانسته و تاکید کرده 
است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم 

ابالغ آن برای اجرا با رئیس جمهور است.
خود  نظریه  در  ریاست جمهوری،  حقوقی  معاونت 
 )۱0( بند  )۱و۲(  اجزای  موجب  به  که  است  آورده 
معظم  مقام  ابالغی  انتخابات  کلی  سیاست های 
شایستگی  و  توانایی  اولیه  شناسایی  رهبری، 
طریق  از  صرفا  نام  ثبت  مرحله  در  داوطلبان 
»شیوه های مناسب قانونی« مجاز است و این یعنی 
در صورت خالء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله 
باید در قانون مصوب مجلس پیش بینی شود نه هیچ 

مصوبه دیگری.
وزارت  خود  نظریه  جمع بندی  در  حقوقی  معاونت 
کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در 
انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود 

و آئین نامه ها و قوانین مربوطه انجام دهد.
حقوقی  معاونت  سوی  از  نظریه  این  اعالم  پی  در 
کشور  وزارت  به  رئیس جمهور  ریاست جمهوری، 
دستور داد طبق جمع بندی نظریه معاونت حقوقی 
عمل نماید. دکتر روحانی همچنین به وزارت کشور 
متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون 

و با ابالغ رئیس جمهور عملی گردد.

سیاست

فرهنگ و هنر

ماه صیام

حقوقی و قضایی

روزنامه  واقعه 
را هر روز بخوانید

آگهی فقدان سندمالکیت
خانم عظیمه پرناک فرزند علی طبق وکالتنامه ۵۳۱86 مورخ ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۵ از 
طرف علیرضا رضائی نژاد مالک ششدانگ پالک ۵۷۷۵ فرعی از ۱۱ اصلی واقع 
در بخش ۴ کرمان که سندمالکیت آن بشماره ۹۹۲۵0۷ دفتر ۲۹0 صفحه ۲۲۴ 

صادر و تسلیم گردید و بموجب سند ۴۵۴۲۷ مورخ ۲6 / ۷ / ۱۳۹6 دفترخانه 
۹0 کرمان بنفع بانک ملی ثبت شده و ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی 
تصدیق امضا شده مدعی است سندمالکیت پالک مزبور بعلت نامعلوم مفقود 
/ از بین رفته و درخواست سندمالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده ۱۲0 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا 

چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سندمالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان 
کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله 
تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 

خواهد شد.م/الف ۱8۵

تاریخ انتشار: ۲۲ / ۲ / ۱۴00 
عیسی حافظی فر 

 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ کرمان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکبابخانه پالک ۴۲۲ فرعی مجزی شده از ۱ فرعی از ۲۳ اصلی 
بخش8 کرمان به مساحت ۵۵۱ مترمربع واقع در چترود روستای معزآباد خیابان 
ابوالفضل کوچه شماره ۹ مورد تقاضای هادی مهدوی مهر نیاز به تحدید حدود 

دارد و اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب 
درخواست وارده بشماره ۲۹۱0 / ۱۱0۱ - ۲0 / ۲ / ۱۴00 مالک بدینوسیله آگهی 
تحدید حدود آن منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 
۱۲ / ۳ / ۱۴00 درمحل شروع و بعمل خواهدآمد لذا به مالک)مالکین امالک 
مجاور( رقبه مزبور اخطار می گردد که درموعد مقرر در این اعالن در محل وقوع 

ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک 
انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد بر طبق 
ماده ۲0 قانون حداکثر ظرف مدت ۳0 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم 
اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست 

نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند 
بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 

از سوی معترض توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی بنام وی ادامه 
خواهد یافت و هیچگونه ادعائی مسموع نخواهد بود.م/الف ۱8۷    

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۲ / ۲ / ۱۴00

با آخرین اخبار انتخاباتی، همراه با روزنامه واقعه باشید.
ثبت نام کاندیدهای انتخابات ۱۴00 از دیروز آغاز شده و فضای 

سیاسی و رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.
اولین خبر از اقای ناظمی اردکانی است او در مصاحبه ای از پدیده 
انتخابات سخن به میان آورده و گفته: ممکن است افرادی بیایند 
که معترض وضع موجود شوند و با یک تبلیغات سنگین و پرهزینه 
به میدان بیایند و تبدیل به پدیده شوند اما اگر وضعیت دو قطبی 
رخ ندهد و رقابت در یک فضای معقولی اتفاق بیفتد، رقابت بر 
سر برنامه ها باشد و در عین حال از کاندیدا بپرسند برای اداره 
کشور چه برنامه ای دارید، چه راه حل هایی دارید یا بگویند تیم 
همکارشان چه کسانی هستند )چهره هایشان را اعالم کنند( 
و برای هم بستگی مردم و باال بردن سرمایه اجتماعی مردم و 
بی اعتمادی که االن به وجود آمده است را بتواند جبران کند، 
شخصیت های بعضی از افراد واقعا نقش تعیین کننده در ایجاد 
هم بستگی و اتحاد ملی، در وحدت ملی، در همگرایی جامعه دارد.

به نفع رئیسی کنار می کشم 
اجماع اصولگرایان بر روی قالیباف سخت است

وی ادامه داده: اگر وضعیت دو قطبی بدین گونه باشد آن پدیده 
می  این  به سمت  مردم  و  نگیرد  است شکل  ممکن  انتخاباتی 
روند که به آن فردی رأی دهند که در عقالنیت سرآمد است، در 
سابقه گذشته اش نشان می دهد که سرآمد بوده و نقصان و ضعفی 
نداشته و زمینه تخریبی هم در گذشته نداشته است، مردم به او 
رأی می دهند و رأی هم رای قابل مالحظه ای می شود البته ممکن 
است که اختالف آرا زیاد نباشد یعنی زمانی که دوقطبی رخ دهد 
اختالف آرا قابل توجه می شود به نظرم در چنین شرایطی اگر 
تبلیغات حجیم باشد و نسبت به وضع موجود یک تعارض سخت 

صورت بگیرد می توانیم منتظر یک پدیده هم باشیم.
خبر بعد از آقای الریجانی است، چهره ای که از ماه ها قبل آمدن 
و نیامدنش از بحث های جدی فضای انتخاباتی کشور بود اما مانند 

دیگر چهره های مطرح دو حزب معروف، سکوت کرده است.
دعوت جدید از »الریجانی« برای کاندیداتوری 

در انتخابات 1400
 جمعی از نمایندگان ادوار مجلس طی بیاینه ای از علی الریجانی 

برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است

·         اینجانبان، عمیقا باور داریم، انقالب شکوهمند اسالمی مردم 
ایران در یکی از مهم ترین فرازهای خود قرار دارد. موقعیتی خطیر 
پیش روی کشور است که می تواند همه تالش های صورت گرفته 
در سال های گذشته برای تحقق استقالل، آزادی و جمهوریت 

مبتنی بر آموزه های اسالمی را در معرض تهدید جدی قرار دهد.
معتقدیم جنابعالی بر حسب تجارب ارزنده ای که در عالی ترین 
بین المللی  چه  و  داخلی  عرصه  در  چه  نظام  مدیریت های 

اندوخته اید، مرد میدان خطیر و سرنوشت ساز کنونی هستید.
با آغاز ثبت نام کاندیدهای انتخابات، نامزدهای احتمالی دست 
اقتصادی  حوزه  در  بویژه  جامعه  معیوب  و  حساس  نقاط  روی 
خواهند گذاشت و آن را پررنگ تر از قبل می کنند، در تازه تریِن 
این اقدام، سعید محمد که مدتی است حضور خود را قطعی کرده 

است، از بازار بورس سخن گفت و برای بهبود آن وعده هایی داد.
وعده کاندیدای انتخابات 1400 برای اصالح 

بورس
به عنوان  برنامه های من  از جمله مهم ترین  اینکه  بیان  با   وی 
کاندیدای ریاست جمهوری برای بازار سرمایه، ایجاد تاالر بین 
الملل بورس است و بورس ایران باید به بورس  جهانی متصل شود، 
گفت: البته در حال حاضر در منطقه آزاد کیش یک تاالر بین الملل 
بورس پیش بینی شده است. از این طریق می توان ایرانی های مقیم 
خارج از کشور را برای سرمایه گذاری در بورس ایران ترغیب کرد و 
این امنیت سرمایه گذاری باید به این افراد داده شود که وارد بازار 

سرمایه کشورشان شوند.
خبر بعد از قاضی زاده هاشمی است، کسی که در انتخابات قبلی از 
مردم برای مجلس رای گرفت، اکنون وارد رقابت انتخاباتی ریاست 

جمهوری شده و برنامه خود را نیز ارائه کرده است.
رونمایی قاضی زاده از شعار و برنامه های خود 

در انتخابات 1400
 وی برنامه  انتخاباتی خود را  تحت عنوان »گفتمان دولت مردم« و 

با شعار »دولت سالم« منتشر کرده است.
در  تهران  مردم  سابق  نماینده  حضور  اعالم  درباره  بعدی  خبر 
مجلس شورای اسالمی برای کاندیداتوری در انتخابات ۱۴00 است.

محمود صادقی رسما اعالم کاندیداتوری کرد
 خبرهای منتشر شده از حکایت از اعالم داوطلبی محمود صادقی 
نمانیده مردم تهران در مجلس دهم و دبیرکل مجمع مدرسین 
دانشگاه ها برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
وی با بیان اینکه برنامه انتخاباتی ما براساس الگوی توسعه پایدار 
و متوازن و الگوی حکمرانی خوب در بخش های مختلف طراحی 
شده است،گفته: در حوزه اقتصادی مثبت کردن رشد اقتصادی 
و  برنامه  در  مندرج  اهداف  با  رشد  این  کردن  همسو  و  پایدار 
سیاست های ۱۴0۴ جزو برنامه های ما هست. امیدواریم رشد 
اقتصادی با برنامه ریزی درست مثبت شود و به میانگین ۵ درصد 

برسد.
خبر بعد درباره چهره اصالح طلب است که چندی پیش برای 

حضوردر رقابت انتخاباتی ۱۴00 اعالم امادگی کرد.
وابسته به هیچ حزب و دسته ای نیستم

 مسعود پزشکیان نامزد انتخاباتی گفته: تا االن کسی را برای کابینه 
انتخاب نکرده ام و مردم قرار است کابینه من را بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری و در آغاز کار هر وزارتخانه و معاونت بشناسند؛ 

قرار نیست از االن کسی را برای جایی منصوب کنیم.
بخشی از مصاحبه پزشکیان ...

