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با توجه به شرایط خاص قوانین دادرسی که شامل همه نوع 
اختالفات و دعواها می شود و همه داعواهای تجاری هم 
به دادگاههای عمومی ارجاع میشود و از انجایی که دادگاه 
تجاری تخصص خاصی الزم دارند و نیاز به قضات باتجربه 
ومتخصص امر تجارت داخلی و خارجی است چنانچه این 
دادگاهها ایجاد نشود اختالفات تجاری به دادگاههای عمومی 
ارجاع می شود احتماال زمان مدیدی برای به نتیجه رسیدن 
وصدور آرا می برد و مانعی برای جهش تولید است زیرا 
اختالفات مالی و تجاری باید در اسرع وقت حل و فصل شود 
تا در تحقق تولید خللی ایجاد نشود مثل مباحث اختالفی 
بین شرکتها ، سرمایه گذاربا بانکها ، امور گمرکی و ازاین موارد 

 ...
حال که درسال جاری باید جهش تولید تحقق یابد یکی از 
نیازها وضروریات حرکت جهش تولید نیازمند دادگاههایی با 
تخصص ویژه تجارت وبازرگانی است که یکی از دغدغه های 
رهبر انقالب اسالمی که دردوازدهم اردیبهشت امسال بیان 
شد ایجاد دادگاههایی با تخصص تجارت بود که ضرورت ان 

راتاکید نمود و توجه به این موضوع رامضاعف می نماید  
  زیرا بدنبال پیچیدگی و فراگیری امر تجارت در داخل 
وخارج و بروز اختالف در زمینه های  مختلف مالی با 
ارگانها وسازمانهای وابسته به تجارت از جمله حمل ونقل ، 
امور گمرکی ، صادرات وواردات و میزان ارز تخصیص و باز 
گرداندن ارز حاصل ازان وزدودن قوانین دست وپا گیرقضایی 
و اداری وبه حداقل رساندن زمان دادرسی و قرار گرفتن 
توسعه تجارت با عدالت و پیشرفت وتوسعه ،رویه قضایی 
خاصی را نیاز دارد و از سویی توجه به آیین های رسیدگی 
دقیق میتواند به کاهش پرونده های حقوقی منجر شود  
وماهیت امور تجاری سرعت و دقت فراوانی را می طلبد 
وجود اصطالحات و عبارات و مهارت های بازرگانی و تعامالت 
تجاری فیمابین بازرگانان داخلی و خارجی قالبهایی فراتر از 

حقوق مدنی سنتی را باید  بوجود آورد.
کارشناسان همواره از سه اصل سرعت، امنیت و تخصص 
به ویژگی های مختص حقوق تجارت یاد می  کنند. لذا این 
سه اصل باید به عنوان ارکان اصلی در هدف تشکیل این گونه 
دادگاه ها مدنظر قرار گیرد. چراکه اگر دادگاه های تجاری در 
رسیدگی به پرونده های مطروحه از این سه رکن اساسی 
بی بهره باشندباعث عدم سرعت در رونق تولیدوتجارت 

میگردد 
از انجاییکه دادگاه های تجاری در زمره مهم ترین دادگاه های 
اختصاصی قرار دارند. برخی کشورها به اهمیت وجود این 
دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم هزینه 
به دعاوی تجاری پی برده و آن را در نظام قضایی خویش، در 
کنار سایر مراجع، گنجانده اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد 
این دادگاه مهم اختصاصی است                  ادامه صفحه2
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                دستورات مهم رییس جمهوری به رسپرست وزارت صنعت:

خودرو باید با قیمت منطقی از تولید 
کننده به دست مصرف کننده برسد

                                             دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت :

عامل حریق عمدی در 
کرمان دستگیر شد

ساالری دادستان کرمان گفت:

در ۵0 روز از واردکننده به صادرکننده 
وسائل بهداشتی تبدیل شدیم

معاون استاندار کرمان با اشاره به برگزاری کنکور در وقت خودش 
گفت: بازگشایی گیم نت ها و آموزشگاه های فنی و حرفه ای در 

کارگروه تخصصی تصمیم گیری می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدصادق بصیری در 
جمع خبرنگاران با اشاره به بخشی از مصوبات امروز ستاد ملی و 
استانی پیشگیری و مقابله با کرونا اظهار داشت: مصوبات استانی 

ستاد کرونا در راستای مصوبات ستاد ملی کروناست.
وی با عنوان اینکه جمعه این هفته همزمان با روز قدس است 
گفت: مراسم روز قدس در شهرستان های سفید، بدون راهپیمایی 
برگزار شده و به صورت تجمعات و سخنرانی بوده و در پایان این 

