
سرمقاله

3

    
امام خامنه ای ) دامه ظله العالی  ( :

قرآن کتاب زندگی است. اگر آحاد بشر 
قواعد زندگی را با قرآن تطبیق بکنند، 
سعادت دنیا و آخرت نصیب آنها خواهد 
شد. مشکل ما این است که این کار 
را نمیکنیم؛ مشکل ما این است که ما 

زندگی را با قواعد قرآن تطبیق نمیکنیم
10000100005588

ـ    سیاسی  استان کرمان           هفته نامه ی فرهنگی    

دوشنبه    15    اردیبهشت ماه  1399 
10  رمضان   1441  -  4   مه 2020
سال دوازدهم   -  شماره   431   

قیمت :  1000 تومان
www.sepehrbrd.ir

                                                                                                                                                                                                                                                  

3

2

3

رهبر معظم انقالب  هر ساله در پیام های نوروزی شان نقشه 
راه کشور را مشخص می کنند، امسال هم در صحبت نوروزی 
با مردم و سخنرانی روز مبعث مشخصا باز هم مشکل کشور 
را چون دهه گذشته از حوزه اقتصاد دانستند و تاکید کردند 
که تولید باید در سال ۹۹ جهش پیدا کند تا به شرایط 
مطلوب تر برسیم. اینکه بیان کردند جهش تولید بعد ازرونق 

تولیدسال۹8 دلیل چیست؟
به نظر بعضی از اقتصادانان بین رونق تولید وجهش تفاوتی 
است به این عبارت که رونق تولید یعنی فراهم آوردن 
بسترهای الزم از جمله سرمایه ، محیط کار، جلب متخصص 
، ارتباط بین صنعت و دانشگاه و مواردی از این قبیل وجهش 
یعنی با بسترها وزیرساختها تصمیم به سرعت درتولید 
باالرود وبه عبارتی رونق امادگی همه جانبه برای حرکت 
وجهش یعنی سرعت برای تولید و  آنچه مقام معظم رهبری 
در سخنان آغازین  سال ۹۹ بیان کردند جهش تولید به 
جهت همان فراهم شدن رونق تولید سال ۹8 و جهش 
یعنی سرعت بخشیدن به تولید است که البته در سال۹8 
موفقیتهای زیادی دررونق تولید داشتیم از جمله تحقیقات و 
تولیدات شرکتهای دانش بنیان بود که ارتقای سطح فعالیت 
شرکت های دانش بنیان با آورده ای حدود 120هزار میلیارد 
تومان بوده است همچنین توجه به گسترش فعالیتهای 
در سرمایه گذاری خورد و کارافرین ،افزایش تولید بنزین 
حدود110 میلیون لیتر ، افزایش تولیدات کشاورزی، و 
افزایش صادرات و کاهش واردات بخشی از ثمرات سال رونق 
تولید است که انتظارمی رفت این رونق گستره بیشتری در 
همه زمینه ها داشته باشد و در پایان سال ۹8 و ابتدای سال 
۹۹ و پدید ه ویروس کرونا و نیاز جامعه به وسائل پزشکی 
و درمانی و نیاز به دارو و ابزار بیمارستانی نوعی از جهش به 
اوج رسید و در ابتدای سال جهش تولید خیلی خوب بود 
جوانان ما این تهدید کرونا را تبدیل به فرصت کردند و در 
اولین ماه سال ۹۹در تولید بعضی ازاقالم  درمانی وبهداشتی 
ضمن خودکفایی اعالم آمادگی برای صادرات در بعضی اقالم 
دارویی، بهداشتی وکیتهای تشخیص کرونا وصادر به ارو پا 

نمودند که این خود نمونه بارزی ازجهش تولیداست 
یکی از اهداف انقالب اسالمی استقالل و عدم وابستگی 
به استکبار بود و در حکومت اسالمی باید حکومتی  الهی، 
مردمی، مستقل و خودگردان باشد و روی پای خود بایستد. 
وما در کشورمان ظرفیت های زیاد داریم، اما برخی ظرفیت ها 
هنوز شناخته نشده اند و از بسیاری از ظرفیت های موجود 
هم استفاده کافی و وافی نمی شود؛ این به دلیل عدم شناخت 
و عدم توجه به ظرفیتهای داخلی است وعدم خودباوریست 

که ما می توانیم !
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ربیعی سخنگوی دولت درتشریح برنامه دولت گفت:

عرضه سهام چهار پاالیشگاه کشور از 
اول تیرماه آغاز می شود

دکترپورابراهیمی نماینده مجلس گفت :
رعایت پروتکل بهداشتی دربرداشت گل 

محمدی دراولویت کار باغداران وصنایع باشد

مهندس نجف پور فرمانداربردسیر:

 با آزادسازی سهام عدالت/ 240هزار میلیارد 

تومان دارایی دولت به جیب مردم می رود

متن پیام مقام معظم رهبری به مناسبت روز معلم به این شرح 
است:

روز معلم را به همه ی معلمان عزیز که در مدارس و دانشگاهها 
و حوزه های علمیه به پرورش اندیشه و دانش کودکان و جوانان 

کشور میپردازند تبریک میگویم.
این سخن امام خمینی که معلمی را شغل انبیا دانستند، یک 
شعار تبلیغاتی نبود، سخن قرآن بود که فرموده است: ویزکیهم 
و یعلمهم الکتاب و الحمکة... تزکیه و تعلیم و کتاب و حکمت 
الهی چهار واژه ی کلیدی در دعوت اسالم و همه پیامبران است. 
واژه کلیدی دیگر قیام به قسط است. در مدرسه نبّوتها، نسلهای 
بشر با کتاب و حکمت، آموزش وپرورش می یابندو آنگاه زندگی 
عدالت محور بنا میکنند و جوامع بشری بدین ترتیب به هدفهای 

آفرینش انسان نزدیک میشوند.
نظام اسالمی با همین هدف یعنی شکل گیری یک جامعه ی 
دینی عادالنه و آرمان خواه پدید آمد، و طبیعی است که نظام 
آموزشی کشور نیز نمیتواند هدفی جز هدف کلّی نظام داشته 

باشد.
کودک و نوجوان و جوان در کشور اسالمی می آموزد که استعداد 
و توان بالقوه ی خود را برای ارزشهای متعالی ملی یعنی ارزشهای 

اسالمی و انقالبی شکوفا کند و به کار گیرد.
این آموزش حیاتی و سازوکار تحقق آن، همان کار بزرگ و جهاد 

مبارکی است که معلمان عهده دار آن شده اند.
اسالم ما را به علم نافع فرا میخواند، علم نافع از سوئی جوان 
ایرانی را به ابزارهای الزم برای پیشرفت و اعتالی کشور و ملتش 
مجهز میسازد، و از سوئی به او هویت می بخشد و او را از وزانت و 

اعتبار روحی و معنوی و اعتماد به نفس برخوردار میکند.
نسل جوانی که در این مسیر، صیرورت و پرورش می یابد، 

کار بزرگ و جهاد معلمان شکوفاسازی استعدادهای کودکان و 
نوجوانان در مسیر ارزش های انقالبی و اسالمی است

ثروتی آن چنان انبوه و ذخیره ئی آنچنان عظیم است که 
هیچ پدیده ی ارزشمند دیگری برای کشور با آن برابری 

نمیکند.
این ثروت، محصول کار و انگیزه ی معلمان در مدارس و 
دانشگاهها و حوزه های علمیه است. رحمت و فضل خدا 

بر دستهای پرکار و دلهای پر انگیزه ی آنان باد.
نسل جوان ما بحمداهلل الگوهای درخشان و برجسته ای 
را هم میشناسد که در دنیای مادی امروز نظائر آنها را 
کمتر میتوان یافت؛ از شهید چمران و شهید آوینی تا 
شهدای هسته  ای و تا شهید سلیمانی و تا شهید بزرگوار 
مطهری که در دهه ی سی از عمر خود در حوزه ی قم و 
دانشگاه تهران درخشید و در دهه ی پنجاه با بال شهادت 

به ملکوت اعلی پرکشید.
درود خدا بر شهیدان و سپاس ما به معلمان و خوشامد ما 

نثار نسل جوان خوش عاقبت ملت ایران باد.

ــز  ــه از روزه اش ج ــا روزه داری ک ــه بس ــام فرمود:چ ــه الس ــی علی ــام عل ام
ــده داری کــه از  ــدارد و چــه بســا شــب زن گرســنگی و تشــنگی بهــره ای ن
نمــازش جــز بیخوابی و ســختی ســودی نمــی بــرد.                    »نهــج البالغه، حکمــت 145«
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جهش تولید با توان 
وظرفیت های داخلی

احتمال موج های جدید اپیدمی کرونا 
وجود دارد/گردش کرونا هم اکنون 

در خانه ها چالش زا است

مقام معظم رهربی مبناسبت روز معلم :

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد:

آگهی مزایده
اداره اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان بردســیر و متولــی موقوفــه حــاج غالمرضا مــرادی قصد 
واگــذاری بــه اجــاره یــک واحــد ســوله بــه مســاحت 200مرتمربــع را بــا اجــاره ماهیانــه قیمت 
پایــه9/000/000 بــه مــدت یکســال شمســی کامــل را داردمتقاضیان جهت اطالعات بیشــرت تا 

تاریخ99/2/31بــه اداره اوقــاف وامورخیریــه بردســیر مراجعه منایند 
حمیدرضا حسین رضایی - رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان بردسیر  

رعایت پروتکل بهداشتی دربرداشت گل محمدی دراولویت کار باغداران  وصنایع باشد 
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر 
کارگــروه کشــاورزی شهرســتان باموضــوع 
ــه ریاســت مهنــدس  برداشــت گل محمــدی ب
ــیر و  ــتان بردس ــدار شهرس ــور فرمان ــف پ نج
باحضــور اعضــا و مدیران صنایــع گالب گیری در 

ــداری تشــکیل شــد ســالن اجتماعــات فرمان
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار بردســیر گفــت با 
توجــه به شــیوع بیمــاری کرونــا در ایام برداشــت 
گل محمدی که احتماال از نیمه دوم اردیبهشــت 
مــاه ســال جــاری اغــاز میشــود،رعایت پروتــکل 
بهداشــتی دربرداشــت گل محمــدی دراولویــت 
کار باغداران،صنایــع و ادارات مربوطــه قــرار گیرد 
وی درادامــه بــه کنتــرل تــردد در منطقــه اللــه 
زار درفصــل برداشــت گل بااســتقرار تیــم کنترل 

درورودی شــهر اشــاره کــرد همچنیــن باعنایــت 
بــه کــوچ عشــایر درایــن فصــل از اداره عشــایری 
و مرکــز بهداشــت خواســت که درایــن خصوص 
تمهیــدات بهداشــتی جــدی تــری اتخــاذ و الزم 

االجــرا گــردد
برهانــی رییــس مرکــز بهداشــت گفــت جهــت 
جلوگیــری ازشــیوع بیمــاری کرونــا از کارگــران 
فصلــی بومی اســتفاده شــود و ســالمت مــردم و 
کارگران دربرنامه کاری مرکز بهداشــت میباشــد 
صنایــع تولیــدی گالبگیــری ملزم بــه ضدعفونی 
روزانــه محــل کار و کارگــران میباشــد و مســایل 
بهداشــتی توســط مرکــز بهداشــت رصــد 

خواهدشــد
باقــری بخشــدار اللــه زار گفــت مالکیــن مــزارع 

لیســت کارگــران را بــه بخشــداری اعــالم و باتوجــه 
بــه اهمیــت و فوایــد غنچــه گل محمدی برداشــت 

غنچــه گل محمــدی در  راس کار قــرار گیــرد

رییس دادگسرتی شهرستان بردسیر ازراه اندازی راه اهن بردسیر- سیرجان خرب داد: 

خط احداث راه آهن سیرجان - بردسیر با ورود دستگاه قضایی مجددا 
راه اندازی شد /جلوگیری از بیکار شدن ۲۲۱ کارگر

رییس دادگســتری شهرســتان بردســیر از راه اندازی 
مجــدد پــروژه احــداث خــط راه آهــن - ســیرجان 
بردســیر خبــر داد و گفــت: بــا ورود دســتگاه قضایی 
از بیــکار شــدن 221 کارگــر جلوگیــری بعمــل آمد.

ــزان از  ــا می ــو ب ــی زاده در گفت وگ ــین رمضان حس
ــن  ــروژه احــداث خــط راه آه ــدازی مجــدد پ راه ان
ــا ورود  ــت: ب ــر داد و گف ــیر خب ــیرجان - بردس س
دســتگاه قضایــی مشــکالت فــی مابیــن کارگــران و 
مدیــران پروژه مرتفع شــد و پــس از توقــف 1۷ روزه، 

پــروژه فعالیــت خــود را از ســر گرفــت .
ــار  ــیر اظه ــتان بردس ــتری شهرس ــس دادگس ریی
ــال 1۳۹۹ از  ــذاری س ــه نامگ ــت ب ــت:با عنای داش
ســوی مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( بــه 
عنــوان ســال جهش تولیــد ، عــزم دســتگاه قضایی 
در جهــت حرکــت در ایــن مســیر جــدی و راســخ 

اســت.
وی  اعــالم کــرد: بــه لحــاظ مشــکالت پیــش آمــده 
بــرای کارگــران و پروژه راه آهن شهرســتان بردســیر 
طــی دو مــاه اخیــر، دســتگاه قضایــی بــه موضــوع 

ــی  ــن جلســه ف ــس از برگــزاری چندی ورود و پ
مابیــن نماینــدگان کارگــران و کارفرمای پــروژه، 
مشــکالت مطرح شــده از ســوی طرفیــن مرتفع  
ــرعت  ــوت و س ــا ق ــروژه ب ــت پ ــه فعالی و ادام
بیشــتری از ســر گرفتــه شــده اســت و بــا ورود 
ــر  ــکار شــدن 221 کارگ ــی از بی دســتگاه قضای

جلوگیــری بعمــل آمــد.
ــوان  ــه عن ــی ب ــتگاه قضای ــی زاده از دس رمضان
یــاور کارگــران و حامــی ســرمایه گــذاران و 
تولیدکننــدگان کارفرمایــان نــام برد و بیــان کرد: 
اجــازه نخواهیــم داد در شــرایط موجــود حقــی 
از کارگــران زحمتکــش تضییــع و یــا خللــی در 
کار کارفرمایــان وارد شــود. وی تصریــح کــرد: بی 
شــک بــرای رســیدگی بــه مســائل مــردم و در 
راســتای حفظ حقــوق عامه منتظر دادخواســت 
یــا شــکایت اشــخاص نمی مانیــم و هرجــا کــه 
نیــاز باشــد مطابــق قانــون برای گــره گشــایی از 

کار مــردم ورود پیــدا خواهیــم کــرد.
ــیر در  ــتان بردس ــتری شهرس ــس دادگس ریی

پایــان خاطرنشــان کــرد: ارگان هــای دولتی 
کــه بــرای کاهــش معضــالت اجتماعــی و 
مباحث پیشگیری از آســیب ها و موضوعات 
ــد، در  ــت می کنن ــه دریاف ــی بودج فرهنگ
ــه  ــد و ب ــا رص ــات آن ه ــال 1۳۹۹ اقدام س
بهتریــن نحــو موضــوع پیشــگیری از وقــوع 
جــرم در ســطح شهرســتان بردســیر انجــام 

شــود.