* معیار من برای انتخاب کابینه، تخصص افراد است؛ باید افراد 
متخصص را با توجه به شرایطی که وجود دارد انتخاب کنیم و در 

جایگاه های مختلف قرار دهیم.
اصالحات  به  ولی  نیستم،  دسته ای  و  حزب  هیچ  به  وابسته   *
معتقدم؛ یعنی نگاه من نگاه اصالحات است و اعتقادم این است 
حتی اگر کسی اصولگرا باشد هم باید اصالحات کند، چون رشدی 

صورت نمی گیرد مگر اینکه اصالحی صورت بپذیرد.
* خاتمی یک قدرت فردی و مورد قبول در دیدگاه سیاسی برخی 
افراد است؛ در نتیجه به مقدار حضوری که دارد می تواند تاثیرگذار 
باشد.حضور خاتمی به عنوان یک شخصیت پرقدرت سیاسی 
می تواند در مشارکت موثر باشد و عده ای از افراد او را باور دارند؛ 
ما هم باید کاری کنیم که مردم پای صندوق های رای بیایند و از 

گزینه خود حمایت کنند.
* با برخی از اعضای نهاد اجماع ساز صحبت کرده ام. من اعتراض 
ندارم آن ها کار خود را انجام می دهند و از قبل هم گفته بودم که در 
انتخابات شرکت می کنم و اگر در نهایت در نهاد اجماع ساز فردی 
را که به نتیجه رسیده اند رای اش از من باالتر باشد به نفع او کناره 

گیری خواهم کرد.
اما از جبهه کارگزاران چه خبر؟

۵ گزینه حزب کارگزاران برای انتخابات ریاست 
جمهوری

غالمرضا کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران در گفت وگویی درباره 
کاندیداهای پیشنهادی حزب متبوعش که به نام آنها به جبهه 
اصالحات ایران ارائه شده، گفته:  حزب کارگزاران پنج نفر را به 
عنوان کاندیدا به اصالحات معرفی کرده است. در جبهه اصالحات 
۱۴ نفر از طرف احزاب مختلف معرفی شدند و در نهایت حزب نیز 
پنج نفر را معرفی کرده است، اعالم آمادگی این افراد برای حزب 
کامال مشخص نیست اما چون بحث شان مطرح بوده است مطرح 
پزشکیان  جهانگیری،  هاشمی،  محسن  ظریف،  آقایان  شدند؛ 
و شریعتمداری از افرادی هستند که برای شرکت در انتخابات 
آمادگی دارند اما غیر از آقای پزشکیان هنوز هیچکدام به طور 

رسمی اعالم حضور در انتخابات نکرده است.
این در حالی است که وزیر امور خارجه در نشست کمیسیون 
امنیت ملی گفته بود که به هیچ عنوان قصد کاندیداتوری در 

انتخابات ریاست جمهوری ندارد.
خبر بعد درباره انتقاد یک نامزد اصالح طلب به روش اصالح طلبان 

در قبال شورای نگهبان .
 به روش اصالح طلبان در قبال شورای نگهبان 

نقد دارم
 حجت االسالم رهامی داوطلب اصالح طلب انتخابات در مصاحبه 
ای گفته: به روش اصالح طلبان نقد دارم، نمی خواهیم از االن برای 
شورای نگهبان خط و نشان بکشیم و بگوییم که کاندیدای ما آقای 

»الف« است و یا تأیید می کنی یا خانه می نشینیم.
اصالح طلبان باید افراد جدید بیاورند چون 
مهره هایی که با روحانی کار کردند سوختند

رهامی این را هم گفته که برگردان اعتماد عمومی کار بسیار سختی 
است. چالشی که االن ما داریم این است که مردم باور کنند این بار 
به نامزد ما رأی بدهند با سال ۹6 فرق می کند. چطور مردم باید 

باور کنند؟ باید افراد جدید بیاوریم. افراد گذشته که با دولت آقای 
روحانی کار کرده اند و یا دولت های قبلی و یا دولت آقای احمدی 
نژاد تقریباً مهره های سوخته هستند. مردم می گویند شما قبال 
بودید اگر قرار بود کاری بکنید تا به حال باید می کردید. چه 
آنهایی که در مجلس بودند و چه آنهایی در دولت بودند. مردم می 
گویند در این ۳0-۴0 سال مملکت دست شما بوده و اگر نیروهایی 
را پیدا کنیم که از نظر افکار عمومی سفید باشند یعنی در این 
۱0-۲0 سال اخیر مسئولیت جدی و سنگینی نداشته باشند شاید 
بتوان کاری کرد اما این کار سختی است. ما با چالش جدی حضور 
جمعیت مواجه هستیم و ثبت نام ها انجام می شود. دوره های قبل 
کاندیداها در این زمان تمام شهرها می رفتند. مالقات های ۱0 هزار 

نفری برگزار می کردند که البته کرونا هم بی تأثیر نبود.
خبر بعدی از اظهار نظر یکی از نمایندگان مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی است، جایی که دکتر زاهدی از حضور آیت 

اهلل رئیسی حمایت کرده و گفته....
با آمدن آیت اهلل رئیسی بوی خوش وحدت و 

سازندگی در کشور به مشام می رسد
 وی با اشاره به اینکه روحیه فساد ستیزی و توانمندی ایشان 
معیشتی  فشار  در  که  مردمی  برای  را  روزهای درخشانی  نوید 
رئیسی  اهلل  آیت  عملکرد  کرده:  عنوان  می دهد،  نوید  هستند 
در دوران تصدی قوه قضائیه  در برخورد قاطعانه با فساد دانه 
درشت ها و یقه سفیدها فارغ از جناح بندی های سیاسی و احیاء 
و راه اندازی کارخانه ها و واحدهای تولیدی که بر اثر بی تدبیری 
دولت به تعطیلی کشانده شده بودند باعث افزایش رضایت عمومی 
در کشور شده است،  یقینا با ادامه این رویکرد در جایگاه رئیس 
به  کشور  دولت  قانونی  فراوان  اختیارات  به  توجه  با  و  جمهور 
شکوفایی می رسد.که در نهایت انشاء اهلل به زودی کشور به اوج 

اقتدار سیاسی منطقه ای و جهانی دست پیدا خواهد کرد.
دکتر زاهدی قبل از این، راز پیروزی جریان های انقالبی را وحدت 

اعالم کرده بود.
یا  آمدن  بحث  ها  مدت  که  دیگری  چهره  جلیلی  سعید  اما  و 
نیامدنش در فضای انتخاباتی پررنگ بوده در جدیدترین اظهار نظر 

خود، درباره نقش ریاست جمهوری سخن به میان آورده است.
او با بیان اینکه رئیس جمهور باید تمام ایران را ببیند نه فقط تهران 
را، اضافه کرده: یکی از کارویژه های مهم رئیس جمهور این است که 
تمام ایران را ببیند، چه به لحاظ جغرافیایی چه موضوعی. بر همین 
اساس اگر به موضوعی پرداخته می شود نباید باعث شود که ما را 

از موضوعات دیگر باز دارد.
 همه رؤسای دولتی که از کمبود اختیارات 
می گفتند، دوباره هوس ریاست جمهوری 

کردند
اختیارات  کمبود  درباره  که  اظهاراتی  به  اشاره  با  جلیلی   
رئیس جمهور مطرح می شود، گفته: برخی افراد مسئولیت ریاست 
پای کمبود  را  ناکامی خود  بعد  به عهده می گیرند،  را  جمهوری 
اختیارات می گذارند. بعد همین افراد، باز هوس ریاست جمهوری 
می کنند. خب اگر امکانات و اختیارات کافی نبوده چطور دوباره 

می خواهید رئیس جمهور شوید.
وی اضافه کرده: در فضای انتخابات باید این را شفاف کنیم که 
اگر کسی وارد عرصه  انتخابات می شود، مشخص شود که قرار 
است چه کاری بکند و چه وظایف و اختیاراتی دارد. همچنین اگر 
کسی وعده ای می دهد، مبتنی بر همین اختیارات است یا نه. اگر 
مباحث فرعی، موهوم و مبهم مطرح شود بعد هم نمی شود ارزیابی 
و حسابرسی دقیقی از آن داشت. این کاری است که شما فعالن 

استانی می توانید نقش موثری در آن داشته باشید.
خبر بعدی درباره رئیس جمهور سابق است، او که فعالیت انتخاباتی 
خود را مدت ها است اغاز کرده و نگاه تند و تیزی هم به ماجراها 
دارد، حاال خبری از خودش منتشر شده که جنجال برانگیز است.
احمدی نژاد برای مصونیت از کرونا واکسن 

فایزر تزریق کرده است
 عبدالرضا داوری مشاور پیشین رسانه ای محمود احمدی نژاد که 
چندی است دست به افشاگری می زند، به ادعای اخیر احمدی نژاد 
که گفته بود »مسئوالن تراز اول کشور واکسن زده اند« واکنش 
»محمود  نوشته:  خود  شخصی  صفحه  در  داوری  داد.  نشان 
احمدی نژاد، جمعه ۲6 دیماه ۱۳۹۹ در منزل حمید بقایی واکسن 
آمریکایی فایزر را تزریق کرد تا به پیشنهاد بقایی، از ویروس کرونا 
در تجمعات انتخاباتی مصونیت یابد. شنیدم که خرید و انتقال 
اختصاصی واکسن برای احمدی نژاد از امارات، حدود ۳0 میلیون 

تومان هزینه داشته است«.
خبر بعدی درباره سید ابراهیم رئیسی است، چند روزی است که 
گروه های مختلف از وی دعوت می کنند تا وارد صحنه انتخابات 

شود.
دعوت بانوان عضو هیأت علمی دانشگاه ها از 

آیت اهلل رئیسی برای حضور در انتخابات 
جمعی از اساتید بانوی دانشگاه  های کشور طی نامه ای از آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 

دعوت کردند.
 روز گذشته نیز جمعیت جانبازان استان کرمان با صدور بیانیه ای 
رسمی به پویش دعوت از »آیت ا... سید ابراهیم رئیسی« برای 

حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری پیوست.
خبر بعد درباره حضور آقای جهانگیری به عرصه انتخابات ۱۴00 

است.
جهانگیری کاندیدای ریاست جمهوری می شود 
/شاید تصمیم ظریف در لحظه آخر تغییر کند

عضو جبهه اصالحات ایران گفته:»اسحاق جهانگیری« در مقطعی 
از حضور در عرصه انتخابات منصرف شده بود اما با توجه به شرایط 

فعلی،احتمال حضور او بار قوت گرفته است.
موضوع  به  هم  قبال  که  گفت  جهانگیری  داده:  ادامه  شریف 
کاندیداتوری فکر کرده ام، گویا در مقطعی هم از حضور در عرصه 
انتخابات منصرف شده بود؛ اما با توجه به شرایط فعلی، تقاضاها 
و اینکه رای دوم را در لیست پیشنهادی اصالح طلبان به خود 