مراسم قطعنامه روز قدس قرائت می شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به اینکه 
نماز عید فطر در کل استان برگزار می شود افزود: نماز عید فطر 
امسال در تمامی مساجدی که امکان برگزاری این نماز را دارند 
برگزار شده و برگزاری نماز به صورت اجتماع در یک مکان را 
نداریم و برگزاری نماز عید فطر در مساجد با رعایت پروتکل های 

بهداشتی انجام می شود.
وی با بیان اینکه کالس های دانشگاهی علوم پزشکی به خاطر 
مبارزه با کرونا برگزار می شده گفت: کالس های دروس نظری 
دیگر دانشگاه ها غیرپزشکی به صورت مجازی برگزار می شد و 
کالس های عملی به صورت حضوری با مسئولیت خود دانشگاه 
برگزار می شود و امتحانات این دانشگاه ها در وقت معین برگزار 

می شود.
بصیری با اشاره به اینکه کنکور در وقت خودش برگزار می شود 
افزود: بازگشایی اماکن ورزشی طبق تصمیمات قبلی است و برای 
ورزش های جمعی تابع تصمیم کشوری هستیم که بعدا ابالغ 
می شود و زمان آغاز تمرینات و برگزاری لیگ های دسته یک و 

برتر بعدا مشخص می شود.

برگزاری نماز عید فطر در کل استان / سرو غذا در رستوران ها آزاد شد 

وی با بیان اینکه رستوران ها می توانند بعد از ماه رمضان 
سرو غذا را در محل رستوران داشته باشند گفت: فعالیت 
گیم نت ها و آموزشگاه های فنی و حرفه ای در کارگروهای 

تخصصی بررسی و نتیجه آن اعالم می شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان افزود: 
نمایشگاه های تخصصی از آنجا که جمعیت زیادی را در 
بر نمی گیرد امکان برگزاری آنها در زمان مقرر وجود دارد.

جزئیات برگزاری روز قدس و عید فطر متفاوت کرونایی 
در کرمان اعالم شد

استاندار کرمان بابیان اینکه روز قدس و عید فطر متفاوتی 
داریم گفت: مراسم روز قدس بدون راهپیمایی برگزار شده 
و در شهرهایی که نماز جمعه برگزار می شود تجمع داریم.

اینکه راهپیمایی روز قدس امسال مانند  بیان  با  وی 
سال های قبل برگزار نخواهد شد افزود: نماز عید سعید فطر 
نیز به صورت جداگانه در مساجد مختلف برگزار می شود 
و مانند سال های قبل در یک مکان مانند مصلی برگزار 

نخواهد شد.

امــام صــادق علیــه الســام فرمود:هر کــس کــه در روز بســیار گرم بــرای خــدا روزه 
بگیــرد و تشــنه شــود خداونــد هــزار فرشــته را مــی گمــارد تــا دســت به چهــره او 

بکشــند و او را بشــارت دهنــد تــا هنگامی کــه افطــار کنــد.     »الکافــی، ج 4 ص 64 ح 8«
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جهش تولید و رضورت تشکیل 
دادگاههای تجاری 

هفت راهبرد   رهبرمعظم انقالب که سالح تحریم 
نفت را بی اثر می کرد 

معاون استاندار کرمان آخرین مصوبات ستاد استانی کرونا در کرمان را اعالم کرد:

بلوار شهید جهاندیده نگین پروژه های عمرانی شهرداری بردسیر

ــامی  ــورای اس ــس ش ــی رئی ــد نخع محم
ــداث  ــبت اح ــه مناس ــیر ب ــهر بردس ش
بلــوار ســردار شــهید خیــرا... جهاندیــده 
در گفتگــو بــا خبرنــگار هفته نامــه ســپهر 
ــن  ــوان نگی ــوار بعن ــن بل ــیر ، از ای بردس
پــروژه هــای عمرانــی شــهرداری بردســیر 
ــزود:  ــرد و اف ــاد ک ــر ی ــای اخی در دهه ه
احــداث بلوارشــهید جهاندیــده بــه دلیــل 
ــد کــم نظیــر آن فــی الواقــع  ــار و فوای آث
تبلــور نگــرش هوشــمندانه دکتــر وحیــد 
خطیبــی به توســعه شــهر بردســیر اســت 
ــرد ،آن  ــان ک ــه خاطرنش ــان در ادام . ایش
ــای  ــه گام ه ــهری ک ــران ش ــته از مدی دس
ــر  ــود ب ــهرهای خ ــعه ش ــی در توس مهم
می دارنــد فــی المجمــوع  متدهــای 

ســه گانه ای شــامل :
 1- دســتیابی بــه رشــد هوشــمند یعنــی 

برنامــه ریــزی بــرای آینــده
  2- انجــام بیشــترین فعالیــت بــا کمترین 

ــع مالی   مناب
ــرای  ــهروندان ب ــت ش ــب حمای 3- جل
ایجــاد تغییــر، را مــورد امعــان نظــر قــرار 