دستور العمل 17 بندی پیشنهادی در خصوص سهام عدالت تایید شد / ایجاد ظرفیت صدور 
یک میلیون کد بورسی در روز تا 2 هفته آتی

ــزاری  ــگار اقتصــادی خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
تســنیم،   فرهــاد دژپســند در برنامه گفت وگوی 
خبــری شــبکه دو بــا بیان اینکــه، اولیــن برنامه 
ــیب  ــازی، آس ــی س ــوزه خصوص ــن در ح م
ــهای  ــذاری و روش ــهای واگ ــی در روش شناس
ــوع  ــن ن ــت:  بهتری ــود، گف ــذاری ب ــت گ قیم
خصوصــی ســازی، خصوصی ســازی اســت که  
بــر مبنــای هــدف اصلــی تامیــن مالی نباشــد، 
بلکــه برای کارایی بیشــتر و تســهیل مــردم در 

حکمرانــی اقتصــاد اســت.
بــه گفتــه وزیــر اقتصاد، بــا ایــن رویکــرد دارایی 
ــردم و  ــه م ــه عام ــت را ب ــار دول هــای در اختی

بخــش خصوصــی واگــذار مــی کنیــم.
ــه اولیــن مرحلــه از  ــا اشــاره ب وزیــر اقتصــاد ب
واگــذاری ســهام دولــت در قالــب صندوقهــای 
ــزار  ــر 2۳ ه ــغ ب ــت: بال ــذاری، گف ــل واگ قاب

ــت از  ــهام دول ــده س ــان از باقیمان ــارد توم میلی
ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــروش واحــد ه ــق ف طری
صنــدوق واســطه گــری مالــی یکــم بــا اعمــال 
20 درصــد تخفیــف بــه مــردم واگذار می شــود.

ــه هــر فــرد  وی افــزود،  میــزان ســهامی کــه ب
تعلــق مــی گیــرد بــه میــزان مشــارکت آنــان در 

ایــن فراخــوان بســتگی خواهــد داشــت.
تشــکر از رهبــر انقــالب بــرای  موافقــت بــا  آزاد 

ســازی ســهام عدالــت
ــد دســتور  ــه اینکــه تایی ــا اشــاره ب دژپســند، ب
العمل 1۷ بندی پیشــنهادی در خصوص ســهام 
عدالــت، گفــت: در اینجــا الزم مــی دانــم از تدبیر 
ــت  ــری در موافق ــم رهب ــام معظ ــه مق حکیمان
بــا  آزاد ســازی ســهام عدالــت در اختیــار مــردم 

قدردانــی کنــم.
وی بــا بیــان اینکــه، آزاد ســازی ســهام عدالــت 

در شــرایط حاضــر از دو جنبــه دارای اهمیــت 
ــرایط  ــه در ش ــر ک ــن نظ ــی از ای ــت، گفت: یک اس
بحــران ناشــی از کرونــا، آزاد ســازی ایــن ســهام مــی 
توانــد گشایشــی در کار مــردم محســوب شــود و از 
ســوی دیگــر اینکه در شــرایط فعلــی بازار ســرمایه و 
صعــود شــاخص هــای بــورس کشــور، ایــن موضــوع 
مــی توانــد موجــب تعمیــق و رونــق هــر چه بیشــتر 

ایــن بــازار شــود.
وی گفــت: در شــرایط تحریــم و تجربــه بودجه بدون 
نفــت بــه معنــای واقعی و همزمــان با مضایق ناشــی 
از همــه گیــری کرونــا و در شــرایطی که نمــی توانیم 
بودجــه را رهــا کــرده و از بانــک مرکــزی اســتقراض 
ــت در شــرکت هــای  کنیــم، واگــذاری  ســهام دول
بورســی، بهتریــن اقــدام اســت کــه ضمــن تامیــن 
مالــی دولــت، کوچک ســازی دولــت، مردمــی کردن 
اقتصــاد و ارتقــای کارایــی  را هــم محقــق مــی کند.
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بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه   
مدیریــت بیمــاری کوویــد ۱۹ بــه ریاســت مهنــدس نجف 
پــور فرماندارشهرســتان بردســیر و اعضــای شــورای ارتقــا 
ــداری  ــات فرمان ــالن اجتماع ــتان درس ــامت شهرس س

تشــکیل شــد
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار ضمــن تبریــک هفتــه ی 
ــوزه  ــات ح ــه اززحم ــن عرص ــگران ای ــه تاش ــامت ب س
ــان  ــگیری و درم ــتان درپیش ــان شهرس ــت و درم بهداش
بیمــاری کوویــد۱۹ تقدیــر کــرد و ازشــهروندان خواســت 
کــه بارعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی و پروتــکل 
ــروس  ــا وی ــه کرون ــه از ابتــا ب ــدن درخان بهداشــتی و مان

جلوگیــری نماینــد
برهانــی ریــس مرکز بهداشــت گفــت تاکنــون ۶۳۴ نفر به 
مراکزدرمانــی مراجعــه و ازیــن تعــداد ۱۱۰مورد مشــکوک 
بــه کرونا شناســایی و متاســفانه جواب تســت ۹نفر مثبت 
اعــام شــده کــه ۸نفــر بهبــود کامــل و یــک نفــر تحــت 
درمــان در منــزل قــراردارد وی افــزود از ابتــدای اپیدمــی 
ــز  ــه مرک ــد روزان ــت رص ــوار تح ــاری  ۱۸خان ــن بیم ای
بهداشــت بودنــد کــه درحــال حاضــر از وضعیــت خوبــی 

برخوردارنــد و متذکــر شــد درصــورت افزایش تــردد و  عدم رعایت 
پروتــکل بهداشــتی توســط شــهروندان درروزهــای اتــی شــاهد 
مــوارد بیشــتری ابتای بــه کرونا ویــروس خواهیــم بــود و از مردم 

خواســت حتــی المقــدور درخانــه بماننــد 
ــده  ــش ش ــس پخ ــوص عک ــه ودرخص ــه جلس ــی در ادام برهان
ــار ۱۱۶شــهر ،اعــام کــرد  ــر ام درگروههــای مختلــف مبنــی ب
امــار ارســالی از وزارت بهداشــت مربــوط بــه شــهرهایی اســت کــه 
در۲هفتــه ی گذشــته مــورد مثبت بــه کرونا نداشتند،میباشــند و 
بــه هیــچ عنــوان مربــوط بــه امــار فوتــی ها نیســت ضمــن اینکه 
خوشــبختانه شهرســتان بردســیر تاکنون مورد فوتی در خصوص 

کرونــا نداشــته اســت
رنجبــر معاون پرورشــی امــوزش و پــرورش گفت باتوجــه به ایجاد 
ســامانه شــاد و امــوزش مجــازی توســط وزارت امــوزش و پــرورش 
۹۳درصــد از مدیــران این شهرســتان  عضو ســامانه مذکور شــدند 
و افــزود مــدارس در نقــاط دوردســت کــه بــه اینترنــت دسترســی 
نداشــته و تعــداد دانــش امــوزان کمــی دارنــد بارعایــت پروتــکل 
بهداشــتی فعالیــت خواهنــد داشــت  و درادامه بیان داشــت دانش 
اموزانــی کــه بــه اینترنت و یا گوشــی هوشــمند دسترســی ندارند 
میتواننــد بــا مراجعــه بــه امــوزش پــرورش cdاموزشــی مقطــع 

مربوطــه را دریافــت نمایند
بــر  نظــارت  ویــژه  گشــت  جلســه  درادامــه 
ــز  ــت مرک ــا محوری ــایر ب ــاورزان،دامپروان و عش کش
ــد  ــرر ش ــکیل و مق ــه تش ــت و ادارات مربوط بهداش
بصــورت جــدی جامعــه هــدف خــود را مــورد رصــد 

ــد ــرار دهن ق
ــز  ــی رییــس مرک ــان جلســه از مهنــدس برهان درپای
بهداشــت به نمایندگی از حافظان ســامت شهرســتان 

در هفتــه ســامت تجلیــل و قدردانــی شــد
.

حجت االسالم قرائتی مطرح کرد:
چرا قرآن مهجور است؟)2(

باافزایش تردد و عدم فاصله گذاری اجتماعی،کرونا درکمین است

ــیر جلســه  ــداری بردس ــی فرمان ــط  عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تنظیــم بــازار شهرســتان بردســیر به ریاســت مهنــدس نجف 
پــور فرمانــدار شهرســتان بردســیر و باحضــور اعضــا در ســالن 

اجتماعــات فرمانــداری تشــکیل شــد
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار بردســیر ضمــن تبریــک فــرا 
رســیدن مــاه مبــارک رمضــان، اعــام کرد براســاس بازرســی 
هــای انجــام شــده از ابتــدای شــروع طــرح مبــارزه بــا کرونــا 
ویــروس در شهرســتان بردســیر تعــداد ۶۰واحــد صنفــی کــه 
پروتــکل بهداشــتی را رعایت نکردند توســط اتاق اصنــاف،اداره 

صمــت، مرکــز بهداشــت و اماکــن پلمــپ گردید
بــا شــروع مــاه مبــارک رمضــان قیمــت زلوبیا۱۸۰هزارریــال 
بامیــه ۱۹۰هزارریــال و مخلــوط هــردو ۱۸۵هزارریــال تصویب 

شد
گفتنــی اســت گشــت مشــترک واحــد بازرســی شهرســتان 
متشــکل از ادارات مربوطــه بطــور جــدی تــری ازواحدهــای 
صنفــی درایــام هفتــه بازدیــد خواهندداشــت و بامتخلفیــن 

برخــورد قانونــی خواهــد شــد
ــا رعایــت پروتــکل  ــه ب ــه و زنان فعالیــت ارایشــگاههای مردان
بهداشــتی و براســاس نوبــت دهــی و اســتفاده از ماســک اغــاز 
شــد ودرصــورت تخطــی با متخلفین توســط مرکز بهداشــت 

و اتــاق اصنــاف برخــورد خواهــد شــد

ادامه بخش اول :اما در روایت می خوانیم: 
امــام رضــا علیــه الســام فرمــود: دلیــل آن کــه در نمــاز، قرآن 

می خوانیــم آن اســت کــه قــرآن از مهجوریـّـت خــارج شــود.
ِ صلی اهلل علیه وآله وســلم  فرمــود: »إِْن أَرَْدتُــْم َعْیــَش  رَُســوُل اهللَّ
ــلَّ یـَـْوَم  ــَهَداءِ وَ النََّجــاةَ یـَـْوَم الَْحْســَرةِ وَ الظِّ ــَعَداءِ وَ َمــْوَت الشُّ السُّ
ــُه َکَاُم  َّ ــْرآَن َفإِن ــوا الُْق ــِة َفاْدرُُس َ َال ــْوَم الضَّ ــَدی یَ ــُرورِ وَ الُْه الَْح
ــْیَطاِن وَ رُْجَحــاٌن فـِـی الِْمیــَزان« اگر  الرَّْحَمــِن وَ ِحــْرزٌ ِمــَن الشَّ
زندگــی ســعادت مندان و مــرگ شــهدا و نجــات در روز جــزا 
ــایبان در  ــت و س ــور در روز ظلم ــراس و ن ــت در روز ه و امنی
روز حــرارِت شــدید و ســیراب شــدن در روز عطــش و ارزش و 
ســنگینی در روز ســبکی اعمــال را می خواهــی، پــس قــرآن را 
مطالعــه کــن، چــرا کــه قــرآن یــادآور خــدای رحمــان و حافظ 

از شــیطان و عامــل برتــری در تــرازوی اعمــال اســت.
*** قــرآن منبــع علــم معصومــان اســت. امــام رضــا 
علیه الســام فرمــود: هــر چــه از مــا شــنیدید دلیــل قرآنــی آن 

ــد. ــا بخواهی را از م
*** بــه مــا ســفارش شــده اســت کــه هــرگاه فتنه هــا چــون 
ــرآن اســت.  ــت، راه نجــات ق ــما را دربرگرف ــک ش شــب تاری
»َفــإَِذا الَْتَبَســْت َعلَْیُکــُم الِْفَتــُن َکِقَطِع اللَّْیــِل الُْمْظلـِـِم َفَعلَْیُکْم 

ــْرآن« )کافــی، ج ۲، ص ۵۹۹( بِالُْق
  ِ ــابَ  اهللَّ ــَم أَنَّ ِکَت ــْن زََع ــم: »َفَم ــث می خوانی *** در حدی
ــوار، ج ۸۹، ص ۹۰(  ــَک وَ أَْهلَــک« )بحــار االن ــْد َهلَ ُمْبَهــمٌ  َفَق
هرکــس بپنــدارد کــه کتــاب خــدا مبهــم اســت هــم خــود 
هــاک شــده و هــم دیگــران را بــه هاکــت افکنــده اســت. اما 
بعضــی بــه خیــال اینکــه قــرآن از فهــم بشــر باالتــر اســت و 
فهــم آن مخصــوص اهــل بیت علیهم الســام اســت از تدبر در 
آن می ترســند، بــا اینکــه خداونــد دســتور به تدبــر داده اســت.

راســتی اگــر قــرآن را نمی تــوان فهمیــد پــس چگونــه بــه مــا 
دســتور داده انــد روایــات را بــر قــرآن عرضــه کنیــم و اگــر ضــد 

آن بــود آن روایــات را بــه دیــوار بزنیــم.
*** اگــر انســان بــه راهنما نیــاز دارد، قرآن امام و راهنماســت. 

»ان القــرآن امام من اهلل« )بحــار، ج ۶۵، ص ۳۹۳(
*** اگــر انســان بــه قانــون و عدالــت نیــاز دارد، قــرآن کتــاب 
عــدل و قانــون اســت. »ان القــرآن ... حکــم عــدل« )بحــار، ج 

۲۲، ص ۳۱۵(
ــی ال  ــرآن ح ــی »إن الق ــت جاودان ــی اس ــرآن کتاب *** ق
یمــوت« )تفســیر عیاشــی، ج ۲، ص ۲۰۳( راســتی اگــر قــرآن 
فقــط مربــوط بــه مخاطبیــن خــاص خــود در اقــوام پیشــین 
باشــد، بــا انقــراض آن اقــوام بایــد قــرآن هــم منقرض می شــد.