اختصاص داده است احتمال حضور او بار دیگر قوت گرفته است.
که  است  این  دهنده  نشان  قرائن  و  شواهد  کرده:  اضافه  وی 
جهانگیری ثبت نام خواهد کرد. هنوز به صورت رسمی این حضور 
با توجه به اقبال اعضای نهاد اجماع ساز از  اعالم نشده است. 
شخص معاون اول رئیس جمهور قطعیت حضور او قوت بیشتری 

می گیرد.
وی با اشاره به اینکه خبر تازه ای مبنی بر حضور ظریف در دست 
نیست، خاطر نشان کرده: او بار دیگر در کمیسیون امنیت ملی 
انتخابات حضور پیدا نخواهد  مجلس عنوان کرده است که در 
کرد.،علیرغم عدم تمایل ظریف تا روز ثبت نام منتظر می مانیم 
و همانطور که گفتم احتمال تصمیم در لحظات آخر باعث شد تا 
تعیین کاندیدای نهایی به بعد از ثبت نام موکول شود تا بعد از آن 

بشود در مورد همه افراد مشخص شده رای گیری صورت بگیرد.
انتخابات، گفته:  عضو جبهه اصالحات درباره حضور ظریف در 
احتمال حضور ظریف خیلی کمتر از جهانگیری است. می توان 
گفت شانس حضورش کمتر از پنجاه درصد است و من فکر نمی 

کنم در عرصه انتخابات شرکت کند.
خبر بعدی درباره ثبت نام رسمی »محمدحسین نامی« وزیر اسبق 

ارتباطات برای انتخابات ۱۴00 است.
متعلق به جامعه ارتش هستم

وی بعد از ثبت نام در انتخابات ۱۴00 گفت: همانطور که می دانید 
و  ایران هستم  اسالمی  ارتش جمهوری  به جامعه  متعلق  بنده 
احساس می کنم عالوه بر این مسئله، از پایگاه مردمی زیادی 
برخوردار هستم. در این سن زیاد خدمت مان که نزدیک به چهل 

سال می شود همیشه دوستدار مردم و خدمتگزار مردم بودیم.
نامی ادامه داد: تالشم بر این است از این بِرند استفاده کنیم و 

بتوانیم مشارکت مردمی را افزایش بدهم.
و ... خبر آخر توصیه های آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان به 

نامزدهای انتخاباتی است.
داوطلبان ریاست جمهوری خدا را در نظر 

بگیرند
جمهوری  ریاست  انتخابات  داوطلبان  از  نگهبان  شورای  دبیر   

خواسته امانت دار مردم باشند و چک بی محل صادر نکنند.
وی تعیین شرط سنی برای انتخابات ریاست جمهوری از حداقل ۴0 
سال تا حداکثر ۷۵ سال را خدمتی از طرف شورای نگهبان دانسته 
و گفته: بدین ترتیب از ثبت نام های بی حد و حصر جلوگیری شد. 
دبیر شورای نگهبان توجه به تامین معاش مردم را از اولویت های 
اول رئیس جمهور دانسته و تاکید کرده: اگر داوطلبی از خودش 

نمی بیند تا معاش مردم را تامین کند، از ابتدا ثبت نام نکند.
بیشتر  دیگر  قوه  دو  از  را  مجریه  قوه  اهمیت  جنتی  اهلل  آیت 
دانسته و گفته: ریاست جمهوری مسئولیتی است که با معاش 
مردم سروکار دارد، بنابراین کسی که داوطلب انتخابات ریاست 
جمهوری می شود باید به وعده هایش عمل کند و چک بی محل 

صادر نکند.

اصالحیه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

اتحادیه تعاونی های مسکن کارمندان استان کرمان
 به شماره ثبت ۷۲۳8 و شناسه ملی ۱0860۵۷0808 

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای اتحادیه تعاونی های مسکن کارمندان استان کرمان می رساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم اتحادیه 
تعاونی های مسکن کارمندان استان کرمان در ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۴00 درمحل دفتر اتحادیه به نشانی بلوار جمهوری 
اسالمی - کوچه ۱۵ برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به دستورجلسه به شرح ذیل درجلسه مجمع 

حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:    ۱ - اصالح ماده ۳ بند 8 درمورد داوری

توضیحات:   ۱ - به اطالع می رساند که به موجب ماده ۱۹ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر ۳ رای و هر 
شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ۲8 / ۲ / ۱۴00 

درمحل اتحادیه حاضر تا پس از احراز هویت و تائید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
۲ -  به موجب ماده ۲0 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی نمایندگان اعضا اتحادیه تعاونی همچنین اشخاص حقوقی عضو شرکت های تعاونی 
برای حضور درمجمع عمومی باید معرفی نامه از سوی هیئت مدیره یا مدیرعاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده ارائه نمایند. مقام مجاز 

تائید نمایندگی ها، پس از اخذ معرفی نامه و احراز هویت نماینده، ورقه ورود به جلسه مجمع را برای وی صادر خواهد کرد.
هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های مسکن کارمندان استان

اصالحیه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم

اتحادیه تعاونی های مسکن کارمندان استان کرمان
 به شماره ثبت ۷۲۳8 و شناسه ملی ۱0860۵۷0808

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای اتحادیه تعاونی های مسکن کارمندان استان کرمان می رساند مجمع عمومی عادی 
نوبت دوم اتحادیه تعاونی های مسکن کارمندان استان کرمان در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۴00 
درمحل دفتر اتحادیه به نشانی بلوار جمهوری اسالمی - کوچه ۱۵ برگزار می شود از کلیه اعضا دعوت شخصاً یا وکالتًا 

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به دستورجلسه به شرح ذیل در جلسه مجمع حضور بهم رساند.
دستورجلسه:

۱ - تصمیم گیری در مورد افزایش سهام
۲ - تصمیم گیری در مورد عضویت متقاضیان جدید و پذیرش آنها از تعاونی های مسکن کارمندان استان

هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های مسکن کارمندان استان کرمان



مدیر مرکز اسناد جنوب شرق کشور گفت: ۷ هزار و ۳۴۲ کتاب 
چاپی، ۲۷ نسخه خطی و ۳۳۷ جلد کتاب چاپ سنگی در مرکز 

اسناد جنوب شرق کشور وجود دارد.
معصومه رفیع  پور مدیر مرکز اسناد و کتابخانه جنوب شرق کشور 
گفت: این سازمان یک نهاد علمی، فرهنگی، پژوهشی و خدماتی 
بوده و وظیفه این سازمان جمع آوری، نگهداری و حفظ اسناد ملی 

است.
وی با بیان اینکه این اسناد شامل دو مجموعه هستند که یک 

و بخش دیگر  تولید شده  دولتی  توسط دستگاه های  مجموعه 
اسنادی است که در دست مردم بوده و در صندوقچه ها و خانه های 
مر دم نگهداری می شود گفت: امیدواریم با کمک و حمایت مردم 
این اسناد را جمع آوری کرده و در اختیار پژوهشگران قرار دهیم.

با بیان اینکه اسنادی که توسط دستگاه های دولتی تولید  وی 
می شود باید براساس بخشنامه هایی که به ادارات ارسال شده و 
مدیران به آن واقف هستند ساماندهی شوند افزود: یکسری از 
اسناد باید به سازمان اسناد ملی انتقال داده شده و در آنجا حفظ 

و نگهداری شود و یکسری اسناد هم باید امحا شوند باید زیر نظر 
سازمان اسناد ملی برای امحا به کارخانجات بروند؛ حتی اگر یک 
برگ از این اسناد توسط اداره یا نهادی امحا شود، پیگرد قانونی 

دارد.
رفیع پور با اشاره به اینکه یکسری اسناد نیز در دست مردم است 
و متاسفانه مردم آگاهی ندادند که این اسناد را باید به کجا سپرده 
و چه کسی مسئول نگه داری آنها است گفت: سازمان اسناد ملی 
به عنوان حافظ و نگهدارنده اسناد وظیفه خود می  داند این اسناد 

را نگهداری کند.وی با عنوان اینکه در حال حاضر 1۷9 هزار و ۲۲۷ 
پرونده در پیش آرشیو مرکز اسناد و کتابخانه جنوب شرق کشور 
موجود است که هنوز فهرست نویسی نشدند گفت: ۳8 هزار و 
۳۲۷ پرونده نیز در آرشیو ما موجود است که فهرست نویسی 

شده و این اسناد مربوط به استان کرمان و هرمزگان است.
رفیع پور با اشاره به اینکه در مرکز اسناد و کتابخانه جنوب شرق 
کشور ۷ هزار و ۳۴۲ کتاب چاپی وجود دارد بیان کرد: ۲۷ نسخه 
خطی و ۳۳۷ جلد کتاب چاپ سنگی نیز در این مرکز وجود دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان:
نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم 

تمدید شد
تمدید  از  کرمان  جنوب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 

نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم خبر داد.

آقای حسین اسحاقی با اشاره به اهداف راه اندازی نمایشگاه 
قرآن به صورت مجازی گفت: سامانه  نمایشگاه  تا امروز ۲۲ 
اردیبهشت ماه مصادف با ۲9 ماه مبارک رمضان فعال خواهد 
بود، مردم و عالقمندان می توانند با ورود به سامانه iqfa.ir از 

این نمایشگاه بازدید نمایند.
وی بر استفاده بهینه مردم قرآن دوست جنوب کرمان از این 
فرصت فرهنگی تاکید کرد و افزود: با توجه به تمدید مهلت 
برپایی نمایشگاه مجازی قرآن باید از این فرصت برای تهیه 

کتاب های دینی و قرآنی  بهره برداری الزم به عمل آید.
بخش  دو  دارای  نمایشگاه  این  اینکه  بیان  با  اسحاقی  آقای 
محتوایی و فروش است، اظهار کرد: در بخش فروش بیش از 
1۵ هزار عنوان کتاب عرضه شده و مردم می توانند متناسب 
بخش  در  و  کنند  دریافت  را  مکتوب  آثار  خود،  نیازهای  با 
محتوایی نیز 1۴ محور در نظر گرفته شده که عرضه کننده آثار 
و محصوالت قرآنی غیر از کتاب )مثل حجاب و عفاف، قرآن 

استور و ...( می شود.
وی  فعالیت مرکز پاسخگویی نمایشگاه مجازی قرآن کریم را 
از ساعت 9 صبح تا ۲۴  اعالم کرد و گفت: این مرکز با شماره 

تماس  ۰۲191۰۰9898 در دسترس مخاطبان قرار دارد.