می دهنــد 
جنــاب آقــای دکتــر خطیبــی کــه یکــی 

ــان  ــتان کرم ــهرداران اس ــن ش ــق تری از موف
ــود در  ــور خ ــی حض ــازه زمان ــد در ب ــی باش م
شــهرداری بــا بهره گیــری از روش هــای معنونه 
ــد  ــای رش ــت ه ــن فرص ــته اند، بهتری توانس
ــب رویکــردی اســتراتژیک  و توســعه را در قال
ــه  ــی و ارواح طیب ــدد اله ــا م ــایی و ب شناس
شــهدا، بویــژه شــهید جهاندیــده ، همچنیــن 
حمایــت همــه جانبــه اعضــای محترم شــورای 
ــر  ــی ،دکت ــد ایمان ــان محم ــامی، آقای اس
ــدی  ــی زاه ــمی، عل ــک قاس ــا مل محمدرض
ــس از  ــور را پ ــوار مزب ــروی ، بل ــد خس و حام
ــانده و  ــرداری رس ــه بهره ب ــار ب ــالها انتظ س
ــعه  ــت توس ــاله ای جه ــل 30 س ــق حداق اف
ــد  شــهر بردســیر ترســیم نماینــد کــه بازدی
همشــهریان عزیــز از ایــن طــرح عظیــم خالی 
ــه را  ــد حاصل ــوده و بعضــی از فوای از لطــف نب

ــود: ــر نم ــرح ذک ــن ش ــوان بدی ــی ت م
1- روانســازی عبــور و مــرور و کاهــش ترافیک 
2- رونــق اقتصــادی ناشــی از احــداث اماکــن 

ــکونی تجاری و مس
ــر  ــت و تغیی ــاء هوی ــهر و ارتق ــی ش   3-زیبای

ــی آن ــت فیزیک ماهی
 4- زمینــه ســاز توســعه نهادهــا ،موسســات،  
مراکــز آموزشــی، درمانــی، خدماتــی، امنیتــی 

و انتظامــی
ــهر  ــی در ش ــه زندگ ــد ب ــش امی  5- افزای

بردســیر و تمرکــز جمعیــت در آن 
 6- افزایش ورود مســافر و گردشــگر و اســکان 

بیشــتر آنان در شــهر
ــالهای  ــهرداری در س ــد ش ــن درآم  ۷- تامی
ــک  ــری و تفکی ــر کارب ــل تغیی ــده از مح آین
ــا  ــه ت ــوار و در ادام ــن بل ــراف ای ــی اط اراض
ــد 4 از  ــب بن ــدت حس ــهرک وح ــی ش نزدیک

ــهرداریها  ــی ش ــه مال ــن نام ــاده 2۹ آیی م
8- اختصــاص اعتبارات ملی و اســتانی بیشــتر 

به شهرســتان بردســیر و ...... 
ــازی  ــا بهس ــک ب ــده نزدی ــااهلل در آین  انش

قســمتی از مســیر اطــراف امامزاده ســیدمحمد 
ــوار  ــده از بل ــن باقیمان ــک الی )ع( و آســفالت ی
ــال  ــاق و اتص ــات الح ــی، موجب ــهید رمضان ش
ــام  ــدان ام ــه می ــده ب ــهید جهاندی ــوار ش بل
علی)علیــه الســام( فراهــم گردیــده و ســپس 
ــیری،  ــی مس ــازی اراض ــا آزادس ــه ب در ادام
ــروی )  ــی خس ــهید عل ــوار ش ــداث بل ــر اح ام
ــانحه  ــان در س ــر کرم ــم غدی ــهدای معظ از ش
ــات  ــن مح ــع در مابی ــال 81 ( واق ــی س هوای
ــتور  ــم در دس ــاد ه ــم آب ــفید و کری ــو س دهن
ــرور  ــور و م ــه عب ــرد و زمین ــی گی ــرار م کار ق
ــا بلــوار  و توســعه شــهری از میــدان جانبــاز ت
ــای  ــلیمانی در انته ــم س ــهید قاس ــردار ش س
محلــه کریــم آبــاد و نزدیــک میدان پزشــک در 
مجــاورت شــهرک وحــدت نیــز بــا تاش هــای 
ــای  ــاب آق ــر جن ــت کم نظی ــبانه روزی و درای ش
ــرم و همــکاران  ــر خطیبــی شــهردار محت دکت
عزیزشــان در مجموعه شــهرداری تحقــق یافته 
ــارم  ــور ، س ــو ش ــات ج ــر آن مح ــاوه ب و ع
آبــاد، مخلــص آبــاد، میمونوئیــه، دهنــو ســفید، 
کریم آبــاد ، شــهرک وحــدت و بخــش هایــی از 
ســلورد هم از حاشــیه نشــینی خارج و توســعه 
آنهــا و همچنیــن مرقــد مطهــر امامــزاده ســید 