ــْم  َ ــیٌّ ل ــْرآَن َح ــم: »إِنَّ اَلُْق ــر می خوانی ــث دیگ *** در حدی
َّــُه یَْجــرِی َکَمــا یَْجرِی اَللَّْیــُل وَ اَلنََّهــارُ وَ َکَمــا یَْجرِی  یَُمــْت وَ إِن
ــْمُس وَ اَلَْقَمــُر وَ یَْجــرِی َعلَــی آِخرِنـَـا َکَمــا یَْجــرِی َعلَــی  اَلشَّ
أَوَّلَِنــا« )بحاراالنــوار، ج ۳۵، ص ۴۰۳( قــرآن زنــده ای اســت کــه 
هرگــز نمی میــرد و جــاری اســت همانگونه کــه شــب و روز در 
جریــان اســت و همان طــور کــه خورشــید و مــاه در جریــان 

اســت.
ــاٍن  ــُه لَِزَم ْ ــْم یُْنزِل َ ــم: »ل ــری می خوانی ــث دیگ ***  در حدی
ُدوَن زََمــاٍن وَ الَ لَِنــاٍس ُدوَن نـَـاٍس َفُهــَو فـِـی ُکِلّ زََمــاٍن َجِدیــٌد« 
)عیــون اخبارالرضــا، ج ۲، ص ۸۷( خداونــد آن را بــرای زمــان 
خاّصــی نــازل نفرمــود، و همیــن طــور بــرای مــردم معّینــی 
نفرســتاد، و آن در هــر زمانــی جدیــد و تــازه اســت، و بــرای هر 

قومــی تــا قیامــت نــوآوری و خّرمــی و شــادابی دارد.
*** و در حدیــث دیگــری می خوانیــم: »ان للقــرآن ظهــراً و 
بطنــاً و لبطنــه بطنــاً الی ســبعة ابطن« )تفســیر صافــی، ج ۱، 
ص ۲۸( بــرای  قــرآن  ظاهــری  و باطنــی  اســت، و بــرای  باطــن  

آن  باطــن  دیگــری  تــا هفــت  بطــن.
*** پیامبــر اکــرم صلی اهلل علیه وآلــه فرمــود: »یَِجــیُء 
ِ َعــزَّ وَ َجــلَّ اَلُْمْصَحــُف َو  یـَـْوَم اَلِْقَیاَمــِة ثَاَثـَـٌة یَْشــُکوَن إِلـَـی اهلَلَّ
اَلَْمْســِجُد وَ اَلِْعْتــَرةُ« )الخصــال، ج ۱، ص ۱۷۴( روز قیامت ســه 
چیــز جلــو می آینــد و شــکایت می کننــد قــرآن و مســجد و 

ــواده پیغمبر. خان
ــوراً اَل  ــوری اســت کــه خامــوش نمی شــود. »نُ *** قــرآن ن

ــأُ َمَصابِیُحُه« تُْطَف

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان 
بردسیرویژه ماه مبارک رمضان

ربیعــی ســخنگوی دولت گفــت: واگــذاری ســهام دولت در 
پاالیشــگاه های اصفهان، تهــران، تبریز و بندرعبــاس از اول 

تیرمــاه ســال ۹۹ آغاز شــود.
ــا،  ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــی« روز ش ــی ربیع »عل
ــن  ــی را از مهمتری ــرکت های دولت ــهام ش ــذاری س واگ
ــرای رشــد اقتصــادی کشــور دانســت  ــت ب اقدامــات دول
ــرمایه گذاری های  ــه س ــا منجــر ب ــن واگذاری ه ــت: ای گف
مجــدد در اقتصــاد و صنعــت خواهد شــد کــه عامل اصلی 
بــرای رونــق تولیــد، افزایش اشــتغال و ســرمایه گذاری های 

ــود. ــر می ش جدیدت
ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه برنامــه واگــذاری  ســهام  
ــذاری  ــهام و واگ ــه س ــت: عرض ــی گف ــرکت های دولت ش
ــازی  ــرای کوچک س ــری ب ــی، گام دیگ شــرکت های دولت
ــای  ــی و بخش ه ــوزه عموم ــردن ح ــزرگ ک ــت و ب دول
صنعتــی خصوصــی در کشــور بــه عنــوان یک اســتراتژی 

ــود. ــال می ش ــت دنب ــوی دول از س
ربیعــی بــا بیــان اینکــه دولــت بــا اجــرای سیاســت های 
ــد  ــب درآم ــال کس ــرکت ها بدنب ــهام و ش ــذاری س واگ
ــن  ــت: ای ــت، گف ــود نیس ــای خ ــرد درآمده و هزینه ک
واگذاری هــا در نهادهــای عمومــی  و یــا در بخش هایــی از 
دولــت هــم ایــن درامدهــا منجــر بــه ســرمایه گذاری های 

مجــدد شــده کــه همیــن امــر زمینــه ســاز تولیــد، افزایــش 
ــود ــر می ش ــای جدیدت ــرمایه گذاری ه ــتغال و س اش

ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه اســتراتژی ها دولــت در اصل 
۴۴، خصوصی ســازی و واگــذاری شــرکت ها، گفــت:  برخــی 
ایــن روزهــا الفاظــی بــه کار مــی برنــد کــه دولــت بــا ایــن 
واگذاری هــا می خواهــد هزینه هــای جــاری خــود را تامیــن 
کنــد و یــا پــول آن را بــه بخش هــای غیرمولــد ببــرد کــه به 

طــور قطــع ایــن گونه نیســت.
دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رییس جمهــوری افــزود: قطعا 
بخش هایــی از درآمدهــای ایــن واگذاری هــا بــه بخش هــای 
مولــد اختصــاص خواهــد یافــت بــه خصــوص در نهادهــای 
عمومــی مثــل تامین اجتماعی یا ســازمان تأمیــن اجتماعی 
نیروهای مســلح )ســاتا( که )ســهام( خــود را عرضــه خواهند 
کــرد بنابرایــن اســت کــه منجــر بــه ســرمایه گــذاری جدید 

شود.
ــگاه های  ــت در پاالیش ــهام دول ــه س ــاز عرض آغ
اصفهــان، تهــران، تبریــز و بندرعبــاس از اول تیــر 
ــه اول واگذاری هــا از طریــق  ــا بیــان اینکــه مرحل ربیعــی ب
صندوق هــای واگــذاری قابــل معاملــه در بــورس کــه ای تــی 
ــده آن انجــام  ــه صــورت پذیره نویســی باقیمان اف )ETF( ب
می شــود، گفــت: پذیــره نویســی باقیمانــده ســهام دولــت در 

بانک هــای صــادرات، ملــت و تجــارت و بیمه البــرز و بیمه 
اتــکای امیــن  از)یکشــنبه( ۱۴ اردیبهشــت آغاز می شــود 

و تــا ۳۱ اردیبهشــت ۱۳۹۹ ادامــه خواهــد داشــت.
ســخنگوی دولت افــزود: مرحلــه دوم واگذاری هــا از طریق 
صندوق هــای ســرمایه گــذاری قابــل معامله در بــورس که 
در مرحله دوم واگذار خواهند شــد، باقیمانده ســهام دولت 
در پاالیشــگاه های اصفهــان، تهــران، تبریــز و بندرعبــاس 

اســت کــه از اول تیرمــاه ســال جــاری آغــاز شــود.

ثبت نام 2۱ هزار نفر در استان کرمان 
در طرح اقدام ملی مسکن

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان گفــت: ثبــت نامی 
هــای مرحلــه دوم طــرح اقدام ملی مســکن در حــال پاالیش 

اســت و احتمــاال ۳۰ درصــد آنها واجد شــرایط باشــند.
علــی حاجــی زاده روز دوشــنبه هشــتم اردیبهشــت مــاه در 
جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان اظهــار کرد: 
در برنامــه اقــدام ملــی مســکن در شــمال اســتان کرمــان ۱۵ 
هــزار واحــد مشــخص شــده کــه طــی دو مرحلــه ۲۱ هــزار 

نفــر ثبــت نــام کردنــد و پاالیــش در حــال انجــام اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از ۱۰ هــزار نفــر ثبــت نــام مرحلــه اول 
قریــب بــه ۳۰۰۰ نفــر واجــد شــرایط بودنــد کــه تخصیــص 
زمیــن انجــام شــده و کار بــا بنیــاد مســکن در حــال پیگیری 
شــده اســت تصریــح کــرد: ثبت نامــی هــای مرحلــه دوم نیز 
در حــال پاالیــش اســت و احتمــاال ۳۰ درصــد آنهــا واجــد 

ــرایط باشند. ش
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان در ادامه بیــان کرد: 
طــرح بازآفرینی شــهری از ســال ۹۷ آغاز شــده و در دو ســال 
۹۷ و ۹۸ مبلــغ ۹ میلیــارد تومــان از محــل تبصــره ۱۸ بــرای 

پــروژه هــا و بحث تملــک اســتفاده کردیم.
حاجــی زاده بــا اشــاره بــه تســهیات بافــت فرســوده گفــت: 
ســهمیه اولیــه ســال ۹۸ تعــداد ۷۰۰ واحــد در ایــن بخــش 
ــد از  ــا ۴۸۰ واح ــتقبال تنه ــدم اس ــل ع ــه دلی ــه ب ــود ک ب

ــد. ــه ای ۹ درصــدی اســتفاده کردن تســهیات یاران

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان خرب داد:

عرضه سهام چهار پاالیشگاه کشور از اول تیرماه آغاز می شود

افزایش ۱۴ درصدی تولید فوالد ایران 
علی رغم محدودیت های کرونا

انجمــن جهانــی فــوالد اعــام کــرد: درحالی کــه شــیوع کرونا، 
بســیاری از کارخانه هــا را تعطیــل و تولیــد فــوالد در جهــان و 
کشــورهای صنعتــی را کاهــش داد، امــا تولیــد فــوالد ایــران در 
مــاه مــارس ۱۴.۱ درصــد و در ســه مــاه ســال جــاری میــادی 

۱۳.۲ درصــد افزایــش یافت.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــاد بین الملــل خبرگــزاری فــارس، 
انجمــن جهانــی فــوالد اعــام کــرد، تولیــد فــوالد ایــران در 
مــاه مــارس ۲۰۲۰ )مــاه گذشــته میــادی( نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته بــا افزایــش ۱۴.۱ درصــدی روبرو شــده 
و بــه ۲.۲۵۰میلیــون تــن رســیده اســت. ایــن رقــم بــرای مــاه 
ــوده  ــن ب مــارس ســال گذشــته میــادی ۱.۹۷۳ میلیــون ت

اســت.  
بــه گــزارش فــارس، ایــن درحالــی اســت کــه از دســامبر ســال 
ــا شــیوع  ۲۰۱۹ تاکنــون کــه آوریــل ۲۰۲۰ اســت، جهــان ب
ــد ۱۹ مواجــه شــده اســت  ــام کووی ــه ن گســترده بیمــاری ب
کــه بــه طــور گســترده صنایــع، کارخانــه هــا و تقریبــا تمامی 

کشــورها را در تعطیلــی فــرو بــرده اســت.
بســیاری از کشــورها محدودیــت هــای زیادی بــرای جلوگیری 
ــه  ــردم در قرنطین ــن بیمــاری اعمــال کــرده و م از شــیوع ای
خانگــی بــه ســر می برند.بســیاری از تحلیلگــران و نهادهــای 

ــد. ــر داده ان ــی از رکــود بی ســابقه جهــان خب بین الملل
بــر اســاس ایــن گــزارش، علــی رغم رشــد تولید فــوالد ایــران، 
تولیــد فــوالد جهــان در مــاه مــارس ۲۰۲۰ نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته ۶ درصــد کاهــش یافتــه اســت و بــه 

۱۴۷.۰۵۴ میلیــون تــن رســیده اســت.
همچنیــن تولیــد فــوالد در جهان در ســه ماه نخســت امســال 
کاهــش ۱.۴ درصــدی داشــته و بــه ۴۴۳.۰۳۰ میلیــون تــن 
رســیده اســت.در عیــن حــال، تولید فــوالد در اکثر کشــورهای 
اروپایــی نســبت بــه مــارس ۲۰۱۹ بــه شــدت کاهــش یافتــه 
اســت.بر اســاس ایــن گــزارش، فــوالد فرانســه منفــی ۱۳.۲، 
آلمــان منفــی ۲۰.۹، یونــان منفــی ۳۳.۳، ایتالیا منفــی ۴۰.۲، 
اســپانیا منفــی ۱۴.۶ اعــام شــده اســت.تولید فــوالد ایــران در 
۳ مــاه نخســت امســال بــه ۶.۷۵۰ میلیــون تــن رســیده کــه 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱۳.۲ درصــد رشــد 
داشــته اســت. ایــران در ۳ مــاه نخســت ســال گذشــته ۵.۹۶۱ 

میلیــون تــن فــوالد تولیــد کــرده بــود.

وقوع موج دوم و سوم کرونا 
قطعی است/ ادعای ساخت 

واکسن تبلیغاتی است
ــر  ــه گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگــزاری تســنیم، دکت ب
محمدرضــا شانه ســاز دربــاره بــروز مــوج دوم و ســوم ویــروس 
ــچ  ــا هی ــوم کرون ــوج دوم و س ــداد م ــت: در رخ ــا، گف کرون
شــکی نداریــم و قطعــاً رخ می دهــد. بــا توجــه به پیشــگیری 
ــام  ــور انج ــه در کش ــی ک ــای خوب ــات و همکاری ه و اقدام
شــد، نگرانی هایمــان دربــاره ادامــه اردیبهشــت مــاه و خــرداد 
کاهــش یافتــه اســت، امــا در پاییــز و ماه هــای مهــر، آبــان و 
ــام  آذر نگرانی مــان بســیار جــدی اســت؛ چراکــه در ایــن ای
می توانــد مــوج بعــدی کرونــا رخ دهــد، بنابرایــن مهم تریــن 
توصیــه رعایــت بهداشــت فــردی و فاصله گــذاری اجتماعــی 
اســت کــه همچنــان به عنــوان مهم تریــن ابــزار بــرای کنترل 

ایــن ویــروس مطــرح اســت.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت تولیــد واکســن کرونــا در دنیــا، 
ــان  ــان و آذر نگرانی م ــر، آب ــای مه ــز و ماه ه ــت: در پایی گف
بســیار جــدی اســت؛ چراکــه در ایــن ایــام می توانــد مــوج 
بعــدی کرونــا رخ دهــد. کشــورها دارنــد روی ایــن موضــوع 
ــل  ــت کام ــوز ماهی ــه هن ــی ک ــا از آنجای ــد، ام کار می کنن
ویــروس شــناخته نشــده، تولیــد واکســن هــم بــر همیــن 
اســاس پیچیدگی هــای خــاص خــودش را دارد. هنــوز داروی 
مشــخصی بــرای ایــن بیمــاری شــناخته نشــده اســت، در 
عیــن حــال واکســنی هــم نــدارد، امــا در کشــورهای مختلف 
از جملــه کشــور مــا روی تولیــد آن کار و تحقیــق می شــود.