دادستان اعالم کرد
تعقیب کیفری سودجویان و دالالن 

زمین در زرند
دادستان عمومی و انقالب شهرستان زرند با اشاره به تعقیب 
این شهرستان، گفت:  کیفری دالالن و سودجویان زمین در 

متخلفان باید اراضی کشاورزی تغییر کاربری شده را به حالت 
اولیه بازگردانند و در غیر این صورت ساخت و سازهای غیرقانونی 
تخریب می شود.حجت االسالم اسماعیل بلوچ زاده در بازدید 
میدانی از وضع ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای زرند 
افزود: متخلفان تا چند روز آینده برای بازگرداندن اراضی به 
حالت اولیه اقدام کنند و در غیر این صورت ساخت و سازهای 
غیر مجاز آنها تخریب و به حالت اولیه بازگردانده می شوند.وی 
تشدید سیاست های پیشگیرانه و نظارتی برای کاهش تخلفات 
و خسارات واردشده ناشی از تصرف اراضی ملی و همچنین 
تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی را از اولویت های دادستانی 
شهرستان زرند بر شمرد.بلوچ زاده با اشاره به نقش سودجویان 
اراضی  در ترویج و گسترش بی رویه تغییرکاربری غیرمجاز 
کشاورزی در مناطق خوش آب و هوا از جمله مناطق سرمور، 
بادیز و ... از اجرای طرح شناسایی و تعقیب کیفری دالالن و 
افراد سودجو در این راستا خبر داد. دادستان زرند ضمن بررسی 
موارد تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییر کاربری غیرمجاز؛ بر 
لزوم اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به اراضی و توجه به 
تکالیف قانونی و وظایف ذاتی دستگاه های متولی در پیشگیری 

از هرگونه تخلف تاکید کرد.

* سرویس  حقوقی و قضایی  واقعه:
رئیس کل دادگستری کرمان گفت: مشکالت یک واحد تولیدی 
در زمینه اخذ مجوزهای الزم برای واردات ماشین آالت حفاری 

حل و زمینه تداوم اشتغال ۷۵۰ کارگر فراهم شد.
کلی  اجرای  استانی  ستاد  نشست  در  موحد  یداهلل  آقای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی کرمان 
اظهار کرد: در این نشست همچنین ضرب االجل دو هفته ای 
برای تعیین تکلیف واحد تولید پنل های خورشیدی در کرمان 

تعیین شد.
این نشست همچنین مشکالت یک واحد  ادامه داد: در  وی 
تولیدی و معدنی در زمینه احیای پروانه اکتشاف معدن به دلیل 
موارد خارج از ید نیز بررسی و مصوبات الزم برای حل مشکالت 

این واحد تولیدی نیز انجام شد.
باز  رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در صدد 

کردن گره ها و قفل های موجود در مسیر کار واحدهای تولیدی 
هستیم و در این راستا الزم است که در کنار ستاد استانی اجرای 
کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی کارگروه های زیرمجموعه به 
بررسی موضوعات و تعیین راهکارهای حل مشکالت واحدها 

بپردازند.
آقای موحد با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی ذیل ستاد 
ابعاد  در  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  اجرای  استانی 
و  کرمان  دادستان  دفتر  بازرگانی،  اتاق  در  قضائی  و  حقوقی 
سازمان بازرسی، اظهار کرد: براساس منویات و پیگیری های 
ریاست قوه قضائیه زمینه های بسیار خوبی برای حل مشکالت 

واحدهای اقتصادی فراهم شده است.
در این نشست مقرر شد مشکالت یک واحد تولیدی در زمینه 
انجام  از  بعدی و پس  نیز در جلسات  برق خورشیدی  تولید 

بررسی های کارشناسی الزم مطرح و رسیدگی شود.

 * سرویس  اجتماعی  واقعه:
رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: بنا به ابالغ ستاد 
ملی کرونا از روز سه شنبه ۲1 اردیبهشت ماه تا روز شنبه ۲۵ 
اردیبهشت تردد بین شهرهای استان کرمان ممنوع خواهد بود.
سرهنگ علی رضایی اظهار داشت: بنا به ابالغ ستاد ملی کرونا، 
محدودیت های تردد از ساعت 1۴ روز سه شنبه ۲1 اردیبهشت 
ماه الی ساعت 1۲ روز شنبه ۲۵ این ماه در سراسر استان، بین 

شهرها توسط پلیس راه اعمال و اجرایی خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس از هم استانی ها درخواست می شود 
حتماً به مقررات ابالغی توجه ویژه ای داشته باشند و از سفرهای 
غیرضروری خودداری کنند تا ان شااهلل شاهد سیر نزولی کرونا 

باشیم.
تردد  داشت:  اظهار  کرمان  استان  شمال  راه  پلیس  رئیس 
خودروهای شخصی به صورت هوشمند توسط دوربین ها و در 
نقاط فاقد دوربین توسط مأموران پلیس راه کنترل و اعمال 

قانون خواهند شد.

اهدای 1۰۰ کارت هدیه به زندانیان معسر و نیازمند استان کرمان
به همت بسیج حقوقدانان و بسیج جامعه زنان سپاه ثاراهلل کرمان، 1۰۰ کارت هدیه به زندانیان معسر و نیازمند استان کرمان اهدا شد.سرهنگ مسعود رفیعی، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: براساس همکاری مشترک بین سازمان 

بسیج حقوقدانان استان و بسیج جامعه زنان سپاه ثاراهلل استان کرمان و در اقدامی خداپسندانه به کمک یکی از خیرین نیک اندیش، تعداد 1۰۰ کارت هدیه ۲ میلیون ریالی به زندانیان معسر و نیازمند استان کرمان اهدا شد.
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*  فروردين
شما از فعالیت های روزمره تان خسته شده اید به زمانی برای 
استراحت نیازمند هستید.خوشبختانه در تمام این مدت با وجود 
این که خسته شده بودید اما صبوری خوبی را از خودتان نشان 

دادید و کارهایتان بدون هیچ گونه تعویقی به پایان رسید.
*  ارديبهشت

شما در این اواخر به این مساله فکر می کنید که زندگی برای شما 
ارزشی قائل نشده است ارزش وجودی شما به پیشرفت های 
هر روزه شما نیست بلکه کارهایی است که در مجموع انجام 
می دهید مهم هستند نه فقط یک کار .شما انسانی کامال نوع 
دوست هستید و به همنوعان خودتان بسیار کمک می کنید و این 

درجه ی فوق العاده بلند است که نصیب هر شخصی نمی شود.

*  خرداد
که مسیرهای  است  زندگی شما شده  وارد  تازگی شخصی  به 
جدیدی از زندگی را به شما نشان می دهد و این مساله شما را به 
شدت تحت تاثیر قرار داده است به همین دلیل امید دوباره ای به 
زندگی و اینده خود پیدا کرده اید و دلسردی را که در گذشته در 

درونتان احساس می کردید از بین رفته است.
*  تير

به تازگی مسائل جدیدی وارد زندگی شما شده است که شما را 
به شدت نگران کرده اند اما نگران نباشید زیرا غافلگیری های 
دلتان  است.شما  زده  رقم  شما  برای  سرنوشت  را  شیرینی 
می خواهد از صحنه زندگی تان دور شوید و دیگر مسئولیتی 
را در قبال کسی نداشته باشید اما الزم است بدانید که همین 
مسئولیت ها باعث شده اند که شما انگیره ای برای ادامه زندگی 

تان داشته باشید.
*  مرداد

شما در زندگی امروزتان از همه مسائل روزمره ای که برایتان پیش 
می اید دلسرد شده اید و دیگر امیدی به اینده ای تازه ندارید 
اما بدانید که چشمه امید و دل گرمی تازه ای به زودی برای شما 
فوران می شود.کتاب هایی که شما را به زندگی امیدوار می کنند 

را بخوانید.
*  شهريور

شما به شدت از دیگران انتفاد می کنید و توقعات بیش از حدی 

را از اطرافیانتان دارید. شما به خاطر این افکاری که دارید به 
سادگی نمی توانید تصمیمی را بگیرید.به جای این که با افکار 
منفی و امواجی منفی که از خود ساطع می کنید و به تمام اعضای 
خانواده و اطرافیانتان برخورد می کند بهتر است مثبت اندیشی را 
جایگزین ان کنید تا نه تنها خودتان و نیز عزیزانتان را نیز کمتر 

اذیت کنید.
*  مهر

شما در این روزها از بیکاری و یا شاید کم کاری که انجام می دادید 
رها شده اید و به شدت سخت کوش و فعال شده اید به همین 
دلیل خداوند نیز شما را یاری می کند و در مقام اجتماعی تان 
به شدت پیش رفت خواهید کرد و بیش از پیش سرتان شلوغ 

خواهد شد.
 *  آبان

شما نقشه های بیش از حد بزرگی را در سر می پروردانید البته 
داشتن رویاهای بزرگ خوب است اما تا حدی که باعث پیشرفت 
شما شود نه این که تنها انها را در سر داشته باشید.برای رسیدن 
به رویاهای بزرگ ابتدا باید زندگی تان را پله به پله ارتقا ببخشید

*  آذر
انها  اند که شما خود را در تمامی  اتفاقات ناگواری پیش امده 
مسئول می دانید به همین دلیل هیجانات تان فرو کش کرده 
اند به خود بقبوالنید که شما هر کاری که از دست تان بر می امد 
انجام داده اید و این سرنوشت و اقبال بوده است که علی رغم 

تمام تالش و کوشش شما چنین مشکالتی پیش امد کرده اند.
هر مشکلی دوره ای دارد و به زودی به پایان می رسد دیگر خود را 

مقصر کاری ندانید و با امید به زندگی تان ادامه دهید. 
*  دي

شما در زندگی تان فردی مثبت بین هستید به همین دلیل با 
تمام مشکالتی که پیش می ایند به راحتی مقابله می کنید و هیچ 
اتفاقی هر چند خیلی بزرگ باشد نمی تواند مانع شما شود.شما به 
تنهایی این احساس را در خود نگه نمی دارید بلکه با صحبت ها و 
رفتارهای مثبت تان این موضوع را به دیگران نیز القا می کنید به 
همین دلیل خداوند راه های سعادت و خوشبختی را بیش از پیش 

بر سر راه شما قرار می دهد. 
*  بهمن

شما مدام در فکر تعالی نقشه ها و زندگی تان هستید.این افکار 
بسیار خوب و عالی هستند اما به خاطر داشته باشید که شما به 
هر قیمتی نباید راضی به تعالی خود باشید زیرا ممکن است افراد 

دیگر را با این کارهایتان از بین ببرید. 
* اسفند

افراد و اطرافیانتان بیش از حد امروز به کمک شما احتیاج دارند و 
نیازمند هستند.بهتر است به انها کمک کنید تا بعدها دچار عذاب 
وجدان نشوید. ز افکار و فعالیت های دیگران نتیجه های مثبتی را 
برداشت کنید نه این که افکارتان را سمت پیامدهای منفی سوق 

دهید.