ــی دارد . ــد)ع( را در پ محم
ــه  ــط بودج ــه متوس ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ســالهای ۹۷ و ۹8 شــهرداری بردســیر قریــب به 
13 میلیــارد تومــان بــوده کــه در صــورت تحقق 
از محــل هــای ششــگانه احصــا شــده در مــاده 
2۹ آییــن نامه مالــی شــهرداریها در قوالــب ) در 
آمدهــای ناشــی از عــوارض عمومــی یا مســتمر 
ــی  ،  ــوارض اختصاص ــی از  ع ــای ناش ، درآمده
بهــای خدمــات و درآمدهای موسســات انتفاعی 
ــوه و  ــل از وج ــای حاص ــهرداری ، درآمده ش
امــوال شــهرداری ، کمک هــای اعطایــی دولــت 
ــای  ــک ه ــات و کم ــی ، اعان ــازمانهای دولت و س
ــی  ــازمان های خصوص ــخاص و س ــی اش اهدای
ــی  ــور اتفاق ــه ط ــه ب ــی ک ــوال و دارائی های و ام

محمد نخعی رئیس شورای اسالمی شهر بردسیر: 

یــا بــه موجــب قانــون بــه شــهرداری تعلــق مــی گیــرد(  حــدود 55 درصــد 
آن صــرف هزینه هــای جــاری و حــدود 45 درصــد آن صــرف هزینــه هــای 
عمرانــی مــی گــردد و علیرغــم اینکــه مبالــغ مذکــور بواســطه ضعــف منابع 
پایــدار درآمــدی شــهر بردســیر ، آنهــم در شــرایط وخیــم اقتصــادی ســال 
هــای اخیــر و در مقایســه بــا بودجــه ســایر شهرســتان های اســتان کرمــان  
)کــه بعضــاً از 200 میلیــارد تومــان در ســال هــم تجــاوز مــی نمایــد ( بســیار 
ناچیــز و انــدک مــی باشــد لیکــن بــا مدیریــت متفکرانــه شــهردار محتــرم 
، نــه تنهــا عملیــات عمرانــی شــهرداری بردســیر هرگــز متوقــف نگردیــده 
، بلکــه حجــم آن بــه تناســب ارقــام بودجــه ای ، بیــش از ســایر شــهرهای 
اســتان اســت کــه همشــهریان عزیــز در صــورت مســافرت بــه دیگــر نقاط 
اســتان کرمــان بــه ایــن تفــاوت فاحــش پــی خواهنــد بــرد. مضافــاً اینکــه 
اقدامــات در خــور توجهــی هم از ســوی شــهرداری و شــورای اســامی شــهر 
بردســیر بوقــوع پیوســته کــه انشــاءا... در آتیــه بــه تفصیــل بیان می شــود.

انتخاب مشرتیان راهربدی - ایجاد تنوع در روش های فروش
مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش - افزایش صادرات گاز

افزایش صادرات برق - افزایش صادرات پرتوشیمی
افزایش صادرات فرآورده های نفتی
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اســتاندار کرمــان برلــزوم مدیریــت صــادرات محصــوالت 
کشــاورزی جنــوب اســتان تاکیــد کــرد و گفــت: باتوجه به 
اینکــه صــادرات یــک موضــوع تخصصــی اســت لــذا اگــر 
یــک شــرکت تخصصــی صادراتــی، صــادرات محصــوالت 
ــر  ــد دیگ ــت کن ــده و مدیری ــوب را برعه ــاورزی جن کش
مشــکالت کشــاورزان در زمینــه بــازار حــل خواهــد شــد.

محمدجــواد فدایــی در کارگــروه توســعه صــادرات اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه مشــکالت کشــاورزان جنوب اســتان 
ــا ریاســت  ــان ب ــه اســتانداری کرم گفــت: نتیجــه مکاتب
جمهــوری در مــورد خرید حمایتــی محصــوالت صادراتی 
جنــوب کرمــان رســما بــه اســتان ابــالغ نشــده و اکنــون 
خریــد توافقــی توســط تعــاون روســتایی انجــام می شــود.