رئیــس ســازمان غــذا و دارو دربــاره وضعیــت تولیــد واکســن 
ویــروس کرونــا، افــزود: به دلیــل پیچیدگــی ماهیت ویــروس، 
ــا به آســانی میســر نیســت. بخــش  ســاخت واکســن کرون
مهمــی از آنچــه در دنیــا هــم ادعــا می شــود، بــا توجــه بــه 
مقاطــع انتخابــات مختلــف کــه در دنیــا مــورد بحــث اســت، 

ــی دارد. جنبه تبلیغات
وی دربــاره اقدامــات ایــران در ایــن حــوزه، گفــت: ایــران جــزو 
رتبه هــای بــاال در زمینــه تحقیقــات در عرصه هــای مختلــف 
ــون  ــه اکن ــی ک ــام داروهای ــوزه دارو تم ــت. در ح ــا اس کرون
ــا بــه آن هــا امیــد  مطــرح شــده و دنیــا بــرای درمــان کرون
بســته اســت،  هــم تولیــد می شــود و هــم مــورد مطالعــات 
بالینــی قــرار گرفتــه و ما هم همگام با کشــورهای پیشــرفته 

دنیــا داریــم ایــن اقدامــات را انجــام می دهیــم.
ــم  ــی خاطرنشــان کــرد: در ســه قل ــه مثال ــا ارائ شانه ســاز ب
دارویــی کــه در دنیــا به شــدت دربــاره آن صحبــت و تبلیغات 
ــوزه  ــم. در ح ــد کنی ــا را تولی ــه آن ه ــم هم ــد، می توانی ش
ــد کار  ــا دارن ــرکت های م ــورد از ش ــد م ــم چن ــن ه واکس
می کننــد و گام بــه گام پیــش می رونــد و ســعی می کنیــم 
تــا زمانــی کــه امیدهــا جــدی نشــده و تــا زمانی کــه نتوانیم 
نتایــج قطعــی را اعــام کنیــم، آن را رســانه ای نکنیــم، اما در 

حــال کار بــر روی ایــن مــوارد هســتیم.

آگهی مزایده ملک )تجاری(
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه ۹۲۰۳۳۵ جلــد چهــارم اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در 
نظــر دارد پــاک ثبتــی  ۲۴۸ فرعــی از ۳۵۸۸ اصلــی  بخــش ۲۰ کرمــان واقــع در بردســیر بلــوار ۲۲ 
بهمــن خیابــان شــهید برومنــد بــا مســاحت عرصــه ۱۰۲ مترمربــع بــا حــدود اربعــه شــماال و جنوبا 
۱۲/۷۵ متــر بــه پــاک شــرقا ۸ متــر بــه پــاک و غربــا ۸ متــر بــه پــاک و غربــا ۸ متــر بــه خیابــان 
۱۴ متــری که براســاس نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری ۱/۳۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ریــال برآورد قیمت 
گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه ۹۹/۳/۲۰ ســاعت ۱۲  ظهــر به فروش برســاند 
لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد می باشــند می تواننــد جهــت بازدید ملــک وارائه 
پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده به اجــرای احکام مدنــی مراجعه وقیمت پیشــنهادی خــود را به 
انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایده 
بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینــه آگهی وکلیــه هزینه هــای مربــوط به نقــل و انتقــال برعهده 
برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه 
واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهدشــد به 

درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد
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آگهی مزایده ملک )تجاری(
بــه موجــب پرونــده اجرایی کاســه ۹۷۰۲۷۶ جلــد ۱۳ اجرای احکام دادگســتری بردســیر در نظر 
دارد پــاک ثبتــی  ۲۰۸ فرعــی از ۳۵۸۸ اصلــی  بخــش ۲۰ کرمــان واقــع در بردســیرخیابان معلم 
ملــک تجــاری و بــه مســاحت عرصــه ۷۲ مترمربــع کــه دارای هیچگونــه امتیــازی نمی باشــد که 
براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری ۱/۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــرآورد قیمــت گردیده 
اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ یــک شــنبه ۹۹/۳/۲۵ ســاعت ۱۲  ظهــر بــه فــروش برســاند لذا 
افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی توانند جهــت بازدیــد ملــک وارائه 
پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمت پیشــنهادی خود 
را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریخ 
مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینه آگهــی وکلیه هزینــه های مربــوط به نقــل و انتقال 
برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتی که برنــده ظــرف ده روز از تاریخ انجام مزایده نســبت 
بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده بــه نفع دولــت ضبط خواهدشــد 

بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد
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ربیعی سخنگوی دولت درترشیح برنامه دولت برای واگذاری ها در سال جاری گفت: 

دکرت محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفت:

آگهی مزایده منزل مسکونی )دشتکار (
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه ۹۸۰۳۷۴ اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد 
ــه  ــده از ۳۹۴۷ اصلــی  بخــش ۲۰ کرمــان واقــع در دشــتکار ب پــاک ثبتــی  ۱۱۶ فرعــی باقیمان
مســاحت عرصــه ۴۵۷ مترمربــع و اعیــان آن از نوع خشــتی و گنبــدی با مســاحت ۲۰۲/۵۰ مترمربع 
اشــجار موجــود دارای امتیــازات متعلقــه آب، برق، گاز و تلفن که براســاس نظریه کارشــناس رســمی 
دادگســتری ۸۵۹/۶۲۵/۰۰۰ ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده )مرحلــه دوم( در 
تاریــخ چهارشــنبه ۹۹/۰۳/۰۷ ســاعت ۱۲  ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالب شــرکت 
درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه 
یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی 
دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده به اجــرای احــکام ارائه 
نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه های مربــوط به نقــل و انتقــال برعهده برنــده مزایده می باشــد 
و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایده نســبت به واریز مابقی مبلغ پیشــنهادی 
اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده بــه نفع دولــت ضبط خواهدشــد به درخواســت هایــی کــه در روز مزایده 

ارائــه شــوند ترتیب اثــر داده نخواهد شــد
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی /13 م الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانــم یاســمن خســروی مشــیزی بعنــوان قیم آقــای علیرضا خســروی مشــیزی فرزنــد رمضان بــه موجب 
قیــم نامــه شــماره 9815943436700015 - 98/4/18 دادیار شــعبه سرپرســتی دادســرای عمومــی و انقالب 
ــت  ــه موجــب درخواســت شــماره 99/420 مــورخ 99/2/11  اعــالم داشــته کــه ســند مالکی بردســیر و ب
ششــدانگ زمیــن  پــالک 4 فرعــی از 39 اصلــی واقــع در بخــش 20 کرمان ذیــل ثبت 20046 صفحــه 586 
دفتــر 85  بــه شــماره چاپــی 070286 ب/ 90 بنــام علیرضا خســروی مشــیزی فرزند رمضان صادر و تســیلم 
گردیــده و بــه موجــب نامــه شــماره 139204919065000212 - 92/9/4 شــعبه اجرای احکام اســناد رســمی 
اداره ثبــت اســناد و امــالک بردســیر بازداشــت مــی باشــد. حــال نامبــرده مدعی اســت ســند مالکیــت پالک 
مزبــور بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده و ضمــن تســلیم دو بــرگ شــهادت شــهود تصدیق شــده 
درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا باســتناد مــاده 120 آئیــن نامــه قانون ثبــت مراتب یــک نوبت 
در تاریــخ منــدرج درذیــل آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجام معامله یا در دســت داشــتن ســند 
مالکیــت نســبت بــه ملــک مذکور می باشــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهی بــه اداره ثبت اســناد 
بردســیر مراجعــه واعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله تســلیم نمایــد واال پس 
از گذشــت مهلــت مذکــور نســبت بــه صدور ســند مالکیــت المثنی اقــدام خواهدشــد. تاریــخ انتشار:دوشــنبه 

99/2/15 حســین تقــی زاده - رئیــس اداره ثبــت اســناد وامالک شهرســتان بردســیر- 81 م الف

آگهی مناقصه مرحله اول نوبت اول واگذاری 
تنظیف معابر سطح شهر بردسیر

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد به اســتناد مجوز 
شــماره 2/9 مورخه 99/1/23 شــورای اســالمی شهر 
بردســیر تنظیف معابر ســطح شــهر بردســیر را از 
طریــق مناقصــه عمومــی بــه مــدت یــک ســال 
شمســی بــه صــورت حجمــی بــه شــرکت هــای 
ــای  ــرکت ه ــذا از ش ــد ل ــذار نمای ــی واگ خدمات
واجــد شــرایط دعــوت میشــود جهــت دریافــت 
اســناد مناقصــه از تاریــخ درج آگهی بــه دبیرخانه 
شــهرداری مراجعــه و یــا از طریــق ســامانه 
  www.setadiran.ir   اســناد مناقصه را دریافت 
نماینــد مهلت قبــول پیشــنهادات حداکثــر 10 روز 

پــس از درج آگهــی نوبــت دوم خواهــد بود.
ــار  ــول پیشــنهادات مخت ــا قب ــهرداری در رد ی ش
مــی باشــد. ضمنــا هزینــه درج آگهــی برعهــده 

برنــده مناقصــه میباشــد./2 م الــف

آگهی مناقصه مرحله اول نوبت اول واگذاری 
نگهداری و نگهبانی فضای سبز سطح شهر بردسیر

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد به اســتناد مجوز 
ــالمی  ــورای اس ــه 99/1/23 ش ــماره 2/9 مورخ ش
شــهر بردســیر نگهــداری و نگهبانــی قســمتی از 
فضــای ســبز ســطح شــهر را از طریــق مناقصــه 
عمومــی بــه مــدت یک ســال شمســی بــه صورت 
حجمی بــه شــرکت هــای خدماتــی واگــذار نماید 
ــوت  ــرایط دع ــد ش ــای واج ــرکت ه ــذا از ش ل
میشــود جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریخ 
ــه  ــهرداری مراجع ــه ش ــه دبیرخان ــی ب درج آگه
 www.setadiran.ir   ــامانه ــق س ــا از طری و ی
اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد مهلــت قبول 
ــی  ــس از درج آگه ــر 10 روز پ ــنهادات حداکث پیش
نوبــت دوم خواهــد بود.شــهرداری در رد یــا قبــول 
پیشــنهادات مختــار می باشــد. ضمنا هزینــه درج 
آگهــی برعهده برنــده مناقصــه میباشــد./2 م الف
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حکومت  جهانی عدالت

شاخصه های جامعه منتظر از دیدگاه 
مقام معظم رهبری

  حاکمیت قرآن و معنویت

انقالب اسالمى ایران به عنوان نهضتى الهى، فراگیر و مبتنى 
اهمیت قدرت دین  توانست  پاک بشرى،  بر مدار فطرت 
ومذهب را به منصه ظهور رساند و به عنوان انقالبى در ارزش 
ها و هنجارها به فرهنگ سازى در عرصه داخلى، منطقه اى 
و بین المللى مبادرت نماید. این نهضت فرهنگى توانست 
ایجاد کننده یک فضاى گفتمانى باشد که خرده گفتمان 
ها را در درون خود حل سازد و ضمن مفهوم سازى و باز 
سازى فکرى و اندیشه اى، فرهنگ نوینى را رقم زند که 
بر مردم ساالرى دینى، احیاى تفکر اسالمى، جهان گرایى 
تمدن اسالمى، محوریت فعالیت فرهنگى، تقویت جنبش 
هاى جدید اجتماعى و فرهنگ استکبارستیزى و استقالل 

خواهى استوار بود.
زمینه  در  عظیمى  دگرگونى  باعث  ایران  اسالمى  انقالب 
هاى سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى ایران شد و 
تأثیرى شگرف در سطح جهانى به وجود آورد. با وجودى که 
انقالبهاى بسیارى در جهان روى داده ولى انقالب اسالمى 
ایران به دلیل روح دینى و ظلم ستیزى و حمایت از محرومان 
جامعه و به خصوص مبارزه با قدرت هاى شیطانى منحصر 
به فرد است. این انقالب مورد توجه و تجزیه و تحلیل و 
حمایت و استقبال اندیشمندان و انقالبیون جهان قرار گرفت 
و تجلیل از آن در اندیشه هاى کالمى و شعرى بسیارى بروز 
و ظهور نمود و باعث شناخت مجدد اسالم در جهان معاصر 
گردید. انقالب اسالمى ایران در عین داشتن اهداف سیاسى و 
اجتماعى، نگاه خاصى به تمدن و جهان بینى اسالمى داشت.