پژوهشگران بررسی کردند
احتمال انتقال کرونا از طریق

 عرق افراد
داد که ویروس کرونا  بررسی های یک مطالعه نشان 

نمی تواند از طریق عرق افراد مبتال، منتقل شود.
 از آنجا که ویروس عامل بیماری کووید-19  ویروسی 
نوپدید است، مسیر انتقال آن  کامالً درک نشده است. 
به همین دلیل پژوهشگران با انجام یک مطالعه، وجود 
کرونا ویروس را در ترشح عرق بیماران بررسی کردند.

برای انجام این مطالعه؛ نمونه های عرق ۲۵ بیمار مبتال 
به کرونا جمع آوری و آزمایش شد و پژوهشگران ژنوم 
پلیمراز  زنجیره ای  واکنش  روش  با  را   کروناویروس 

)PCR( شناسایی کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد ویروس کرونا در نمونه های 
عرقی که از پیشانی افراد آلوده به ویروس گرفته شده 
بود، وجود نداشت. بنابراین؛ می توان نتیجه گرفت که 
ویروس  ناقل  نمی تواند  کرونا  به  مبتال  بیماران  عرق 
باشد. با این حال این ویروس ممکن است به راحتی 

توسط سایر مایعات بدن منتقل شود.

دانش و فناوری
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ناکامی قاچاقچیان
 در انتقال یک تن و 9۰۰ کیلو 

تریاک در قلعه گنج
فرمانده انتظامی استان کرمان از ناکامی قاچاقچیان قبل از انتقال 
یک تن و 9۰۰ کیلو تریاک و کشف ۷ قبضه سالح ممنوعه و 

دستگیری ۳ متهم در عملیات پلیس خبر داد.
 سردار عبدالرضا ناظری بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: رزمندگان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و 
پلیس شهرستان قلعه گنج با انجام اقدامات اطالعاتی از قصد 
قاچاقچیان مسلح برای انتقال یک محموله سنگین مواد مخدر 

مطلع شدند.
خانه  باند،  این  تحرکات  مستمر  رصد  با  ماموران  افزود:  وی 
برای  که  قلعه گنج  شهرستان  حاشیه  در  را  آنان  روستایی 
آماده سازی و انتقال مواد مخدر در نظر گرفته بودند، شناسایی 
و بالفاصله با طرح ریزی عملیاتی منسجم  این مکان را تحت 

محاصره خود قرار دادند.
فرمانده انتظامی استان کرمان در ادامه بیان داشت: متاسفانه 

اعضای باند منتقل کننده این محموله از قشر جوان و فریب 
خورده ای هستند که خود را قربانی وسوسه های سوداگران مرگ 
با وعده های فریبنده  قرار داده اند.وی افزود: سوداگران مرگ 
سعی می کنند این افراد را طعمه سودجوئی و کسب منافع کثیف 
خود قرار دهند و قطعا در زمان شناسایی و دستگیری عامالن و 
رابطان زیردست خود توان هیچ کمکی را به آنها نخواهند داشت 

و در واقع این افراد قربانی سوداگران مرگ می شوند.
 ناظری بیان داشت: در این رابطه از افراد و خانواده ها می خواهیم 
هیچگاه اجازه ندهند اعضای خانواده و دیگر اطرافیان شان در 
دام افراد نابکار و قاچاقچیان گرفتار شوند چه اینکه در سایه 
عطوفت و رافت اسالمی تالش می شود این افراد به دامان زندگی 
سالم و محیط امن جامعه بازگردند و خود را فدای اهداف پلید 

مخالن نظم و امنیت نکنند.

به اتهام ارتشاء و مشارکت در پولشویی؛

۲ نیروی راهداری و یک پیمانکار 
در جیرفت بازداشت شدند

 دادستان جیرفت از بازداشت دو نیروی راهداری و یک پیمانکار 

در جیرفت به اتهام ارتشاء و مشارکت در پولشویی خبر داد.
حسین سالمی گفت: دو نفر از کارکنان اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان به دلیل سو استفاده 
فقره  در یک  پیمانکار  با یک  تبانی  و  از جایگاه شغلی خود 
قبل  تأیید صورت وضعیت های صوری  از طریق  کالهبرداری 
از تکمیل پروژه ها از سوی مجری طرح و نیز با اتهام مشارکت 
در پولشویی، دستگیر شدند.سالمی در تشریح این خبر افزود: 
متهمان این پرونده پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه به 

دلیل عدم تودیع وثیقه، بازداشت شدند.
وی با تاکید بر این مطلب که کشف این جرایم در حوزه مفاسد 
اداری توسط یکی از مراجع امنیتی و با هماهنگی مقام قضائی 
انجام شد، اظهار کرد: پرونده مربوطه در شعبه اول بازپرسی ویژه 
رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی دادسرای جیرفت در 

حال تکمیل تحقیقات است.
از  یکی  کرد:  تصریح  جیرفت  انقالب  و  عمومی  دادستان 
شاخصه های مهم دوران تحول قضائی بر افراشته شدن پرچم 
عدالت خواهی و مبارزه با فساد توسط ریاست معظم قوه قضائیه 
است و دستگاه قضائی جیرفت نیز به تبع تالش های آیت اهلل 
رئیسی، مبارزه با فساد را یکی از اولویت های مهم و اساسی خود 

در سال جدید قرار داده است. 

وقایع ای چشم ها بخوانید و عبرت بگیریدحوادث

امام علی علیه السالم:
»نماز گناهان را مانند ریزش برگ درختان فرو می ریزد.«

)نهج البالغه، خطبه 199(

ای مؤمنان! صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر نکنید، و آن 
گونه که با یکدیگر بلند سخن می گویید با او بلند سخن 
نگویید، مبادا آنکه اعمالتان تباه و بی اثر شود و شما تباهی 

آن را درک نکنید.)حجرات ۲(

زمان برگزاری کتبی آزمون جامع دکتری 
دانشگاه آزاد به تعویق افتاد

برگزاری  تعویق زمان  از  آزاد اسالمی    سخنگوی دانشگاه 
بخش کتبی آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی 

خبر داد.
احمد حیدری سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص 
نحوه برگزاری آزمون جامع دوره دکتری سال 1۴۰۰ گفت: با 
توجه به تشدید وضعیت قرمز کرونایی در کشور و به دلیل 
کتبی  بخش  اساتید،  و  دانشجویان  سالمتی  حفظ  اهمیت 
آزمون جامع دکتری سال 1۴۰۰ دانشگاه آزاد اسالمی به تعویق 
افتاده است.وی ادامه داد: زمان دقیق برگزاری بخش کتبی 
آزمون جامع دکتری سال 1۴۰۰ دانشگاه آزاد اسالمی متعاقبًا 
اعالم خواهد شد اما بر اساس پیش بینی های اولیه، این آزمون 

در تیرماه سال جاری برگزار می شود.
حیدری با تأکید بر اینکه امتحان شفاهی این آزمون در زمان 
مقرر و به صورت برخط )مجازی( برگزار خواهد شد، گفت: 
بخش شفاهی آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی 
در بازه زمانی 1 تا 1۳ خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
آن دسته از داوطلبان که در آزمون دکتری تخصصی بر اساس 
کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، مجاز 
به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسالمی شده اند، می توانند 
پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما، در صورت دایر بودن 
رشته/ گرایش مورد تقاضا در دانشگاه آزاد اسالمی، با مراجعه 
به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ 
التحصیلی به آدرس http://azmoon.org  انتخاب رشته 

کنند.

نشان عشق
ای که می پرسی نشان عشق چیست

عشق چیزی جز ظهور مهر نیست

عشق یعنی مشکلی آسان کنی
دردی از در مانده ای درمان کنی

در میان این همه غوغا و شر
عشق یعنی کاهش رنج بشر

عشق یعنی گل به جای خار باش
پل به جای این همه دیوار باش

عشق یعنی تشنه ای خود نیز اگر
واگذاری آب را، بر تشنه تر

عشق یعنی دشت گل کاری شده
در کویری چشمه ای جاری شده

عشق یعنی ترش را شیرین کنی
عشق یعنی نیش را نوشین کنی

هر کجا عشق آید و ساکن شود
هر چه نا ممکن بود ، ممکن شود

موالنا

قرآن در صحنه

شعر و ادب فارسی

بخشي از وصیت نامه 
شهید غالمحسین ارباب رشید

»با مردم برخورد اسالمي داشته باشید، در راه اسالم و قرآن 
قدم بردارید و مواظب باشید که شیطان باعث دوري شما از 

خدا نگردد.«

در وادی سرخ شهادت

به سوی نماز

خمس وسائل خانه
س: در دوران عقد هستم و طبق رسم ما برای شروع زندگی 
باید یک سری وسایل مثل تلویزیون، مبل و ... را مرد تهیه 
کند، آیا در زمان سررسید سال خمسی باید خمس این وسایل 

را که با درآمدم تهیه کرده ام بدهم؟
ج: اگر تهیه این وسائل، عرفا جزو هزینه های جاری مورد 
نیاز شما محسوب می شود، خمس ندارد، هرچند تا سر سال 

خمسی استفاده نشده باشد.

* ۴۲۰ - اهمیت پرچم ایران باستان در میدان جنگ و براي 
سرباز ایراني

* 181۲ - قتل نخست وزیر انگلستان در پارلمان
* 19۴1 - زادروز کامپیوتر در آلمان

*1۳۴9 - استقالل بحرین از ایران با تأیید سازمان ملل متحد

استفتائات حضرت آیت اهلل خامنه ای

در این روز چه گذشت

اخبار دانشگاهی

امام علی علیه السالم :
شْب  بیدارِی دیدگان به یاد خدا، فرصتی برای نیک بختان است 

و تفریحی برای  اولیا
غرر الحکم ح۵۶۴۲

مذهب و جامعه

معرفی کتاب

گفتگو در باغ
 اثر شاهرخ مسکوب

کتاب گفتگو در باغ که توسط شاهرخ مسکوب نوشته 
شده نخستین بار در سال هفتاد توسط انتشارات باغ 

آینه چاپ شد.