وی ادامــه داد: کشــاورزان درخواســت داشــتند کــه غرفــه 
عرضه مســتقیم محصوالت کشــاورزی در تهران در اختیار 
آنهــا قــرار داده شــود که  این خواســته آنان تاثیر مســتقیم 
در بــازار مصــرف دارد لــذا وزرات کشــور تاکیــد داشــت کــه 

ایــن غرفه هــا بــا محوریــت تعــاون روســتایی برپــا شــود.
اســتاندار کرمــان برلــزوم مدیریــت صــادرات محصــوالت 
کشــاورزی جنــوب اســتان تاکیــد کــرد و افــزود: باتوجه به 
اینکــه صــادرات یــک موضــوع تخصصــی اســت لــذا اگــر 
یــک شــرکت تخصصــی صادراتــی، صــادرات محصــوالت 
ــر  ــد دیگ ــت کن ــده و مدیری ــوب را برعه ــاورزی جن کش
مشــکالت کشــاورزان در زمینــه بــازار حــل خواهــد شــد.

وی بــر لــزوم  توســعه صــادرات اســتان در ســال ۹۹ تاکیــد کــرد 
ــر ســر راه صــادرات اســتان  ــد  مشــکالت موجــود ب ــزود: بای و اف
برداشــته شــود کــه یکــی از این مشــکالت بســته بــودن مرزها به 
دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا اســت کــه از طریــق وزارت خارجــه 

پیگیــری شــود تــا صــادرات کاالهــا ادامــه یابــد.
فدایــی اظهــار کــرد: ممنــوع بــودن ورود برخــی از کاالها بــه عراق 
کــه برخــی از آنهــا مربــوط بــه محصــوالت کشــاورزی ماســت که 

بایــد بــا رایزنی هایــی ایــن مشــکل حل شــود.
ــی  ــه صادرات ــد امســال پایان ــه بای ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
جنــوب اســتان افتتــاح شــود، تصریح کــرد: بــرای راه انــدازی مرکز 
خدمــات صــادرات جنــوب اســتان کارهــای خوبــی شــروع شــده 
و بــا پیگیــری اتــاق بازرگانــی و بــا مشــارکت موسســه ســرمایه 
گــذاری ملــل هرچــه ســریعتر راه انــدازی شــود گفتنــی اســت که 
بــرای مــرز صادراتــی جیرفــت پیگیری هــای صــورت گرفــت امــا 

بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا معطــل مانــد.
ــدی  ــه صــادرات محصــوالت تولی ــا اشــاره ب ــان ب اســتاندار کرم
ــکل ورود  ــرد: مش ــوان ک ــاده ای، عن ــل ج ــل و نق ــق حم از طری
ــوان از  ــده و می ت ــل ش ــت ح ــه جیرف ــی ب ــای خارج کامیون ه
ــدی  ــوالت تولی ــادرات محص ــرای ص ــی ب ــل خارج ــل و نق حم

ــرد. ــوب اســتان اســتفاده ک جن
وی ســاماندهی و توســعه صــادرات صنایــع دســتی اســتان تاکید 
ــت  ــا رعای ــزود: نمایشــگاه های تخصصــی در اســتان ب ــرد و اف ک
پروتکل هــای بهداشــتی و پــس از اخــذ مصوبــات ســتاد مقابلــه 

کرونــا برپــا شــوند.
ــه گــزارش ایســنا، »مهــدی حســینی نژاد« رییــس  ب
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان نیــز در این 
جلســه بــه تشــریح تاثیــر شــیوع کرونــا بــر صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی در اســتان پرداخــت و گفــت: 
در فروردیــن امســال بــا کاهــش ۴۱ درصدی صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی نســبت بــه مدت مشــابه ســال 

قبــل در اســتان روبــرو بودیــم.
وی توســعه بازارهــای صادراتــی با محوریت ۱۵ کشــور 
ــتان دانســت و  ــایه از سیاســت های امســال اس همس
بیــان کــرد: در صــادرات اســتان ۵۶ قلــم کاال تاثیرگذار 

. هستند

چرا قرآن مهجور است؟
صادرات را به عهده شرکت های مدیریت صادرات بگذارید/

افتتاح پایانه صادراتی جنوب استان در سال جاری
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا بیــان اینکه کیت 
تشــخیصی کرونــا در اســتان کرمــان ســاخته شــده گفــت: 
بــه دنبــال تجاری ســازی کیــت ســاخته شــده در کرمــان و 

صــادرات آن هســتیم.
ــا  ــان، حمیدرض ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
رشــیدی نژاد در جلســه ســتاد اســتانی مدیریــت کرونــا کــه با 
حضــور محمدجــواد فدائی اســتاندار کرمــان در ســالن پیامبر 
اعظم)صلــی اهلل وآلــه( اســتانداری کرمــان برگــزار شــد با بیان 
ــان  ــا در اســتان کرم اینکــه کیــت تشــخیصی تســت کرون
ســاخته شــده اســت اظهــار داشــت: ایــن کیــت در مرحلــه 