این رویداد در بیدارى مسلمانان جهان و نوزایى باورهاى 
دینى نقش عمده اى ایفا کرد. بر همین اساس مقام معظم 
رهبرى یکى از شاخصه هاى مهم جامعه منتظر را ایجاد 
حاکمیت قرآن مى دانند که از نظر ایشان این قدم مهم از 
سوى ملت ایران برداشته شده است. ایشان در تبیین این 
مفهوم مى فرمایند: » اولین قدم براى حاکمیت اسالم و 
براى نزدیک شدن ملت هاى مسلمان به عهد ظهور مهدى 
موعود - ارواحنا فداه و عجل اهلل فرجه - به وسیله ملت ایران 

برداشته شده است و آن، ایجاد حاکمیت قرآن است. « 

آیه 101 سوره آل عمران 
و چگونه کفر مى ورزید با اینکه آیات خدا بر شما خوانده مى شود و 
پیامبر او میان شماست و هر کس به خدا تمسک جوید قطعا به راه 

راست هدایت شده است.
1-در آیه شریفه به صورت تعجب ازمومنان چه سئوالى مى کند؟

 بعد به صورت تعجب از مومنان سئوال مى کند:»چگونه ممکن 
است شما راه کیفر پیش گیرید، در حالیکه هم پیامبر در میان شما 
است، و هم آیات الهى، مرتبا بر شما خوانده مى شود و دانه هاى باران 

احیا کننده وحى بر قلب شما فرو مى ریزد؟«
این جمله در حقیقت اشاره به این است، که اگر دیگران گمراه شوند، 
خیلى جاى تعجب نیست. تعجب در این است که افرادى که پیامبر 
را در میان خود مى بینند، و دائما با عالم وحى در تماس هستند، 
چگونه ممکن است گمراه گردند؟ مسلما اگر چنین اشخاصى گمراه 
شوند، مقصر اصلى خود آنها هستند و مجازاتشان بسیار دردناک 

خواهد بود.
2- قرآن چه توصیه اى به مسلمانان دارد؟

در پایان این آیات به مسلمانان توصیه مى کند، که براى نجات خود 
از وسوسه هاى دشمنان، و براى هدایت یافتن به صراط مستقیم، 
دست به دامن لطف پروردگار شوند و به ذات پاک او و آیات قرآن 
مجید متمسک گردند. به آنها با صراحت مى گوید:»هر کس به خدا 

متمسک شود، به راه راست هدایت خواهد شد.«
3- منظور از هدایت به سوى صراط مستقیم چیست؟

مراد از »هدایت به صراط مستقیم«، راه یافتن به ایمانى ثابت است. 
چون چنین ایمانى صراطى است که نه اختالف و نه تخلف مى 
پذیرد. صراطى است که سالکان خود را در وسط خود جمع مى 

کند و نمى گذارد از راه منحرف شده و گمراه گردند.
4- منظور از تمسک به آیات خدا و دست زدن به دامن رسول 

چیست؟
رجوع به پیغمبر و ابطال شبه هایى که یهود القا کرده و تمسک به 
آیات خدا و دست به دامن رسول شدن، خود اعتصام به خدا و رسول 
است. اعتصام به خدا و رسول هم درحقیقت اعتصام به خدا است. و 
کسى که به خدا اعتصام کند و به دامن او چنگ بزند، به سوى صراط 

مستقیم هدایت شده است.
5-عامل انحراف و کفر چیست؟ انحراف و کفر، یا در اثر فقدان راه و 
یا فقدان راهنما است. اما با وجود کتاب، سنت، قوانین و رهبر الهى 

دلیل براى انحراف باقى نمى ماند.
آیه 102 سوره آل عمران:

اى کسانى که ایمان آورده اید از خدا آن گونه که حق پروا کردن از 
اوست پروا کنید و زینهار جز مسلمان نمیرید.

1-شان نزول آیه شریفه چیست؟
در آیات پیش نمونه اى از بروز اختالفات را بر اثر تحریکات دشمنان 
دانا مشاهده کردیم، ولى این آیات اشاره به نوع دیگرى از این 
اختالفاتى است که بر اثر دوستان نادان و تعصب هاى جاهالنه به 
وجود مى آید. مى گویند روزى دو نفر از قبیله »اوس« و »خزرج« به 
نام »ثعلبه بن غنم« و » اسعد بن زراره« در برابر یکدیگر قرار گرفتند، 
و هر کدام افتخاراتى را که بعد از اسالم نصیب قبیله او شده بود بر 
مى شمرد. »ثعلبه« گفت: خزیمه بن ثابت )ذوالشهادتین( و حنظله 
)غسیل المالئکه(که هر کدام از افتخارات مسلمانند، از ما هستند، 

همچنین عاصم بن ثابت، و سعدبن معاذ از ما مى باشند.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 330بسوی نور

عضو کمیســیون اقتصــادى مجلس شــوراى اســالمى 
دربــاره پیامدهاى اقتصادى ناشــى از آزادســازى ســهام 
ــه کــرد و از تأثیــرات مثبــت  عدالــت توضیحاتــى ارائ

آزادســازى آن دفــاع کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادى خبرگــزارى تســنیم، 
ــازى  ــر آزادس ــاره تأثی ــى درب ــا پورابراهیم محمدرض
ســهام عدالــت بــر نظــام اقتصــادى کشــور، گفــت: در 
ــا  ــت و ب ــور وق ــس جمه ســال 85 به درخواســت رئی
موافقــت مقــام معظــم رهبــرى مقــرر شــد بررســى 
نحــوه اجــراى طــرح ســهام عدالــت به عنــوان یکــى از 
مهم تریــن موضوعــات اقتصــادى کشــور و به منظــور 
بهبــود وضعیــت اقتصاد و گســترش عدالــت اجتماعى 

در دســتور کار قــرار گیــرد.
مشــموالن ســهام عدالــت حــدود 49 تــا 50 میلیــون 

ــتند نفر هس
نماینــده مــردم در مجلــس دهــم بــا بیــان اینکــه بــر 
اســاس گزارشــات رســیده مشــموالن ســهام عدالــت 
ــه  ــتند، اضاف ــر هس ــون نف ــا 50 میلی ــدود 49 ت ح
کــرد: از آنجایــى کــه حــدود 3 میلیــون نفــر از آنهــا 
ــس  ــد، مجل ــا رفتن ــته از دنی ــال هاى گذش ــى س ط
نهــم موضــوع آزادســازى ســهام عدالــت را در دســتور 
کار خــود قــرار داد زیــرا براســاس قانــون، ارزش ســهام 
عدالــت بایــد ظــرف مــدت 10 ســال از محــل ســود 
ــت  ــد و مدیری ــت مى ش ــادى پرداخ ــاى اقتص بنگاه ه

ــت. ــرار مى گرف ــردم ق ــار م ــهام در اختی س
ــوراى  ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــت  ــهام عدال ــذارى س ــدف از واگ ــزود: ه ــالمى اف اس
در ســال 85 انتقــال مالکیــت دارایــى دولــت بــه ســبد 

دارایــى خانواده هــا و کاهــش ســهم دولــت در اداره بنگاه هــاى 
ــود. اقتصــادى در راســتاى اجــراى سیاســت هاى اصــل 44 ب

بــا آزادســازى ســهام عدالــت حــدود 240هــزار میلیــارد تومان 
از دارایــى دولــت بــه مــردم منتقــل مى شــود

ــا آزادســازى  ــا بیــان اینکــه ب عضــو کمیســیون اقتصــادى ب
ــادل  ــان مع ــارد توم ــزار میلی ــدود 240ه ــت ح ــهام عدال س
یــک دوم بودجــه عمومــى کشــور از دارایــى دولــت بــه مــردم 
منتقــل مى شــود، اضافــه کــرد: بــر اســاس برآوردهــاى 
انجام گرفتــه ارزش هــر برگــه ســهام عدالــت بــراى گــروه دوم 
کــه شــامل تخفیــف نشــدند حــدود 4 میلیــون و 500 هــزار 
تومــان اســت بنابرایــن بــا آزادســازى ســهام عدالــت بیــش از 
20 میلیــون تومــان بــه دارایــى خانواده هایــى بــا 5 نفــر عضــو 
ــى اساســى در ســبد دارایى هــاى  افــزوده مى شــود کــه تحول

آنهــا اســت.
ارزش ســهام عدالــت افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امام 

حــدود 9میلیــون تومان اســت
وى بــا بیــان اینکــه ارزش ســهام عدالــت گــروه نخســت )کــه 
شــامل تخفیــف 50درصدى شــدند( حــدود 9 میلیــون تومان 
خواهــد بــود، توضیــح داد: ارزش پرتفوى )ســبد ســهام( ســهام 
عدالــت از ســال 85 تاکنــون حــدود 9 تــا 10 برابر شــده اســت 
بنابرایــن ارزش ســهام عدالــت کــه در ســال 85 به افــراد تحت 
ــام)ره(داده شــده در حــال حاضــر  ــه امــداد ام پوشــش کمیت

حــدود 9 میلیــون تومان اســت.
پورابراهیمــى تعدیــل فضــاى قیمتــى در بــازار بورس کشــور را 
یکــى دیگــر از آثــار اقتصادى آزادســازى ســهام عدالت دانســت 
و ادامــه داد: برخــى معتقدنــد آزادســازى ســهام عدالــت منجر 
بــه به هــم ریختــن بــازار ســرمایه مى شــود زیــرا همــه افــراد 
ــن قیمــت ســهام  ــود بنابرای ــد ب عرضه کننــده ســهام خواهن

ــال  ــا در ح ــد ام ــقوط مى کن ــازار س ــه و ب ــش یافت کاه
ــازار ســرمایه به قــدرى افزایــش یافتــه  حاضــر تشــنگى ب
کــه على رغــم تمــام واگذارى هــا قیمــت شــاخص بــورس 
روزانــه 10 هــزار واحــد رشــد مى کنــد بنابرایــن آزادســازى 
ـــ  ســهام عدالــت مى توانــد منجــر بــه تعــادل قیمت هــاـ 
ـ و از بین  ــ کــه به صــورت حبابــى در بورس افزایــش یافتهـ 

رفتــن تشــنگى بــازار شــود.
وى بــه رکــود اقتصــادى ناشــى از شــیوع ویــروس کرونــا 
اشــاره کــرد و گفــت: بــا تحریــک تقاضــاى کل مى تــوان 

زمــان رکــود اقتصــادى و عمــق آن را کاهــش داد.
پورابراهیمــى در تشــریح معنــاى تحریــک تقاضــاى کل، 
ادامــه داد: تحریــک تقاضــاى خانواده هــا، تقاضــاى مصارف 
ــد  ــش واردات مى توان ــادرات و کاه ــش ص ــى، افزای عموم
منجــر بــه کمــک بــه اقتصــاد شــود از ســوى دیگــر انتقال 
مالکیــت ســهام عدالــت منجــر بــه افزایــش تقاضــاى کل 

ــود. ــور مى ش کش

تشریح نتایج مثبت آزادسازی سهام عدالت/ 2۴0هزار میلیارد تومان دارایی دولت به جیب مردم می رود

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي  برابــر راى شــماره 139860319011002364 - 98/12/21 هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات 
مالکانــه بــال معــارض متقاضــى آقــاى علیرضــا بهــزادى پــور گــودرى فرزنــد قنبــر  بشــماره شناســنامه 46  صــادره از 
بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 259/86 مترمربــع پــالک 64  فرعــى از 3576  اصلــى واقــع در بردســیر بلــوار 
22 بهمــن شــهرک دانشــگاه آزاد بخــش 20 کرمــان خریــداري از مالــک رســمي خانــم مهوش بهــادر بردســیرى محرز 
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــى مــى شــود در صورتــي کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــى اســت در صــورت انقضــاى مــدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/2/15   - تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/2/29

                                                                                        حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالك/77 م الف

تاســیس شــرکت ســهامى خــاص آداک صنعــت مشــیز درتاریــخ 1398/09/28 به شــماره ثبــت 880 
بــه شناســه ملــى 14008853022 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه 
شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى میگــردد. موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه خدمــات عمومــى 
شــامل تنظیــف اماکــن و معابــر خصوصــى و عمومــى، ادارى، خانگــى، بیمارســتان، تأمیــن نیــروى 
موردنیــاز شــرکت اعــم از نظافتچــى، تلفنچــى و نامه رســان، ارائــه خدمــات پشــتیبانى ادارى و دفترى، 
ارائــه خدمــات خانگــى، نگهــدارى، محوطه ســازى و فضــاى ســبز و امــور باغبانــى، انجــام کلیــه امــور 
مربــوط بــه تعمیــر و نگهــدارى و تأمیــن ســاختمان و ماشــین آالت ســبک و ســنگین، اجرا، نظــارت و 
مشــاوره و انجــام کلیــه امــور تأسیســاتى، بــه ســازى راه و بانــد، آب و فاضــالب، اجراى کلیــه پروژه هاى 
عمرانــى شــامل ساختمان ســازى اعــم از ســازه هاى چوبــى، بتنــى و فلــزى، بهره بــردارى از تأسیســات 
ســاختمان، امــور مربــوط بــه تأسیســات برقــى اعــم از بــرق صنعتــى و خانگــى، تأســیس ســردخانه و 
مجتمــع کشــاورزى و یــا مجتمــع پــرورش و نگــه دارى حیوانــات و ماهیــان، اداره ســالن هاى نمایــش 
ــاى  ــى و انباره ــه نمایشــگاه عموم ــا، تصــدى ب ــا کنفرانس ه ــزارى مراســم ها و جشــن ها و ی و برگ
عمومــى مطالعــه، مشــاوره، طراحــى، نظــارت، تهیه و خریــد کاالها، نصــب، متــره و بــرآورد، تعمیرات، 
بهره بــردارى، نگاهــدارى، کلیه امور تأسیســاتى و پیمانکارى شــامل تأسیســات حــرارت مرکزى، تهویه 
مطبــوع، اعــالم و اطفــاء حریــق، الکتریکــى، آسانســور، پله برقــى، آب، فاضــالب، گازرســانى، وســایل 
بهداشــتى، تزیینــات داخلــى و دکوراســیون، تهیــه مــواد و مصالــح، بهینه ســازى مصــرف انــرژى و 
ممیــزى انــرژى ، نصــب سیســتم هاى دوربیــن مداربســته، انتقــال و بازیافــت زبالــه، فضــاى ســبز و 
نظایــر آن درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ 
ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــى : اســتان کرمــان ، شهرســتان بردســیر ، بخــش مرکــزى ، 
شــهر بردســیر، محلــه مخلــص آبــاد ، بلــوار امــام زاده ، کوچــه امامــت 12 ، پــالک 0 ، طبقــه همکــف 
کدپســتى 7841655371 ســرمایه شــخصیت حقوقى عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریال نقدى 
منقســم بــه 1000 ســهم 1000 ریالــى تعــداد 1000 ســهم آن بــا نــام عــادى مبلــغ 1000000 ریال 
توســط موسســین طــى گواهــى بانکــى شــماره 375 مــورخ 1398/08/22 نزد بانک ملى شــعبه قرنى 
بــا کــد 8065 پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت مدیــره آقــاى حســین ثنائــى بــه شــماره ملــى 
2980456578و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال و به ســمت مدیرعامل بــه مدت 
2 ســال آقــاى صالــح مفیــدى بــه شــماره ملــى 2991795956و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره به 
مــدت 2 ســال آقــاى عابــد خســروى مشــیزى بــه شــماره ملــى 3170027247و بــه ســمت رئیــس 
هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقاى رئــوف روحبخــش به شــماره ملــى 3170067796و به ســمت 
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و 
تعهــد آور از قبیــل چــک، ســفته، بــراوات، بــروات، قراردادهــا عقــود اســالمى و همچنیــن کلیــه نامــه 
هــاى عــادى و ادارى بــا امضــا مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر مى 
باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان خانــم نرجــس پاســبان بیلندى به شــماره 
ملــى 0919937756 بــه ســمت بــازرس اصلــى بــه مــدت یــک ســال مالــى آقــاى محمــد گرکانــى 
نــژاد مشــیزى بــه شــماره ملــى 3179895454 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــه مدت یک ســال 
مالــى روزنامــه کثیــر االنتشــار ســپهر بردســیر جهــت درج آگهى هــاى شــرکت تعیین گردیــد. ثبت 

موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمى باشــد. 
اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــارى 

ــیر )828375( بردس

دکترپورابراهیمى عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى :

تاسیس شرکت سهامی خاص آداک صنعت مشیز

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي برابــر راى شــماره 139860319011002363 - 98/12/21 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات 
مالکانــه بــال معــارض متقاضــى آقــاى رضا ســهیلى فرزنــد ســعداهلل  بشــماره شناســنامه 17  صــادره از بردســیر در یک 
بــاب خانــه بــاغ بــه مســاحت 5802/66 مترمربــع پــالک 551  فرعــى از 852  اصلــى واقــع در بردســیر روســتاى قلعــه 
عســکر بخــش 21 کرمــان خریــداري از مالــک رســمي از مالکیــت خــود متقاضــى محــرز گردیــده اســت لذا بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــى مــى شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــى اســت در صــورت انقضــاى مــدت مذکــور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/2/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/2/29

                                                                                   حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالك/78 م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتــي واراضي وســاختمانهاي فاقد 
سندرســمي  برابــر راى شــماره 139860319011002307 - 98/12/14 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات 
مالکانــه بــال معــارض متقاضى مســجد امــام ســجاد )ع( به شناســه ملــى 14000825785 بــا تولیــت اداره اوقــاف و امور 
خیریــه بردســیر در ششــدانگ یــک بــاب مغازه بــه مســاحت 44/79 مترمربــع پــالک 132  فرعــى از 278  اصلــى واقع 
در بردســیر خیابــان امــام بخــش 20 کرمــان خریــداري از مالــک رســمي عرصــه ان از پــالک 278 اصلــى از ورثه مرحوم 
عبــاس بهــادرى و اعیانــى آن از پــالک 1 فرعــى از 278 اصلــى از مالکیــت آقــاى قنبــر میرآبــى محــرز گردیده اســت لذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــى مــى شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو ماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــى اســت در صــورت انقضــاى مدت مذکــور وعــدم وصول اعتــراض طبق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول :99/2/15 - تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 99/2/29
                                                                                          حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالك/76 م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي  برابــر راى شــماره 139860319011000885 - 98/7/23 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات 
مالکانــه بــال معــارض متقاضى مســجد امــام ســجاد )ع( به شناســه ملــى 14000825785 بــا تولیــت اداره اوقــاف و امور 
خیریــه بردســیر در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 29/56 مترمربــع پــالک 133  فرعــى از 278  اصلــى واقع 
در بردســیر خیابــان امــام بخــش 20 کرمــان خریــداري از مالــک رســمي عرصــه آن از پــالک 278 اصلــى از ورثه مرحوم 
عبــاس بهــادرى و اعیانــى آن از پــالک 1 فرعــى از 278 اصلــى از مالکیــت آقــاى قنبــر میرآبــى محــرز گردیده اســت لذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــى مــى شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو ماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــى اســت در صــورت انقضــاى مدت مذکــور وعــدم وصول اعتــراض طبق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول :99/2/15- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 99/2/29
                                                                            حسین تقى زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/70 م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــي واراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي  
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي  ــات اول موضــوع قان ــر راى شــماره 139860319011002306 - 98/12/14 هی براب
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملک بردســیر تصرفــات مالکانــه بال معارض متقاضى مســجد 
امــام ســجاد )ع( بــه شناســه ملــى 14000825785 بــا تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه بردســیر در ششــدانگ مســجد امــام 
ســجاد)ع( بــه مســاحت 1266/14 مترمربــع پــالک 72  فرعــى از 278  اصلــى واقــع در بردســیر خیابــان امــام بخــش 20 کرمــان 
خریــداري از مالــک رســمي قســمتى از عرصــه ورثــه عبــاس بهــادرى از پــالک 278 اصلــى  و اعیــان آن از پالکهــاى 31 و 36 و 37 و 
38  فرعــى از1 فرعــى از 278 اصلــى و 1 فرعــى از 278 اصلــى از مالکیــت آقــاى قنبــر میرآبــى و قســمتى از آن از پــالک 34 فرعــى از 
278 اصلــى عرصــه و اعیــان آن از مالکیــت عبــاس خســروى مشــیزى محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عموم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــى مــى شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضــي اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــى اســت در صــورت انقضاى 

مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/2/15- تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/2/29

                                                                               حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالك/74 م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتــي واراضي وســاختمانهاي فاقد 
سندرســمي  برابــر راى شــماره 139860319011002308 - 98/12/14 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات 
مالکانــه بــال معــارض متقاضــى موقوفــه حــاج قنبر میرآبــى با تولیت امــام جمعه بردســیر در ششــدانگ یک بــاب مغازه 
بــه مســاحت 44/48 مترمربــع پــالک 135  فرعــى از 278  اصلــى واقــع در بردســیر خیابــان امــام بخــش 20 کرمــان 
خریــداري از مالــک رســمي عرصــه از ورثــه مرحوم عبــاس بهــادرى از پــالک 278 اصلى و اعیــان آن از پــالک 36 فرعى 
مفــروز و مجــزى شــده از 1 فرعــى از 278 اصلــى از مالکیــت آقــاى قنبــر میرآبــى محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــى مــى شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــى اســت در صــورت انقضــاى مــدت مذکــور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول :99/2/15 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 99/2/29
                                                                                           حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالك/72 م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتــي واراضي وســاختمانهاي فاقد 
سندرســمي  برابــر راى شــماره 139860319011002311 - 98/12/14 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات 
مالکانــه بــال معــارض متقاضــى موقوفــه حــاج قنبر میرآبــى با تولیت امــام جمعه بردســیر در ششــدانگ یک بــاب مغازه 
بــه مســاحت 33/49 مترمربــع پــالک 136  فرعــى از 278  اصلــى واقــع در بردســیر خیابــان امــام بخــش 20 کرمــان 
خریــداري از مالــک رســمي عرصــه از ورثــه مرحوم عبــاس بهــادرى از پــالک 278 اصلى و اعیــان آن از پــالک 37 فرعى 
مفــروز و مجــزى شــده از 1 فرعــى از 278 اصلــى از مالکیــت آقــاى قنبــر میرآبــى محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــى مــى شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــى اســت در صــورت انقضــاى مــدت مذکــور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :99/2/15 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 99/2/29
                                                                                         حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالك/75 م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتــي واراضي وســاختمانهاي فاقد 
سندرســمي  برابــر راى شــماره 139860319011002310 - 98/12/14 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات 
مالکانــه بــال معــارض متقاضــى موقوفــه حــاج قنبر میرآبــى با تولیت امــام جمعه بردســیر در ششــدانگ یک بــاب مغازه 
بــه مســاحت 43/20 مترمربــع پــالک 134  فرعــى از 278  اصلــى واقــع در بردســیر خیابــان امــام بخــش 20 کرمــان 
خریــداري از مالــک رســمي عرصــه از ورثــه مرحوم عبــاس بهــادرى از پــالک 278 اصلى و اعیــان آن از پــالک 36 فرعى 
مفــروز و مجــزى شــده از 1 فرعــى از 278 اصلــى از مالکیــت آقــاى قنبــر میرآبــى محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــى مــى شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــى اســت در صــورت انقضــاى مــدت مذکــور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :99/2/15 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 99/2/29
                                                                                   حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالك/73 م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد 
سندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر راى شــماره 139860319011002210 - 98/12/8 هیات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معــارض متقاضى آقاى حســین 
موســى پــور بردســیرى فرزنــد غالمرضــا  بشــماره شناســنامه 14  صــادره از بردســیر در یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 340/87 مترمربــع پــالک 568  فرعــى از 864  اصلــى واقــع در بردســیر محلــه 
کریــم آبــاد بخــش 20 کرمــان خریــداري از مالک رســمي آقــاى مهرعلى خســروى محــرز گردیده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــى مــى شــود در 
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپس 
از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهى اســت در صــورت انقضاى مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/2/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/2/29

حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالك/80 م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد 
سندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقد سندرســمي  برابر راى شــماره 139860319011002312 - 98/12/14 هیات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضى موقوفــه حاج 
قنبــر میرآبــى بــا تولیــت امــام جمعه بردســیر در ششــدانگ یــک باب مغــازه بــه مســاحت 62/06 
مترمربــع پــالک 137  فرعــى از 278  اصلــى واقــع در بردســیر خیابــان امــام بخــش 20 کرمــان 
خریــداري از مالــک رســمي عرصــه از ورثــه مرحــوم عبــاس بهــادرى از پــالک 278 اصلــى و اعیــان 
آن از پــالک 38 فرعــى مفــروز و مجــزى شــده از 1 فرعــى از 278 اصلــى از مالکیــت آقــاى قنبــر 
میرآبــى محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــى مــى شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه این 
اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــى اســت در صــورت انقضــاى مدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/2/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/2/29

                                                                   حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالك/71 م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد 
سندرسمي

 آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتي 
واراضــي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي  برابــر راى شــماره 139860319011002209 
ــي  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض - 98/12/7 هی
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر 
تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــى آقــاى بهــرام ایــزدى کالنتــرى فرزند شــهریار  
بشــماره شناســنامه 373  صــادره از میبــد در یــک بــاب اتــاق جهــت الحــاق بــه پــالک 
ــالک  ــع پ ــه مســاحت 81/74 مترمرب ــه متقاضــى ب ــى خان 15  فرعــى از 3354  اصل
92 فرعــى از 3354 اصلــى واقــع در بردســیر میــدان امامــزاده کوچــه روبــرو شــهداى 
گمنــام بخــش 20 کرمــان خریــداري از مالــک رســمي بامناصفــه از کیخســرو و پرینــاز 
کیانیــان محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــى مــى شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي 
تقدیــم نمایند.بدیهــى اســت در صــورت انقضــاى مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/2/15- تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/2/29

                                     حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالك/79 م الف
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پیامک های شما

Soroush-eitaa

ــا  ــان ب ــوم پزشــکی کرم ســخنگوی دانشــگاه عل
ــه  ــان ب ــد افزایشــی مبتالی ــر اینکــه رون ــد ب تاکی
کوویــد ۱۹ در اســتان کرمــان از نظــر اپیدمیولوژی، 
ــروس  ــوج دوم وی ــوده و م ــمگیر نب ــش چش افزای
نیســت امــا نگــران کننــده مــی باشــد اظهــار کرد: 
ــال  ــره انتق ــه زنجی ــد ک ــی ده ــان م ــا نش آماره
ویــروس کرونــا در اســتان کرمــان قطــع نشــده و 
احتمــال اینکــه موج های جدیــد اپیدمی را داشــته 

باشــیم، وجــود دارد.
دکتر »مهدی شــفیعی« روز شــنبه ۱۳ اردیبهشت 
مــاه در جمــع خبرنــگاران دربــاره آخریــن وضعیت 
ــا در اســتان کرمــان اظهــار  ــروس کرون شــیوع وی
ــون  ــا تاکن ــروس کرون ــیوع وی ــدای ش ــرد: از ابت ک
)شــنبه ۱۳ اردیبهشــت مــاه( جمــع مــوارد ابتالی 
قطعــی بــه کوویــد ۱۹ در اســتان ۷۷۰ مــورد 

رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون ۳۶۱ مــورد بهبودیافته 
ابتــالی قطعــی بــه کرونــا در اســتان داشــته ایــم 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــدای ش ــرد: از ابت ــار ک اظه
تاکنــون ۶۲۸۸ مــورد آزمایــش تشــخیصی کرونــا 
ــن تعــداد تاکنــون ۷۷۰  صــورت گرفتــه کــه از ای

مــورد قطعــی اعــالم شــده اســت.
ــردار  ــای واگی ــاری ه ــا بیم ــارزه ب ــروه مب مدیرگ
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان در پاســخ بــه این 
ــالی  ــی در ابت ــروه خون ــا بحــث گ ــه آی ــوال ک س
افــراد بــه کوویــد ۱۹ موثــر اســت یــا خیــر؟ اظهــار 
کــرد: در شــیوع یــک بیمــاری، همــواره یک ســری 
ــث  ــود. بح ــی ش ــرح م ــات مط ــواالت و فرضی س
هــای مربــوط گــروه خونــی، تاثیــر افــرادی کــه در 
گذشــته واکســن هــا ســالک زدن و دیگــر مــوارد 
مطــرح شــده در فضاهــای مجــازی همه براســاس 
ــه در  ــت ک ــی اس ــوال های ــت و س ــاهدات اس مش
ذهــن محققیــن نیــز ممکــن اســت شــکل گیــرد 
امــا مــورد قطعــی نیســت و بــه شــکل تایید شــده 

مطــرح نشــده اســت.

وی دربــاره آمــار جدیــد و ارتبــاط ایــن آمــار بــا اجــرای 
گام هــای اجرایی از ســوی ســتاد مقابله بــا کرونا اظهار 
کــرد: از یــک هفتــه قبــل پیــش بینــی مــی کردیــم 
کــه وقتــی بحــث گام بــه گام مقابله بــا ویــروس کرونا 
مطــرح مــی شــود و طــرح فاصلــه گــذاری هوشــمند 
اجــرا و بازگشــایی پلکانــی اصنــاف صــورت مــی گیرد، 
ممکــن اســت بــا افزایش مــوارد مبتالیــان بــه ویروس 
کرونــا روبــرو شــویم کــه بــه شــدت بــه رفتــار و نحــوه 

برخــورد مــردم و صنوف بســتگی دارد.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا تاکید 
بــر اینکــه رونــد افزایشــی مبتالیــان بــه کوویــد ۱۹ در 
اســتان کرمــان از نظر اپیدمیولوژی، افزایش چشــمگیر 
نبــوده و مــوج دوم ویــروس نیســت امــا نگــران کننــده 
مــی باشــد اظهــار کــرد: آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه 
زنجیــره انتقــال ویــروس کرونــا در اســتان کرمان قطع 
نشــده و احتمــال اینکــه بازگشــت موجهــای جدیــد 

اپیدمــی را داشــته باشــیم، وجــود دارد.
ــا را  ــه ه ــد برنام ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــفیعی ب ش
ــت  ــرد: در وضعی ــار ک ــم اظه ــرا کنی هوشــمندانه اج
ــا در کشــور و اســتان کرمــان،  ــی اپیدمــی کرون کنون
ــکات بهداشــتی از ســوی  ــت ن ــی در رعای بحــث اصل
ــروس  ــال وی ــتر انتق ــون بیش ــم اکن ــت. ه ــردم اس م
در اســتان بــه صــورت فــرد بــه فــرد در منــزل و بــه 
دنبــال برگــزاری مهمانی هــا، دیــد و بازدیدهــا و حتی 
مســافرت هاســت کــه ایــن انتقــال اتفــاق مــی افتــد، 
پــس بیــش از گذشــته مــردم بایــد نــکات بهداشــتی 

را رعایــت کننــد.
ــاره  ــوم پزشــکی کرمــان درب ســخنگوی دانشــگاه عل
ــودن مناطــق اســتان  ــز ب ــا قرم ســفید، نارنجــی و ی
کرمــان گفــت: طــی آخریــن اطالعــات، امــار و ارقــام 
قــرار اســت کمیتــه علمــی مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا 
در کشــور، براســاس مــوارد فــوت، بســتری و وضعیــت 
بیمــاری در روزهــای گذشــته شــاخص هــا را تعریــف 
و براســاس ایــن کمیتــه رنگ بنــدی مناطــق مختلــف 

کشــور تعییــن شــود.