 سال نود و چهار دوباره توسط انتشارات فرهنگ جاوید 
چاپ گردید.شاهرخ مسکوب در قالب یک نویسنده جز 

مهم ترین شخصیت های ادبی ایران قرار دارد.
نویسنده در این کتاب که سرشار از تخیل و توصیف های 
شاعرانه است و خواننده را به یک جهان متفاوت منتقل 

می کند.
قصه این کتاب در مورد صحبت های نویسنده با دایی 
خود که فرهاد نام دارد همزمان با مشاهده تابلوهای 
باغ  درباره  که  هایی  است.نقاشی  مسکوب  نقاشی 
اما  ندارند  تفاوتی  ظاهر  در  که  هایی  هستند.باغ 

ماهیتشان فرق دارد.
باغ هایی که نویسنده در مورد آنها صحبت می کند و 
توصیفشان می کند تخیالت انسان هستند.و از روی 
اند.بلکه  نشده  کپی  آمده  وجود  به  قبال  که  مواردی 
جدید هستند.در واقع باغ در این کتاب یک تخیل است 
درباره زمان سابق،خاطره های گذشته،که نابود شده و 
اکنون دوباره با زنده کردن آن خاطرات از نگاه هنر و 
تخیل،دست به دامن آن خاطرات می شویم تا بتوانیم 

حفظشان نماییم.
به همین دلیل می توان گفت بشر در باغ حضور ندارد 
باغ در بشر است!در قسمتی از کتاب می بینیم که در 
سن جوانی باغ در وجود ما حضور دارد.یک باغ بهاری 
که انسانها تجربه اش می نمایند اما جسم هنوز به این 
موضوع آگاه نیست.بنابراین نمی دانیم چه شرایطی در 
اطرافمان وجود دارد.هنگامی که جسم به فصل پاییز و 
نابودی می رسد،باغ بهار در مغز و روح بشر جای داده 
نمایان  آگاهی جدید  که  باغ مکانی است  می شود،و 

می شود ولی در این زمان باغ از بهار رفته است.
بنابراین ناچار هستیم که با دانایی فعلی دست به دامن 
خاطره ها بشویم.و دانایی با اینکه طعم خوبی دارد ولی 
شامل طعم نامطبوع خواسته هایی که در گذشته به آن 
نرسیدیم هم هست.در واقع بشر در ادامه زندگی در 
پاییز که همه نابود می شوند فقط با خیال بهارهایی که 

گذشته است به زندگی ادامه می دهد.
اما هنگامی که حقیقت که روبروی ما است که فقط 
زمستان و بی برگ بودن نصیبش شده است به وجود 
آوردن یک باغ سر سبز در خیال،و ساکن شدن در آن 
می تواند آخرین راه مغز برای تحمل جسم باشد! اکنون 
می توانیم این قضیه را درک کنیم که به چه دلیل همه 

انسانها نیازمند باغ خیال هستند.
دو موضوع که در کتاب مورد توجه قرار گرفته شرطی 
بودن جهان در بعد وقت و مکان است .هر وقتی که در 
ذهنمان یادآوری می شود در یک مکان خاص گذشته 
است و هر جایی وقتی را که در آن گذرانده ایم حمل 
می کند.به عبارت دیگر وقت و مکان از یک دیگر تغذیه 

می نمایند و رسوبات آنها در مغز باقی می ماند.

پنجره طالیی
پسر کوچکی در مزرعه ای دور دست زندگی می کرد هر روز 
صبح قبل از طلوع خورشید از خواب بر می خاست و تا شب 
به کارهای سخت روزانه مشغول بود.هم زمان با طلوع خورشید 
از نرده ها باال می رفت تا کمی استراحت کند. در دور دست ها 
خانه ای با پنجره هایی طالیی همواره نظرش را جلب می کرد و 
با خود فکر می کرد چقدر زندگی در آن خانه با آن وسایل شیک 
و مدرنی که باید داشته باشد لذت بخش و عالی خواهد بود.با 

خود می گفت: اگر آنها قادرند پنجره های خود را از طال بسازند 
پس سایر اسباب خانه حتما بسیار عالی خواهد بودباالخره یک 
روز به آنجا می روم و از نزدیک آن را می بینم...یک روز پدر به 
پسرش گفت به جای او کارها را انجام می دهد و او می تواند 
در خانه بماند.پسر هم که فرصت را مناسب دید غذایی برداشت 
و به طرف آن خانه و پنجره های طالیی رهسپار شد.راه بسیار 
طوالنی تر از آن بود که تصورش را می کرد.بعد از ظهر بود که 
از  به خانه متوجه شد که  با نزدیک شدن  و  به آن جا رسید 

پنجره های طالیی خبری نیست و در عوض خانه ای رنگ و رو 
رفته و با نرده های شکسته دید.به سمت در قدیمی رفت و آن را 
به صدا در آورد.پسر بچه ای هم سن خودش در را گشود. سوال 
کرد که آیا او خانه پنجره طالیی را دیده است یا خیر؟پسرک 
پاسخ مثبت داد و او را به سمت ایوان برد. در حالی که آنجا می 
نشستند نگاهی به عقب انداختند و در انتهای همان مسیری که 
طی کرده بود و هم زمان با غروب آفتاب، خانه خودشان را دید 

که با پنجره  های طالیی می درخشید.

مدیر مرکز اسناد جنوب شرق کشور خبرداد:

نگهداری 3۶۴ نسخه خطی و کتاب چاپ سنگی در مرکز اسناد جنوب شرق کشور
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رئیس پلیس راه شمال استان کرمان:

سفرهای بین شهری طی تعطیالت عید فطر در کرمان ممنوع است



برداشت ۲۶ هزار تن سیر
 از اراضی کشاورزی کرمان
 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: پیش بینی 
اراضی کشاورزی  از  از حدود ۶۵۰ هکتار  امسال  می شود طی 

استان کرمان، ۲۶ هزار ُتن محصول سیر برداشت شود.
مهندس عباس سعیدی، گفت: طی امسال،  حدود ۶۵۰ هکتار از 
اراضی کشاورزی استان کرمان به کاشت محصول سیر اختصاص 
تن سیر  متوسط، ۴۰  به طور  هکتار  هر  از  که  است  داده شده 

برداشت می شود.
او با اشاره به اینکه پیش بینی می شود امسال در مجموع ۲۶ هزار 

تن محصول سیر از اراضی کشاورزی استان کرمان برداشت شود، 
ابتدای  از  از مزارع استان کرمان  افزود: برداشت محصول سیر 

فروردین آغاز شده است و تا اوایل خرداد ادامه دارد.
مهندس سعیدی با اشاره به اینکه بیشترین محصول سیر کاشت 
شده مربوط به منطقه شهداد هست و از کیفیت باالیی برخوردار 
است، بیان کرد: این محصول به دلیل کوتاهی دوره رشد و مصرف 

آب مناسب، الگوی کشت مناسبی برای این استان است که در 
اولویت کاری سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.

او با اشاره به اشتغال زایی خوب محصول سیر برای کشاورزی 
استان کرمان بیان کرد: از کاشت تا برداشت هر هکتار سیر، نیاز 
به ۸۰ نفر روز کارگر است که کشت این محصول، باعث رونق 

اقتصادی منطقه و به کارگیری نیرو های بیکار در منطقه می شود.

انگار همین دیروز بود که چشم های اشتیاقمان را به پهنه آسمان 
دوخته بودیم و آمدن ماه نو را انتظار می کشیدیم؛ ماهی که زمین 
را به آسمان پیوند می دهد و انسان را از تعلقات تن می َکَند و 
به حقیقت ایمان نزدیک می کند، ماهی که آدمی را به میهمانی 
پایان  بر کنار سفره بی  او را  حضرت دوست دعوت می کند و 
رحمت می نشاند، ماهی که با نور نماز و نیایش و با ریسمان روزه 
و پرستش و در سایه سار قرآن، تو را از چاه بردگی به ستیغ بلند 

بندگی می رساند.
 اینک آن ماه دلربا، آهنگ رفتن دارد و ما مانده ایم با یک دنیا انس 
و دل سپردگی و رنج تنهایی و بی تابی فراق. باید بسوزیم و بسازیم 
و چشم به راه آمدنش باشیم، تازه اگر نفسی از عمر باقی باشد و 

قافله مرگ، ما را با خود نبرد.
آری، مهمان عزیزی که سی روز عطر معنویت و ملکوت را در 
 کوچه پس کوچه های جان ما می پراکند و شهر را مژده آبادانی

 می داد، اینک آماده رفتن است. 
بار خدایا! ای آن که از کس پاداش نمی خواهی و ای که از بخشش، 
 پشیمان نمی گردی و ای آن که به بنده ات بیش از کردار وی 
می بخشی و برابر نمی دهی، نعمت تو بی سابقه ی استحقاق 
آفریدگان تو است و گذشت تو، نیکی و کیفرت، دادگری و حکم 
تو، خیر است و اگر عطا کنی، به منت نمی آالیی و اگر نکنی، 

عطانکردنت از سر ستم نیست.
هرکس تو را سپاس گوید، می پذیری با آنکه خود سپاس را بدو 
الهام کرده ای و به هرکس تو را بستاید، پاداش می دهی با آنکه 

خود ستایشت را بدو آموخته ای.
 پرده پوشی از گناهان می کنی که اگر می خواستی، رسوایش 
می کردی و به کسی بخشندگی می ورزی که اگر می خواستی، از 
او بازمی داشتی ، درحالی که هر دو سزاوار رسوایی و محرومیتند، 
اما تو کارهایت را بر تفضل و قدرت خود را بر گذشت بنا نهاده ای.

رو  روبه  بردباری  با   ، است  ورزیده  سرکشی  تو  با  که  کسی   با 
می گردی و به کسی که با گناه آهنگ ستم با خویش کرده است، 
مهلت می دهی، با آنان درنگ می ورزی تا با درنگ کردنت، به 
سوی تو بازگردند و در کیفرشان شتاب نمی کنی تا توبه کنند برای 
آنکه هالک شونده آنان، با تو هالک نشود و بدبخت ایشان، با نعمت 
تو بدبخت نگردد، مگر پس از هشدار بسیار و پس از آنکه حجت 
های پیاپی را بر وی تمام کرده باشی. و این همه از سر بزرگواری تو 
و گذشتی است که می کنی، ای بزرگوار و بهره ای از مهر توست، 

ای بردبار!