آزمایشــی قــرار دارد.
وی بــا عنــوان اینکــه تاکنــون تعــداد محــدودی از ایــن کیــت 
ســاخته شــده و در حــال دریافــت تاییــد کیت ســاخته شــده 
هســتیم گفــت: به دنبــال تجاری ســازی کیت ســاخته شــده 

در کرمــان و صــادرات آن هســتیم.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان با ابــراز اینکه اســتان 
ــا جــزو  کرمــان از نظــر تعــداد بهبودیافتــگان بیمــاری کرون
اســتان های خــوب کشــور اســت افــزود: آمــار بهبودیافتــگان 
مــا از تعــداد بیمــاران بســتری شــده در اســتان داده می شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از بیمــاران مراجعه کننــده 
به صــورت ســرپایی بودنــد کــه قرنطینه خانگــی برای آنهــا در 
نظــر گرفتــه می شــود ادامــه داد: تعــداد ایــن بیماران ســرپایی 

در اســتان تاکنــون ۵۹0 نفر اســت.
رشــیدی نژاد بــا بیــان اینکــه تاکنــون تســت کرونــای هــزار و 
۱2۶ نفــر از بیمــاران اســتان مثبــت شــده و تحــت مــداوا قرار 
گرفتنــد گفــت: ۵۹0 نفــر مثبــت ســرپایی بودنــد و ایــن افراد 
در بیمارســتان بســتری نشــدند و قرنطینــه خانگی بــرای آنها 

در نظــر گرفته شــده اســت.

مهجوریت قرآن به چه معنا است؟
مفهوم مهجوریت

آیــه »َوَقــاَل الرَُّســوُل یــا رَبِّ إِنَّ َقْوِمــی اتََّخُذوا َهــَذا الُْقــْرآَن َمْهُجوراً« 
فرقــان/30 بیانگــر شــکایت رســول خدا صلــی اهلل علیــه وآلــه در روز 
قیامــت بــه محضــر پــروردگار اســت. در تفســیر مجمــع البیــان ذیل 
همیــن آیــه آمــده اســت: منظــور از رســول در ایــن آیــه محمد صلی 
اهلل علیــه وآلــه اســت کــه از قــوم خــود اینگونــه شــکایت میکنــد: 
پــروردگارا قــوم مــن ایــن قــرآن را مهجــور کردنــد. معنــای »اتََّخــُذوا 
َهــَذا الُْقــْرآَن َمْهُجــوراً« ایــن اســت کــه امــت اســام قــرآن را رهــا 

کــرده انــد و بــه دنبــال شــنیدن و فهمیــدن آن نیســتند.
»هجــر« در لغــت بــه معنــای »دوری کــردن بدنــی، زبانــی یــا قلبی 
از دیگری«اســت. ولــی کلمــه »اتخــاذ« )بــه دســت آوردن و گرفتــن( 
معنــای جدیــدی از کلمــه »مهجــوراً« را القــا میکنــد و بیانگــر ایــن 
نکتــه اســت کــه قــوم رســول اکــرم نــه تنهــا قــرآن را واننهــاده انــد 
و تــرک نگفتــه انــد، بلکــه آن را در اختیــار گرفتــه و بــه آن دســت 
یافتــه انــد، ولــی در اثــر عــدم درک صحیــح و عدم اســتفاده شایســته 
و بایســته، قــرآن عمــًا مهجــور و متــروک مانــده اســت. بنابرایــن 
مهجــور کــردن قــرآن یعنــی رویگردانــی و دوری از آن؛ در حالــی کــه 
مهجــور گرفتــن قــرآن یعنــی پرداختــن بــه قــرآن بهگونای کــه اگر 
چــه در ظاهــر از ایــن رویکردهــای مختلــف قرآنــی بــوی توجــه و 
اســتفاده بــه مشــام میرســد، ولــی در حقیقــت همــه ایــن رویکردهــا 

بیگانــه بــا قــرآن اســت.
در مهجــور کــردن قــرآن، شــخص بــه خانــه قــرآن قــدم نمیگــذارد، 
ولــی در بــه مهجوریــت گرفتن قــرآن، فــرد به میهمانــی صاحبخانه 
ای فاضــل و حکیــم نایــل شــده اســت، ولــی بــه جــای توجــه بــه 
میزبــان و اســتفاده از محضــر وی، گرفتــار نقــش و نــگار در و دیــوار 