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید قاســم شــمس الدین ســعیدنام پدر: قدیرمتولد: ۱۳۴۲تاریخ شــهادت: ۶۷/۵/۷ 
محل شــهادت: شــلمچه مــزار: گلزار شــهدای شــهر گلزار)قریــه العرب(

خاطرات شهید قاسم شمس الدین
کشــاورزی مــی کردیــم، امــا قاســم رفــت خیاطــی. از بچگــی رفــت دنبــال ایــن کار. 
خیاطیــش هــم خیلــی خوب بــود. کرمــان اتاق اجــاره کــرده بــود و خیاطی مــی کرد. 

پولــی هــم کــه کاســبی مــی کــرد، مــی آورد بــرای مــا ...
راوی: بی بی گل سیالنی)مادر شهید(

بــه نظافــت مــا اهمیــت مــی داد. ناخــن هامونــو مــی دیــد کــه بلند نباشــن. تــو خونه 
تقســیم کار کــرده بــود؛ یکــی مســئول ســفره، یکــی آب ســر ســفره، یکــی مســئول 
نفــت کــردن چــراغ و ... خــودش هــم کرمــان کار مــی کــرد. بــه خاطر اینکه دوســتش 

داشــتیم، همــه بــه وظیفــه مــون عمل مــی کردیــم ...
درس مــا بچــه هــا بــراش مهــم بــود. بــه داداش کوچکــم مــی گفــت: هــر بیســتی که 

مــی گیــری، یــه بیســت هــم پیــش مــن داری. بیســت تومــن پول بهــش مــی داد.
هر دفعه که می آمد، هدیه نقدی)پول( بهمون می داد.

بــه خواهــر و بــرادراش توجــه مــی کــرد. مخصوصــا کوچکترهــا. موقــع غــذا خــوردن 
دوســت داشــت کنــار مــا، یــا حتــی تــو ظــرف مــا غــذا بخــوره ...

راوی: فاطمه شمس الدین)خواهر شهید(
 بــا اینکــه فرزنــد دوم خونــه بــود،  امــا بــه بزرگترهــا و خواهــر برادرهــاش، ســفارش 
نمــاز و روزه مــی کــرد. کارش از بقیــه درســت تــر بــود.راوی: بــی بی گل ســیالنی)مادر 

) شهید
تــو بســیج فعالیــت مــی کــرد. یکــی دو دفعــه از طــرف بســیج رفــت جبهه، بعــد هم 
بعنــوان نیــروی افتخــاری ســپاه تــو جبهه مشــغول فعالیــت بــود.از اول تا آخــر جنگ، 

تــو جبهه بــود.
راوی: فاطمه شمس الدین)خواهر شهید(

زخمــی شــده بــود. تیــر خــورده بــود بــه کتفــش. عمــل جراحــی هــم شــده بــود؛ 
ولــی بــه مــا نگفتــه بــود. بعــد از ۳مــاه هنــوز جــاش مشــخص بــود. وقتــی مــی آمــد 
قریةالعــرب، همیشــه درمانــگاه مــی رفــت ولــی چیــزی بــه مــا نمــی گفــت. وقتــی 
متوجــه شــدم، گفتــم: چــرا بــه مــن نگفتــی؟ جــواب داد: مــادر اگــه من جبهــه نرفته 

بــودم، اینجــا امنیــت و راحتــی نبــود...
راوی: بی بی گل سیالنی)مادر شهید(

 چــون مســئول تــدارکات بــود، رفــت ســمت ســنگر کمیــن تــا چیــزی تحویــل بده. 
ســنگر کمیــن بیشــتر از دو نفــر گنجایــش نــداره. یکــی از بچــه هــا میــاد بیــرون تــا 
جاشــو بــا قاســم عــوض کنــد. در همیــن موقــع، بــا شــلیک دشــمن، ســنگر منفجــر 

شــده و قاســم در کنــار شــهید جمشــید کالنتــری  بــه شــهادت مــی رســند...
راوی: حسن قلندری)همرزم و همسر خواهر شهید(

دو تــا تابــوت آوردن. رو تابــوت شــهید جمشــید کالنتــری نوشــته بــودن: جمشــید و 
قاســم؛ رو تابــوت قاســم نوشــته بــودن: قاســم و جمشــید ...

راوی: فاطمه شمس الدین)خواهر شهید(
قبــل از جبهــه رفتــن، عکسشــو قــاب گرفته بــود، گذاشــته بود گوشــه اتــاق. بــه مادر 
گفــت: ایــن عکســو مــی شناســی؟ عکــس شــهیده. مادر کــه دقــت میکنه، مــی بینه 

عکس خــود قاســمه ...
راوی: فاطمه شمس الدین)خواهر شهید(

شهید  معظم  قاسم شمس الدین سعید

*** باســالم بــا ویــروس منحــوس کرونا همه کشــور 
ومســئوالن وحتــی همه جهــان بــرای نابــودی ودرمان 
آن تهییج شــدند و با تحقیق مطالعــه وازمایش بدنبال 
درمــان یــا حــذف ایــن ویــروس هســتند  و بیــش از 
یــک قــرن وبعــد از انقــالب چهــل ســال اعتیــاد هــر 
روز گســترش یافتــه ومبارزات زیادی شــده و شــهدای 
زیــادی درایــن راه بــه خیل شــهدا پیوســتند چــرا این 
پدیــده شــومی کــه ریشــه هــا خانــواده را می ســوزاند 
و از هــم فــرو مــی پاشــد چــرا مبــارزه جــدی بــا ایــن 
پدیده شــوم بطــور جدی نمــی شــود    ۹۱۳۳----۷۱

*** باســالم در روزهایــی کــه تعییــن دســتمزد برای 
کارگــران با یک میلیون وهشــتصدهزارتومان کســانی 
کــه ایــن مقــدار را تعییــن کردنــد بیایند درمنزلشــان 
بخورنــد وبخوابنــد وکاری نکنند فقــط هزینه حداقلی  
زندگیشــان را بــا ایــن مقــدار تامیــن کننــد بشــرطی 
خانــه و ماشــین داشــته باشــند و نیــاز به کرایــه منزل 
وغیره نداشــته باشــند فقــط بــرای امرار معــاش ماهانه 
و خــرج خــورد وخــوراک وپوشــاک مصــرف کننــد اگر 
توانســتند بــرای ســه مــاه دوام بیــارن حق با انهاســت 

باتشــکر                                        ۹۳۹۰----۴۱
ــر  ــها دای ــند وکالس ــاز باش ــدارس ب ــه م ***گرچ
نیکوســت امــا ایــن تعطیلــی کرونــا باعــث شــدتا هــم 
معلــم وهم دانــش امــوزان اســتعدادهای بالقــوه خودرا 
ــدی را  ــوع جدی ــد ون ــه فعــل دربیاورن ــد وب بکاربگیرن
ــر  ــه اگ ــد البت از زندگــی درفضــای مجــازی رابیاموزن
بعضــی دروس درطــول ســال بــه همیــن روال درطول 
ســال برگــزار و از عبــور ومــرور بیــش از حــد دانــش 
امــوز ومعلــم کــم شــودبازهم نیکوســت البتــه بایــد 
زیرســاختها امــاده شــود وبتــوان درطــول ســال کــه به 
علــت ســرما ویــخ زدگــی مــدراس تعطیــل می شــود 
از همیــن شــیوه امــوزش برقرارباشــد    ۹۲۲۹----۶۳

ــهریان  ــر ! همش ــهریان عزی ــه همش ــالم ب *** س
ــه گــذاری اجتماعــی را رعایــت کنیــد  رعایــت فاصل
دربیــرون از منــزل حتمــا ماســک بزنید ودســتهایتان 
را بــه چشــمهایتان وصورتتــان نمالیــد تــا اینکــه بــا 
صابــون بشــوییدو یــا دســتهایتان را ضــد عفونی کنید 
ــا بتوانیــم وضعیــت شــهرمان ســفید شــود چــون  ت
بعضــی از مشــاغل هنــوز بیکارنــد مســاجد و امامــزاده 
ــون                    ۹۱۳۴----۱۳ ــت ممن ــته اس بس

* حاالکــه بــا امــوزش مجــازی دانــش اموزان ســروکار 
دارنــد وتعــدادی خانــواده هایشــان گوشــی تصویــری 
و اینترنتــی ندارنــد پولهایــی کــه صــرف جشــنواره ها 
مثــل گل محمــدی و... کــه امســال برگــزار نمیشــه 
کمــک کننــد کــه خانــواده هــای بــی بضاعتــی کــه 
گوشــی مطلــوب ندارنــد بــرای بچه ها ی محصلشــان 

تامیــن کننــد باتشــکر                    ۹۳۶۶----۱۵
ــرزاده  ــارک ناظ ــب پ ــقایق ۳ جن ــه ش ــالم کوچ *س
ــزرگ  ــه ب ــن چال ــی چندی ــان شــهید گرکان در خیاب
ایجــاد شــده و نیــاز بــه ترمیــم دارد حتمــا کســی بــه 
شــهرداری خبرنــداده واال شــهردار خســتگی ناپذیــر و 
ــاپ ــون از چ ــرد ممن ــت میک ــا را درس ــالش انه پرت
 پیامک                                           ۹۱۳۵----۷۲

بــا اســتفاده از تــوان فکــری پژوهشــگران داخلی و 
بهــره گیــری از طراحی دســتگاه تنفــس مصنوعی 
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــین ش ــی ، مهندس خارج
ــه ســاخت دســتگاه  ــق ب مجتمــع گل گهــر موف

تنفــس مصنوعــی شــدند.
در مراســم رونمایــی از ایــن دســتگاه مدیــر تولیــد 
شــرکت دانــش بنیــان پیــام در منطقــه گل گهــر 
گفــت : ایــن دســتگاه کــه بــر اســاس تکنولــوژی 
پیشــرفته ســاخته شــده و بازدهــی اکســیژن را از 
۴۰ تــا ۱۲۰ لیتــر در دقیقــه دارد و اکســیژن مــورد 

نیــاز هــم قابــل تنظیــم اســت .
  ســید مهــدی موســوی  افــزود: عملکــرد الزم در 
ایــن دســتگاه ایده آل و مشــکل تنفســی بیمــار را 
حــل کــرده و حتــی بــدون اینکــه عفونتــی بوجود 

آیــد مشــکل تنفســی بیمــار رفــع خواهد شــد.
ــرد  ــل کارک ــی مراح ــت : در تمام ــوی گف  موس
ایــن دســتگاه داخلــی نتیجــه مثبــت گرفتــه و بــا 
تکنولــوژی روز ســاخته شــده و در ارزیابی عملکرد 
هــم بــه همــه خواســته هــای طراحــی بــه نحــو 

مطلــوب پاســخ داد
ــی  ــه خوب ــن محصــول ب ــه ای ــرد : پای ــه ک وی اضاف
ــل  ــناخت کام ــه ش ــه ب ــا توج ــد و ب ــی ش طراح
نیازمنــدی هــا و در کنــار آن  امکانــات در دســترس 
از تکنولــوژی قابــل اســتفاده در ایــران بهــره بردیــم 
کــه نتیجــه خــوب حاصــل شــد و بــا دریافــت مجوز 
ــی  ــاز و حت ــاس نی ــر اس ــتیم ب ــادر هس ــد ، ق تولی

ــوه برســانیم. ــد انب ــه تولی صــادرات ب
پزشــک اورژانــس گلگهــر نیــز گفــت: در عملکــرد 
ایــن دســتگاه مــا توانســتیم ضمــن تنظیم اکســیژن 
ســطح هوشــیاری فــرد بیمــار کــه کاهــش یافتــه را 

بــه حالــت عــادی برگردانیــم .
ــاخت  ــه س ــا ک ــزود : از آنج ــژاد اف ــی ن ــد عل  فری
ایــن دســتگاه شــامل ترکیبــی از انــرژی الکتریکــی ، 
مکانیکی و مهندســی زیســتی اســت  همــکاری الزم 

در زمینــه ســاخت و تولیــد فراهــم شــده اســت.
جــالل ســلیمانی نــژاد از مدیران مهندســی معکوس 
شــرکت دانــش بنیــان پیــام نیز گفــت:  این دســتگاه 
از مشــابه خارجــی بهتــر اســت و به لحــاظ اقتصادی 

خطاب به برادران سپاهی و ارتشی...