تویی که دری به عفو خویش بر بندگانت گشوده ای و آن را توبه 
نامیده ای و از وحی خویش، راهنمایی بر این در گمارده ای تا گمراه 
نگردند و فرموده ای خجسته بادا نام تو که: »به سوی خداوند، توبه 

ای راستین کنید. 
شما  و  فروپوشد  را  گناهانتان  پروردگارتان  که  است  امید 
روان  جویبارها  آنها،  بن  از  که  درآورد  هایی  بهشت  در  را 
 است...  روزی که خداوند پیامبرش و مؤمنان همراه او را خوار
  نمی گذارد، نور آنان پیشاپیش و در سوی راستشان می شتابد،
 می گویند: پروردگارا! نور ما را برای ما کامل گردان و ما را بیامرز که 
تو بر هر کاری توانایی«، پس چه بهانه ای دارد آن که از درآمدن به 

این خانه پس از گشودن در و گماردن رهنما، غفلت ورزد؟
و تو آنی که در معامله با بندگانت، بر عطای خویش می افزایی تا 
در تجارتشان سود بیشتری به کف آورند و در ورود به درگاهت، 
رستگار گردند و بهره بیشتری از تو برند که تو فرموده ای خجسته 
بادا نام تو و فرا برترا که تویی: »هرکس کردار نیکی آورد، ده برابر 
آن پاداش دارد و هرکس کار بدی کند، همانند آن کیفر می بیند«.
و فرمودی: »داستان آنان که دارایی های خود را در راه خداوند 
می بخشند، چون دانه ای است که هفت خوشه برآورده باشد، در 

هر خوشه صد دانه. 
و خداوند برای هرکه بخواهد، آن را چندین برابر برمی گرداند.« و 
فرمود: »کیست که به خداوند وامی نیکو دهد تا خداوند آن را برای 
وی چندین برابر گرداند؟« و مانند آنها از آیه های دیگر که در قرآن 

در بیان چند برابرشدن نیکی ها فرو فرستاده ای.
و تویی که با گفته برآمده از غیب خویش و با ترغیب به اینکه 
سود آنها در آن است، آنان را به چیزی راهنمایی کردی که اگر 
 آن را از آنان می پوشاندی، دیدگانشان آن را نمی دید و گوششان 

نمی شنید و فکرشان به آن نمی رسید.
 آنگاه فرمودی: »مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا سپاس گویید 
بر  با من ناسپاسی نورزید« و فرمود:» اگر سپاسگزار باشید،  و 
]نعمت[ شما می افزایم و اگر ناسپاسی کنید، بی گمان، عذاب من 

سخت است«.
و فرمود: »مرا بخوانید تا پاسختان دهم؛ آنان که از پرستش من سر 
بر می کشند، به زودی با خواری به دوزخ درمی آیند.« پس دعا 
و نیایش خود را عبادت نامیدی و وانهادن آن را، سرکشی و کبر 
دانستی و تهدید فرمودی که آن که نیایش و دعا را ترک کند، با 

خواری به دوزخ خواهد رفت.
پس با نعمت تو، تو را یاد و با بخشش تو، از تو سپاسگزاری کردند 
برای  نیایش و دعایت پرداختند و در راهت،  به  تو،  با فرمان  و 
دستیابی به عطای افزون تو، صدقه دادند و راه رهایی آنان از خشم 

تو و رسیدن به خشنودی تو، همین بود.
 اگر آفریده ای، آفریده دیگر همچون خود را همان گونه راهنمایی 
می کرد که تو بندگابنت را از سوی خود راهنمایی کرده ای، همگان 
او را به احسان می ستودند و به نعمت دادن موصوف می کردند 
و به هر زبانی به ستایشش برمی خاستند. پس سپاس تو را، تا 

آنجا که راهی به سپاس تو می توان یافت و تا لفظی برای سپاس 
برجاست، برای آن که با آن تو را سپاس گویند یا معنایی که به 

سپاس تو بازگردد.
ای که با احسان و بخشش، بندگانت را به ستایش انگیخته ای و 
آنان را در نعمت و احسان غرقه ساخته ای، چه بسیار نعمتت در 
میان ما گسترده و هویداست و چقدر احسانت بر م سرشار است و 

چه اندازه نیکی ات ویژه ماست!
ما را به دینی که خود آن را برگزیده ای و به آیینی که خویش آن 
را پسندیده ای و به راهت که خود هموار ساخته ای، راهنمایی 
 کردی و ما را در تقرب به درگاهت و رسیدن به کرامتت، بینش

 بخشیدی.
بارخدایا! تو ماه رمضان را از ناب ترین آن وظایف و ویژه ترین 
ها،  ماه  دیگر  میان  در  را  آن  که  ماهی  دادی؛  قرار  واجبات  آن 
برگزیدی و  از میان همه زمان ها و روزگاران،  و  ویژه گرداندی 
آن را بر همه اوقات سال، برتری دادی؛ زیرا در آن، قرآن و نور 
را فروفرستادی و ایمان را در آن دوچندان کردی و روزه را در آن 
واجب گرداندی و مردم را برای شب زنده داری، برانگیختی و در 

آن، شب قدر را بزرگ داشتی که بهتر از هزار ماه است.
سپس ما را با این ماه بر دیگر امت ها برتری دادی و با فضیلت آن، 
ما را نه ملت های دیگر را برگزیدی. بنابراین، روز آن را به فرمان 
تو روزه گرفتیم و در شب آن، به یاری تو برای عبادت برخاستیم 
و با روزه روز و برخاستن شب، خود را در معرض رحمتت که خود 
ما را در معرض آن گمارده ای، قرار دادیم و آن را دستاویز دریافت 
پاداش تو کردیم و تو از آنچه بندگانت آرزومند آنند، سرشاری و 
هرچه از فضل تو بخواهند، می بخشی و به کسی که نزدیک شدن 

به تو را می خواهد، نزدیکی.
این ماه، در میان ما، پسندیده زیست و چون همدمی نیکو، با 
ما همراهی کرد و برترین سود های جهان را به ما ارزانی داشت. 
سپس چون زمانش سرآمد و مدتش تمام و شمار روزهایش کامل 

گشت، از ما جدا شد.
اکنون ما با آن چون کسی که جدایی از او بر ما سخت است، وداع 
می کنیم و رو گرداندنش ما را اندوهگین و بیمناک کرده است و 
بر ماست که پیمان استوار و حرمت محفوظ و حق اداشدنی آن 
را پاس داریم. پس می گوییم: بدرود ای ماه بزرگ خداوند و ای 

عید دوستان او!
بدرود ای که پیش از آمدن تو، می خواهیمت و پیش از رفتنت، 

برای تو اندوهگین می شویم.

 اینک ماه دلربا، آهنگ رفتن دارد
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  اذان ظهر: 12:38  اذان مغرب 45: 19
روز   پنج شنبه  23  اردیبهشت ماه 1400              

 اذان صبح: 20 :4  طلوع آفتاب 49 :5  صبح
پیش بینی وضع هوای کرمان

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان کرمان هوای کرمان، به  این شرح می باشد: 
وزش باد و گردخاک تا پایان هفته در استان کرمان پیش بینی می شود.

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان یاس 
از آمادگی این نهاد برای دریافت و توزیع زكات فطریه خیرین در 

آستانه عید فطر خبر داد.

آقای محمدرضا بهرامی بیان داشت: با وجود محدودیت های 
پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا، انجمن خیریه یاس تدابیر 
الزم را برای جمع آوری زکات فطریه شهروندان انجام داده که 
از روش های غیر حضوری پرداخت  استفاده  نهاد  این  تمرکز 

فطریه است.
مدیر عامل انجمن خیریه یاس خاطرنشان کرد: پایگاه های این 
انجمن در چهار نقطه شهر کرمان مستقر خواهند بود  تا مردم 
مومن، خیر و نیکوکار کرمان همچون سنوات گذشته با رعایت 
تمام ضوابط بهداشتی با مراجعه به این پایگاه ها و همچنین دفتر 
انجمن خیریه یاس نسبت به پرداخت زکات فطریه اقدام کنند.

بهرامی با اعالم روش های غیر حضوری پرداخت زکات فطریه، 
تاکید کرد: شماره گیری از طریق کد دستوری #3410*720* به 
منظور دریافت وجوهات زکات فطریه پیش بینی شده و مردم 
عزیز می توانند از این طریق نسبت به پرداخت فطریه اقدام 

کنند.
بانک    6219-8610-2167-1655 کارت  شماره   : افزود  وی 
برای  نیز  فطریه  دریافت  و  نقدی  های  کمک  جهت  سامان 

دسترسی و سهولت خیرین نیز درنظر گرفته شده است.
از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، 
مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد 21 هزار تومان و برای فطریه 
بدل از برنج ایرانی 100 هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر 

ایرانی، 75 هزار تومان تعیین شده است.
توسط  فطر  عید  جماعت  نماز  اقامه  از  قبل  باید  مبلغ  این 
سرپرست خانواده ها به افراد نیازمند و بی بضاعت پرداخت 

شود.

 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان کرمان به در 
پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: باید 
اندیشه و افکار حضرت امام)ره( را درباره انتخابات و انتخاب 
اصلح برای مردم تبیین کنیم و مردم را تشویق و ترغیب کنیم 
برای حضور در انتخابات و پای صندوق های رًای که در این مقطع 

حضور مردم خیلی مهم و حساس است.
آقای حسین انجم شعاع در اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی 
گرامیداشت مراسم ارتحال حضرت امام خمینی)ره( به بحث 
پیرامون شخصیت واال و بی نظیر حضرت امام پرداخت و گفت: 
امام خمینی )ره( یک دانشمند متفکر و یک سیاست مدار متعهد 
و یک شخصیتی بی دلیل بود به همین دلیل اندیشه های امام 

راحل )ره( باید در ابعاد مختلف جامعه تبیین شود.
وی با تاکید برجهانی بودن شخصیت بنیانگذار جمهوری اسالمی 
امام  با وجود گذشت سال ها از رحلت جانگداز  تصریح کرد: 
هنوز شخصیت ایشان برای جهانیان و حتی برای دوستداران 
آن حضرت ناشناخته است  و همانگونه که رهبر معظم انقالب 
نیز فرمودند: » امام خمینی را کیست که نشناسد  کیست که به 

شایستگی بشناسد«
قابل  و  روز  به  را  امام  فرمایشات  انجم شعاع  همچنین  آقای 

استفاده برای همه اقشار مختلف مردم دانست و تصریح کرد: 
وصیت نامه حضرت امام )ره( یک الگوی کامل اخالقی، اجتماعی 

و رفتاری است که می تواند به عنوان یک الگوی کامل برای نسل 
جوان ارائه شود.

اقشار  همه  مشارکت  و  کردن  مردمی  را  شورا  رویکرد  وی، 
که  همانگونه  گفت:  و  کرد  اعالم  ها  برنامه  در  مردم  مختلف 
مشارکت  مذهبی  های  برنامه  در  خودجوش  صورت  به  مردم 
دارند باید در ویژه برنامه های ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 
نیز به صورت خودجوش شرکت نمایند و رکن اصلی بزگداشت 
امام مردم هستند. وی به حضور و مشارکت  ارتحال حضرت 
نخبگان و دانشگاهیان در این برنامه ها تاکید کرد و گفت: باید 
از دانشگاهیان و نخبگان به عنوان کارشناسان و متخصصان در 
هر چه بهتر و با کیفیت برنامه ها و مراسم ملی و مذهبی استفاده 

نماییم.
وی به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و 
گفت: باید اندیشه و افکار حضرت امام)ره( را درباره انتخابات و 
انتخاب اصلح برای مردم تبیین کنیم و مردم را تشویق و ترغیب 
کنیم برای حضور در انتخابات و پای صندوقهای رًای که در این 

مقطع حضور مردم خیلی مهم و حساس است.