خانــه شــده اســت.
مهجوریت قرآن در تاوت

مهجوریت قرآن در تاوت را در دو بخش میتوان بررسی نمود:
1. تــاوت نکــردن: دسترســی مــردم بــه قــرآن بســیار آســان اســت، 
امــا بــا وجــود ایــن انــدک افــرادی در برنامــه زندگــی خــود زمانــی را 
بــه تــاوت و انــس بــا قــرآن اختصــاص میدهنــد و بــه رغــم تأکیــد 
فــراوان قــرآن و توصیــه پیشــوایان دیــن بــه تــاوت آن، بســیاری از 
مــردم از نعمــت تــاوت و آثــار ارزشــمند آن بی بهرهاند. قــرآن کریم 
ــَر ِمــَن الُْقــْرآِن« مزمــل/20؛ آنچــه برای  میفرمایــد: »َفاْقــَرأُوا َمــا تَیسَّ

شــما میســر اســت، قــرآن بخوانید.
2. رعایــت نکــردن آداب تــاوت: بــرای آنکــه از تــاوت قــرآن بهــره 
کافــی بــرده شــود و تــاوت قــرآن، قــاری را بــه هــدف رهنمــون 
شــود، بایــد آداب و شــرایط تــاوت و حــق تــاوت آن را بــه بهتریــن 

وجــه رعایــت نمــود.
آداب تاوت

امــام صــادق علیهالســام میفرمایــد: »قــاری قرآن به ســه چیــز نیاز 
دارد: دلــی خاشــع، بدنــی فــارغ، جایــی خالی، و چــون دل او بــرای خدا 

خاشــع گردیــد، شــیطان رجیــم از او گریزان خواهد شــد«
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــر ش ــی ذک ــرآن آداب فراوان ــاوت ق ــرای ت ب

ــود. ــاره میش ــا اش ــن آنه مهمتری
1. تعظیــم: پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیه وآلــه میفرماید: »قــرآن پس 
از خــدای متعــال، از هــر چیــزی برتــر اســت. هر کــه قــرآن را محترم 
و بــزرگ شــمرد، خــدا را بــزرگ شــمرده، و هر کــس قــرآن را محترم 
و بــزرگ نشــمارد، حرمــت خداوند را ســبک شــمرده اســت«5. اولین 
شــرط حضــور در محضــر قــرآن، بــزرگ شــمردن، برخــورد مؤدبانه و 

همــراه بــا احترام اســت.
2. اســتعاذه: تــاوت قــرآن، بایــد بــا پنــاه بــردن از شــر شــیطان آغــاز 
ِ ِمَن  شــود. قرآن کریــم میفرماید: »َفــإَِذا َقــَرأَْت الُْقــْرآَن َفاْســَتِعْذ بـِـاهللَّ

ــیَطاِن الرَِّجیــِم« نحل/98. الشَّ
3. پاکیزگــی: بهرهمنــدی از قــرآن مســتلزم پاکیزگــی ظاهــری و 
باطنــی شــامل: تطهیــر دهــان و زبــان، اســتغفار از گناهــان و تطهیر 
جســم و جــان اســت؛ چراکــه قــرآن پــاک و پاکیــزه اســت و فقــط 
ــُروَن«  ــُه إِلَّ الُْمَطهَّ پاکیــزگان میتوانند از آن توشــه بردارنــد: »ل یَمسُّ
4. ترتیــل: قــرآن را بایــد شــمرده و همــراه بــا تأمــل تــاوت کــرد: 

»َورَتِّــِل الُْقــْرآَن تَْرتِیــًا« مزمــل/
5. تدبــر: کتــاب خــدا بایــد بــا تدبــر و اندیشــه قرائــت شــود: »ِکَتــاٌب 
ــُروَن  ــا یَتَدبَّ ــِه« ص/29؛ »أََف ــُروا آیات بَّ ــارٌَک لِیدَّ ــَک ُمَب ــاُه إِلَی أَنَْزلَْن

الُْقــْرآَن« محمــد/
6. ادای حــق تــاوت: تــاوت کننــده هــر ایــه ای بایــد حــق تاوت 
آن را بهجــا آورد: »الَِّذیــَن آتَیَناُهــُم الِْکَتــاَب یْتُلونَُه َحقَّ تِاَوتـِـِه أُولَئَِک 

یْؤِمُنــوَن بِِه« بقــره/121.
امــام صــادق علیــه الســام دربــاره حــق تــاوت آیــات میفرمایــد: 
آیــات آن را بــا دقــت بخواننــد، حقایــق آن را درک کننــد و بــه احــکام 
ــدوار، و از وعیدهــای آن  ــه وعــده هــای آن امی ــد، ب آن عمــل نماین
ترســان باشــند، از داســتانهای آن عبــرت گیرنــد، بــه اوامــرش گردن 
نهنــد و نواهــی آن را بپذیرنــد. بــه خــدا قســم منظــور از حفــظ کردن 
آیــات و خوانــدن حــروف و تــاوت ســوره هــا، یــاد گرفتــن اعشــار و 

اخمــاس آن نیســت«.