کالمــی کوتــاه خطــاب بــه بــرادران ســپاهی 
ــپاهی  ــای س ــی ه ــداکار و ارتش ــز و ف عزی
ــاب  ــرای انتخ ــئولیتها را ب ــالک مس دارم: م
فرماندهــان، شــجاعت و قــدرِت اداره بحــران 
ــت  ــه والی ــت ب ــی اس ــد. طبیع ــرار دهی ق
اشــاره نمــی کنــم، چــون والیــت در نیروهای 
مســلح جــزء نیســت، بلکــه اســاس بقــای 
نیروهــای مســلح اســت. ایــن شــرط خلــل 

ناپذیــر مــی باشــد.
نکتــه دیگــر، شــناخت بــه موقــع از دشــمن 
و اهــداف و سیاســتهای او و اخــذ تصمیــم بــه 

موقــع و عمــل بــه موقــع؛
ــود  ــت خ ــر وق ــر در غی ــا اگ ــک از اینه هری
صــورت گیــرد، بــر پیــروزی شــما اثــر جدی 

دارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد
احتمال موج های جدید اپیدمی کرونا وجود دارد/گردش کرونا هم 

اکنون در خانه ها چالش زا است

ذره  سرگردانی
ادعای بشر و آنهمه سردمداری

موی زرد تشر و قدرت جنگ افزاری
سالها گام نهادن به فراسوی فضا 

گرد وخاک عدد و سرعت دیجیتالی
پول بر پول نهادن برج زرین سازی

گذر از سرعت صوت و رفتن زیر آبی
همه تاراج شدند و یک به یک افتادند

فقط از ریزترین ذره بی مقداری
صف به صف در پی دستمال توالت حیران

آنکه فخرش به فلک بود ز دنیا داری
همه از هم بگریزند چنان روز ابد
مادر از بچه و فرزند ز مادر داری

در غریبی نفس یک به یک از یاد رود
چون قیامت همه در وحشت یک بیداری

همه آزاد و رهایند ولی کل جهان
شده محدودتر از غربت یک زندانی

این وسط دیدنی است جنگ ابرقدرت قرن
با ابرضعف ترین ذره سرگردانی
آی مردان غرور و قاتالن اتمی

آخر فتنه گری و نقشه شیطانی
خوب دیدید بزرگی خدا را با چشم

که شدید یک شبه تحریم ندانمکاری
مال دنیا عاقبت مال خود این دنیاست
این سفر باد ،فقط فرصت یک مهمانی
بعد از این غره نباشید به این دار وندار

نه دالر عرب و نفت ملک سلمانی 
دیر یا زود شما هم بروید زین دنیا
یا به ویروسی و یا ریگ بیابان زایی

                           حسین فوالدی نسب    99/۱/30

فرازی از وصیتنامه
 سپهبد شهیدسلیمانی )6( 

ــاف  ــه اصن ــایی بقی ــاس بازگش ــن اس ــه داد: برای وی ادام
و امــکان بازگشــایی یکســری اماکــن تجمعــی براســاس 
شــرایط و پروتــکل هــای بهداشــتی و هوشــمندانه صورت 
خواهــد گرفــت کــه در این راســتا نقــش نظارتی ســازمان 
هــا، دانــش و آگاهــی مــردم در ایــن راســتا بســیار کمــک 

کننــده خواهــد بــود.
وی بــا بیــان اینکــه در هفتــه های گذشــته تقریبــا از اکثر 
شهرســتان های اســتان کرمــان مــورد قطعــی مثبــت بــه 
کوویــد ۱۹ را داشــته ایــم افــزود: بحــث احتمــال تجربــه 
ــتان  ــه اس ــوط ب ــا مرب ــه تنه ــا ن ــوج دوم کرون ــردن م ک
کرمــان، بلکــه در کشــور و دنیــا مطــرح اســت. در روزهای 
گذشــته ســازمان بهداشــت جهانــی اعــالم کــرده مــوج 
هــای متعــددی از کرونــا بــه دلیــل ماهیــت ایــن ویــروس 
ــد  ــد بای ــی ده ــان م ــه نش ــرد ک ــم ک ــه خواهی را تجرب

هوشــمندانه همچنــان رفتــار کنیم.
مدیرگــروه مبــارزه بــا بیمــاری هــای واگیــردار دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کرمــان بــا بیــان اینکه ســتاد دانشــگاهی 
ــا بــه صــورت روزانــه تشــکیل و فضــای  مقابلــه بــا کرون
اپیدمــی را در اســتان بــه صــورت مرتــب رصــد مــی کنــد 
اظهــار کــرد : تاکنــون شــواهدی دال بــر اینکــه بخواهیــم 
تصمیمــات گذشــته از جملــه محدودیــت هــای ترافیکی 
و یــا فاصلــه گــذاری هــای اجتماعــی را دوبــاره اعمــال و 
یــا تشــدید کنیــم، وجــود نــدارد زیــرا هــم اکنــون شــاهد 
هســتیم گــردش ویــروس در خانــه هــا بــوده و بحثــی که 
در مــکان هــای عمومــی اپیدمــی بخواهــد بــه وجــود آید، 

ــت. مطرح نیس

ساخت دستگاه تنفس مصنوعی در رشکت دانش بنیان مجتمع گل گهر سیرجان

هــم بیــش از  ۵۰درصــد صرفــه جویــی نســبت بــه 
تولیــدات اروپایــی دارد و قادر اســت مشــکالت شــدید 

تنفســی بیمــاران بــرای درمــان برطــرف کند.
ــا  ــه ب ــزود : طراحــی ونتیالتورهــای کــم هزین وی اف
قابلیــت ســاخت آســان بــه مهندســین و محققیــن   
ایــن امــکان را مــی دهنــد کــه دســتگاههای مــورد 
نیــاز را در جوامــع محلــی خــود بســازند و امــروز هــم 
ایــن فنــاوری از مکانیســمی تشــکیل شــده اســت که 
حجــم مــورد نیــاز هــوا را بــا ســرعت مشــخصی بــه 

سیســتم تنفســی بیمــار مــی رســاند.

وضعیت سفید یعنی نبود مورد جدید 
ابتال در دو دوره بیماری

ایــن درحالــی اســت که حمیــد ســوری اپیدمیولوژیســت و عضو کمیته اپیدمی ســتاد 
ملــی کرونــا در گفت وگــو بــا ایرناپــالس می گویــد در شــرایطی می تــوان در شــهری 
وضعیــت ســفید اعــالم کرد کــه طــی دو دوره بیمــاری یعنــی حداقــل دو دوره ۱۴ روزه 
مــورد جدیــد از ابتــال بــه بیمــاری وجــود نداشــته باشــد. در چنین شــرایطی اگــر مورد 
جدیــد گــزارش نشــود بــه این معنــی اســت کــه اپیدمــی در آن منطقه خاموش شــده 
و وضعیــت ســفید اســت. بــا ایــن حــال بــه گفتــه وی زمانــی کــه یــک جامعــه ایزولــه 
نیســت و تــردد افــراد از ســایر مناطــق بــه آن وجــود دارد، حتــی اگــر وضعیــت ســفید 
هــم باشــد بالفاصلــه ممکــن اســت آلودگی افزایــش پیدا کنــد. فقــط در صورتــی روند 
خاموشــی ادامــه پیــدا می کنــد کــه  حداقــل ۷۰ درصــد افــراد جامعــه مصونیــت پیــدا 

ــند. کرده باش
ســوری در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه در چــه شــرایطی ۷۰ درصــد جامعــه نســبت بــه 
اپیدمــی مصونیــت پیــدا می کننــد، می افزاید: معمــوال این مصونیــت از طریق واکســن 
ایجــاد می شــود امــا در حــال حاضر واکســنی بــرای این بیمــاری وجــود نــدارد. بنابراین 
فقــط در شــرایطی ایــن مصونیــت ایجــاد می شــود کــه ۷۰ درصــد افــراد بــه تدریــج به 
بیمــاری مبتــال شــده و مصــون شــوند و بــا این تعریــف، فکر نمی کنم اســتانی داشــته 

باشــیم که وضعیت ســفید داشــته باشــد.
سراشیبی خاموش شدن اپیدمی

ایــن اســتاد دانشــگاه می افزایــد: تجربــه کشــورهای دیگــر نشــان می دهــد مــا زمانــی 
می توانیــم رونــد بیمــاری را کنتــرل کنیــم کــه فاصله گــذاری اجتماعــی را بــه شــکل 
جــدی اعمــال کنیــم. به طــوری کــه بــه طــور متوســط یــک نفــر نتوانــد بیــش از یک 
نفــر را مبتــال کنــد. در ایــن صــورت می توانیــم بگوییــم اپیدمــی روند خاموشــی پیش 
گرفتــه اســت. در حــال حاضــر هیچ اطالعــات و شــواهدی نداریم کــه این رونــد را تأیید 
کنــد. بنابرایــن وقتــی می توانیم یک شــهر را ســفید اعالم کنیــم کــه دو دوره از بیماری 
بگــذرد و مــورد جدیــدی از ابتــال گــزارش نشــود. در این شــرایط بیماری خاموش شــده 

یــا در سراشــیبی خامــوش شــدن اپیدمــی قــرار گرفته اســت.
بــه گفتــه وی در بعضــی مناطــق ممکــن اســت مــا بــه وضعیــت ثابت رســیده باشــیم 
امــا هنــوز بــه رونــد خاموشــی وارد نشــده باشــیم. در نتیجه بــه نظر مــن دولت تصمیم 

بســیار جســورانه ای در اعالم وضعیت ســفید برخی از شــهرها گرفته اســت

دکرت زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

از ابتدای خردادماه می توان امتحانات نهایی را برگزار کرد
رییــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس 
ــات  ــوزش و تحقیق ــیون آم ــر کمیس ــت: نظ گف
مجلــس شــورای اســالمی ایــن اســت کــه بایــد 
ــز  ــف تمای حتمــا بیــن دوره هــا و مقاطــع مختل
قائــل شــویم بــه  طــور مثــال در حــوزه آمــوزش 
و پــرورش امتحانــات نهایــی دانــش آمــوزان 
کالس هــای دهــم، یازدهــم و دوازدهــم متفــاوت 
ــرای  ــا ب ــا ســایر کالس هــای درســی اســت. م ب
کالس هــای اول تــا نهــم هیــچ مشــکلی نداریــم 
کــه بــه معلمیــن و مــدارس اختیــار دهیــم کــه 
ــد  ــا ۱۰۰ درص ــب ی ــدی کت ــاس ۸۰ درص براس
کتــب امتحــان بگیرنــد امــا در مــورد کالس های 
درســی دهــم تــا دوازدهــم قضیــه متفاوت اســت 
زیــرا امتحانــات آنهــا در ورودی بــه دانشــگاه موثر 

اســت.
دکتــر محمدمهدی زاهــدی در جمــع خبرنگاران 
ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره ســردار 
ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی گفــت: 
ــاج  ــهید ح ــای ش ــم آرمان ه ــم بتوانی امیدواری
قاســم ســلیمانی را در زندگی شــخصی، سیاســی 

ــم. ــال کنی ــان دنب و اجتماعــی خودم
وی در خصــوص ســامانه »شــاد« بــرای آمــوزش 
ــای  ــرد: آماره ــار ک ــوزان اظه ــازی دانش آم مج
ارایــه شــده از ســوی وزارت آموزش و پــرورش در 

ــامانه  ــی در س ــوزان ثبت نام ــداد دانش آم ــه تع زمین
»شــاد« نمی توانــد دقیــق باشــد زیــرا تعــداد 
زیــادی از هموطنــان مــا در مناطــق محــروم زندگی 
می کننــد و والدیــن ایــن دانش آمــوزان گوشــی 
ــان،  ــه فرزندانش ــد ب ــه برس ــد چ ــمند ندارن هوش
مناطــق  شــهرها،  حاشــیه های  در  همچنیــن 
ــه  ــی ک ــاده، مناطق ــتاهای دور افت ــایری، روس عش
هنــوز اینترنــت پرســرعت نــدارد وصل شــدن دانش 
ــی  ــخت و حت ــیار س ــبکه بس ــن ش ــه ای ــوزان ب آم
نشــدنی اســت بنابرایــن اینکــه گفتــه می شــود ۹۰ 
درصــد یــا ۷.۵ میلیــون نفــر از دانش آمــوزان در ایــن 
ســامانه ثبت نــام کــرده باشــند واقعیــت نــدارد یــا بــا 
توجــه بــه اینکــه مدیــران مــدارس کــد ملــی دانــش 
آمــوزان را وارد ایــن ســامانه کــرده انــد، ایــن درصــد 

و تعــداد ثبــت نامــی ســوری اســت.
ــس شــورای  ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
اســالمی بــا تاکیــد اینکــه کشــور بــه یــک ســامانه 
الکترونیکــی در بحــث آمــوزش مجــازی نیــاز دارد، 
اظهــار کــرد: حــدود یــک ســال پیــش و زمانــی کــه 
ــس  ــا وجــود نداشــت، در مجل اصــال موضــوع کرون
شــورای اســالمی بحــث آمــوزش مجــازی را مطــرح 
کردیــم و واقعــا جــای تاســف دارد کــه وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری و وزارت آمــوزش و پــرورش؛ به 
ایــن پیشــنهاد توجــه نکردنــد و اگــر در آن زمــان به 

ایــن پیشــنهاد توجــه شــده بود اکنــون مشــکالتی که 
امــروز بــا آن روبــرو هســتیم، را نداشــتیم.

ــی  ــه توانای ــی ک ــش آموزان ــوص دان ــدی در خص زاه
اســتفاده از زیرســاخت هــای آمــوزش مجــازی را 
ندارنــد، گفــت: در هفتــه آینــده کــه مجلــس شــورای 
اســالمی برگــزار خواهد شــد، از وزیر آمــوزش و پرورش 
و وزیــر علــوم دعــوت کرده ایــم کــه بــه مجلــس بیایند 
تــا بــه صــورت جــدی ایــن بحــث را مطــرح و بــه یــک 
جمع بنــدی در ایــن زمینــه برســیم و آن جمع بنــدی 
را اعــالم رســمی خواهیــم کــرد و همــان جمع بنــدی 

بایــد مــالک عمــل بــرای کشــور باشــد.

رعایت پروتکل بهداشتی دربرداشت گل محمدی دراولویت کار باغداران وصنایع
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر 
کارگــروه کشــاورزی شهرســتان باموضوع برداشــت 
ــور  ــه ریاســت مهنــدس نجــف پ گل محمــدی ب
ــدار شهرســتان بردســیر و باحضــور اعضــا و  فرمان
مدیــران صنایــع گالب گیــری در ســالن اجتماعات 

فرمانــداری تشــکیل شــد
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار بردســیر گفــت بــا 
توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در ایــام برداشــت 
گل محمــدی که احتمــاال از نیمه دوم اردیبهشــت 
ــکل  ــاز میشــود،رعایت پروت ــاری اغ ــاه ســال ج م
ــت  ــدی دراولوی ــت گل محم ــتی دربرداش بهداش
ــرد  ــرار گی ــع و ادارات مربوطــه ق کار باغداران،صنای
ــه  ــه الل ــردد در منطق ــرل ت ــه کنت ــه ب وی درادام
زار درفصــل برداشــت گل بااســتقرار تیــم کنتــرل 

درورودی شــهر اشــاره کــرد همچنیــن باعنایــت بــه کوچ 
عشــایر درایــن فصــل از اداره عشــایری و مرکــز بهداشــت 
ــتی  ــدات بهداش ــوص تمهی ــن خص ــه درای خواســت ک

ــری اتخــاذ و الزم االجــرا گــردد جــدی ت
برهانــی رییــس مرکز بهداشــت گفت جهــت جلوگیری 
ازشــیوع بیمــاری کرونــا از کارگران فصلی بومی اســتفاده 
شــود و ســالمت مــردم و کارگــران دربرنامــه کاری مرکــز 
بهداشــت میباشــد صنایــع تولیــدی گالبگیری ملــزم به 
ضدعفونــی روزانه محل کار و کارگران میباشــد و مســایل 

بهداشــتی توســط مرکز بهداشــت رصد خواهدشــد
باقــری بخشــدار اللــه زار گفــت مالکیــن مــزارع لیســت 
کارگــران را بــه بخشــداری اعــالم و باتوجــه بــه اهمیت و 
فوایــد غنچه گل محمدی برداشــت غنچــه گل محمدی 

در  راس کار قــرار گیــرد