بر
خ

تصویب تحقیق و تفحص از مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و فعالیت ها و عملکرد آن مرکز و نیز عملکرد وزارت امور خارجه در حفظ اطالعات محرمانه کشور در جلسه علنی 

مجلس شورای اسالمی در دستور کار قرار گرفت.در ادامه جلسه، نمایندگان با ۱۷۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه علنی با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
4 چهار شنبه  22   اردیبهشت  ماه 1400 

29 رمضان  1442  /   12 می  2021
 سال پانزدهم /  شماره 3440

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس :
ترور وحشیانه در افغانستان 

دل هر آزاده ای را 
به درد آورد

* سرویس  سیاسی  واقعه:
ضمن  مجلس،  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
محکومیت ترور وحشیانه دانش آموزان و شهرواندان 
در  وحشیانه  ترور  این  که  کرد  تأکید  افغانستان، 
افغانستان، نقطه تاریک دیگری در پرونده جانیان 
و علم ستیزان و دشمنان انسانیت بود که دل هر 

آزاده ای را در جهان به درد آورد.
متن پیام  دکتر محمد مهدی زاهدی نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی به این شرح 
است:ترور وحشیانه و منجر به شهادت دانش آموزان 
تاریک  نقطه  افغانستان  در  مسلمان  و شهروندان 
دیگری در پرونده جانیان و علم ستیزان و دشمنان 
انسانیت بود که دل هر آزاده ای را در جهان به درد 
آورد. مدعیان آزادی و حقوق بشر از محکوم کردن 
این جنایت ها اجتناب کرده و راه را برای تعدی به 
همنوعان توسط جرثومه های غرب ساخته هموار 
جهان  پژوهان  دانش  و  فرهنگیان  از  نمایند.  می 
رود  می  انتظار  مسلمان  اساتید  و  علم  اهل  بویژه 
به  ضدبشری  اقدام  این  شدید  محکومیت   ضمن 
توصیه  خود  نهاد  مردم  های  سازمان  و  ها  دولت 
 کنند از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای، 
راه های پیشگیری و مقابله با چنین حوادث فجیع 
و دردناک را احصاء و جلوی  چنین وقایعی را سد 
اندیشمندان  نهاد  تقریب  جهانی  اتحادیه  نمایند. 
کارهای  راه  ارائه  برای  را  خود  آمادگی  دانشگاهی 
علمی در این زمینه اعالم و به جنایتکاران تروریست 
هشدار می دهد که عکس العمل اقدامات ددمنشانه  
خواهد  را  اربابانشان  و  خود  دامان  بزودی  ها  آن 

گرفت. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
دکتر محمد مهدی زاهدی، رئیس اتحادیه  نخبگان و 

اندیشمندان مجمع تقریب مذاهب جهان اسالم

 خانه ملت 

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان :

درصد خانوار شهری 
تحت پوشش شرکت گاز استان 

به میانگین کشوری رسید
* سرویس  اقتصادی  واقعه:

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: با تحقق 
بهره  و  در سال 1399  گازرسانی  رشد 3 درصدی 
به  گاز  نعمت  از  استان  شهری  خانوارهای  مندی 
میزان 97 درصد، با کمال خرسندی اعالم می کنیم 
درصد خانوار شهری تحت پوشش استان به میانگین 

کشوری رسید.
افزود: در سال 99 شرکت  مهندس منوچهر فالح 
گاز استان کرمان موفق شد پروژه های گاز رسانی به 
13 شهر )هنزا، شهداد، اندوهجرد، نظام شهر، بلوک، 
ارزوئیه، زهکلوت، فاریاب، حور، عنبرآباد، دوساری، 

گنبکی و ریگان( را به بهره برداری برساند.
وی ادامه داد: باعث افتخار است که بگویم با افتتاح 
سیزده شهر فوق در سال 1399، درصد خانوار تحت 
ابتدای سال 99 به  پوشش شهری از 94درصد در 

میزان 97درصد ارتقاء یافت.
پیشرفت  کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
در  اجرا  در دست  به شهرهای  گازرسانی  وضعیت 
سال 1400 را اینگونه بیان کرد: شهرهای مردهک 90 
درصد، درب بهشت 86درصد ، قلعه گنج 65درصد، 
منوجان 72درصد ، نودژ 71درصد  تاکنون پیشرفت 
داشته اند و تنها شهر باقی مانده یعنی جبالبارز نیز 

مراحل نهایی پیمانسپاری را طی می کند.
مهندس فالح در پایان نیز ضمن تشکر از زحمات 
گفت:  کرمان  استان  گاز  شرکت  کارکنان  تمامی 
خدمات  نیز   1400 سال  در  بتوانیم   امیدواریم 
 ارزنده ای به هم استانی های عزیز عرضه کنیم و 
شرکت  اهداف  تحقق  جهت  در  بلندی  های  گام 

برداریم.

اقتصادی

دعوت ۵ فوتبالیست
 از استان کرمان 

به اردوی تیم ملی بانوان
* سرویس  ورزشی  واقعه:

پنج فوتبالیست از استان کرمان در رده بزرگساالن 
دعوت  بانوان  فوتبال  ملی  تیم  انتخابی  اردوی  به 

شدند.
سنی  رده  در  کرمان  استان  از  فوتبالیست  پنج 
بزرگساالن به اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال بانوان 
ایراندوست،  مریم  نظر  زیر  باید  که  شدند  دعوت 
سرمربی تیم ملی بزرگساالن فوتبال بانوان، تمرینات 

خود را در کنار سایر ملی پوشان دنبال کنند.
رها یزدانی، زهرا علیزاده، حدیث بساط شیر، شهناز 
جعفری زاده و سهیال نظام آبادی بانوان دعوت شده از 
استان  کرمان به اردوی انتخابی تیم ملی بزرگساالن 

فوتبال هستند.

دعوت ۳ بانوی
 فوتبالیست کرمانی
 به اردوی تیم ملی

۳ فوتبالیست از استان کرمان به اردوی انتخابی تیم 
ملی فوتبال زیر ۲۰ سال بانوان دعوت شدند.

 فاطمه ستوده، فریمهر خضری و زهره عرفانی ۳ 
فوتبالیستی هستند که به نمایندگی از استان کرمان 
به اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال بانوان 

کشور فراخوانده شده اند.

۴ کرمانی در کاروان 
پارالمپیک ایران

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: کرمان 
با کسب چهار سهمیه،تأثیر بسزایی در تعداد کمی 
ورزشکاران در کاروان پارالمپیک جمهوری اسالمی 

ایران دارد.
آقای پاریزی به کسب مدال طالی رقابت های جهانی 
به همت منصور پورمیرزایی، ورزشکار رفسنجانی 
اشاره کرد و افزود: قطعًا این سهمیه به سکوی طالی 

رقابت های پارالمپیک توکیو تبدیل خواهد شد.
او تصریح کرد: با کسب چهارمین سهمیه، یک تأثیر 
کاروان  در  ورزشکارانمان  کمی  تعداد  در  بسزایی 
ایران داریم که امید  پارالمپیک جمهوری اسالمی 
داریم هر چهار عزیز بتوانند در این رقابت ها با کسب 
سکو، افتخاراتی به افتخارات ورزشی کشور و استان 

اضافه کنند.

ورزشی 

ارتباط بین مصرف
 داروی » فاویپیراویر« 

و آسیب کبدی بیماران کووید ۱۹
* سرویس  سالمت  واقعه:

ضدویروسی  داروی  دهد  می  نشان  جدید  مطالعه 
می  استفاده  کووید۱۹  درمان  برای  که  فاویپیراویر 
شود اگر بیش از اندازه مشخص شده مصرف شود 

باعث آسیب کبدی می شود.
طبق اعالم سازمان غذا و دارو آمریکا، فاویپیراویر در 
درمان کووید ۱۹ مؤثر نبوده است. این دارو همچنین 
و  استرالیا  کانادا،  آمریکا،  اروپایی،  کشورهای  در 

سنگاپور استفاده نمی شود.
دانشگاه  و  تویاما  دانشگاه  از  تحقیقاتی  تیم 
ناشی  کبدی  آسیب  الگوی  و  میزان  ژاپن،  نیهون 
بیماران  خون  سرم  در  آن  میزان  و  فاویپیراویر  از 

کرونایی بستری در بیمارستان را بررسی کردند.
نتایج مطالعه نشان داد وجود میزان باالتر فاویپیراویر 
دچار  که  مشاهده شد  بیمارانی  در  در سرم خون 

آسیب کبدی شده بودند.
قرص های فاویپیراویر به شکل قرص های استاندارد 
کشورها،  از  بعضی  در  اما  است  گرمی  میلی   ۲۰۰
شدت  گرفتن  نظر  در  بدون  سالمت  متخصصان 
بیماری، ۵ قرص را در یک دوره ۲۴ ساعته برای بیمار 

تجویز می کنند که خطرناک است.
ممکن  یعنی  است،  تراتوژنیک  دارو همچنین  این 
نقایص  باعث  اثر سمی روی جنین  از طریق  است 
اثرات  نیز دارای  مادرزادی شود و در بعضی موارد 

جهش زایی طوالنی مدت است.

»کفیر« از بروز توفان سیتوکینی 
در بیماران کرونایی
 پیشگیری می کند

نتایج مطالعه جدید نشان می دهد ماست تخمیرشده 
موسوم به کفیر می تواند از بروز توفان سیتوکینی 

پیشگیری نماید.
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد مولکول های 
موجود در نوعی ماست معروف به کفیر، با مسدود 
با  مبارزه  توانایی  سلول ها،  بین  ارتباط  کردن 

باکتری های بیماری زا را دارند.
این گزارش همچنین نویدبخش مبارزه با باکتری های 
مقاوم در برابر آنتی بیوتیک است و به جلوگیری از 
بروز توفان سیتوکینی که توسط کروناویروس اتفاق 

می افتد، کمک می کند.
کفیر، نوشیدنی لبنی پروبیوتیکی تخمیر شده است 
مخمر  حاوی  کفیر  دانه های  ریختن  طریق  از  که 
تولید  بز  یا  گاو  شیر  در  اسیدالکتیک  باکتری   و 

می شود.

 بهداشت و درمان 

کاریکاتور

اینم دندان پزشکی مردم فقیر!                                                              کارتونیست: علیرضا پاکدل

انجمن خیریه یاس استان كرمان، آماده دریافت زكات فطریه است

 رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان کرمان تاکید کرد:

تبیین اندیشه و افکار حضرت امام)ره( برای مردم، درباره انتخاب اصلح