کیت تشخیص کرونا در استان 
کرمان هم تولید شد

دانشــیار انســتیتو پاســتور ایــران بــا بیــان اینکــه انتشــار 
ویــروس کرونــا ارتبــاط مســتقیمی بــا دمــا نــدارد، گفــت: 
در حــال حاضــر شــاهدیم که در کشــورهایی چــون برزیل 
ــتان  ــد خوزس ــور مانن ــتان های کش ــن در اس و همچنی
ــه گرم تــر شــدن مــی رود، شــاهد افزایــش  کــه هــوا رو ب

ــتیم. مبتالیان هس
بــه گــزارش  ایســنا، امیــر قائمــی، دبیــر انجمــن 
ــو در  ــو گفت وگ ــا رادی ــه ای ب ــی در مصاحب ویروس شناس
ــداری ویروس هــا اظهــار  خصــوص تنــوع محیطــی و پای
ــه  ــرف اینک ــا ص ــداری ویروس ه ــوص پای ــرد: در خص ک
ــر روی  ــخصی ب ــان مش ــروس در زم ــک وی ــم ی بگویی
ســطحی باقــی می مانــد، نمی توانــد معنــای الزم را بــرای 
مــا داشــته باشــد چــون مولفه هــای زیــادی در پایــداری 

ــذار هســتند. ــروس تاثیرگ وی
وی بــا بیــان اینکــه بــرای فــرد آلــوده بــه ویــروس چنــد 
مســاله حائــز اهمیــت اســت، ادامــه داد: یکــی اینکــه چــه 
میــزان ویــروس از ایــن فــرد آلــوده بــر ســطح انتقــال پیدا 
می کنــد، ایــن مــوارد تابعــی از فــاز عفونتــی اســت کــه 

فــرد دارد، یعنــی فــرد در چــه فــازی از عفونــت اســت و چــه 
ــد از خــود انتشــار دهــد. ــی از ویــروس را می توان میزان

قائمــی افــزود: نکتــه دوم نحــوه انتشــار اســت؛ اینکــه فقــط 
ــا از  ــرده ی ــدا ک ــاس پی ــطح تم ــا س ــار ب ــرد بیم ــت ف دس
طریــق عطســه و ســرفه حجمــی از ویــروس منتقــل شــده 
اســت. حجــم ویروســی کــه در اثــر ایــن روش هــای مختلف 
ــد تحــت شــرایط  ــدا کن ــال پی ــه ســطوح انتق ــد ب می توان

مختلــف، متفــاوت خواهــد بــود.
دبیــر انجمــن ویروس شناســی با بیــان اینکه میــزان رطوبت 
و خشــکی و دمــای ســطوح نیــز در انتشــار ویــروس اهمیت 
دارد، یــاداآور شــد: همــه ایــن مــوارد متغیرهایــی اســت کــه 

می توانــد در میــزان پایــداری ویــروس اثرگــذار  باشــد.
وی همچنیــن در خصــوص تاثیــر دمــا بــر روی ویروس هــا 
اظهــار کــرد: ســرد شــدن و کاهــش دمــا ارتباط مســتقیمی 
بــا میــزان نگهــداری و حفــظ قابلیــت انتقال پذیــری 
ویروس هــا دارد؛ حتــی ویروس هایــی داریــم کــه در دماهــای 
ــن  ــد؛ از ای ــده بمانن ــال زن ــن س ــد چندی ــی می توانن منف
رو ســرد شــدن و دمــای پاییــن یــک عامــل مثبــت بــرای 

ــت. ــداری ویروس هاس نگه
ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــران ب دانشــیار انســتیتو پاســتور ای
انتظــار مــا ایــن اســت کــه افزایــش دمــا از میــزان قابلیت 
عفونت پذیــری ویروس هــا بکاهــد، کمــا اینکــه در مــورد 
ویــروس آنفلوآنــزا اینگونــه اســت، تاکیــد کــرد: در ابتــدای 
شــیوع ویــروس کرونــا مطــرح شــد کــه بــه نظر می رســد 
ایــن ویــروس ارتبــاط مســتقیمی بــا دمــا نداشــته باشــد، 
ــدت  ــزان ش ــد از می ــی نتوان ــا خیل ــش دم ــی افزای یعن
ویــروس بکاهــد کــه دقیقــا امــروز ایــن مــورد را می بینیم.

وی اضافــه کــرد: عــالوه بــر آن در نیمکــره جنوبــی و در 
کشــورهایی مثــل برزیــل یــا حتــی بعضــی از ایالت هــای 
چیــن کــه دمــا باالتــر بــود، افزایــش شــیوع را شــاهدیم. 
امــروز نیــز در اســتان خوزســتان شــاهدیم کــه بــا افزایش 
دمــا بــه ســمت افزایــش مبتالیــان میــل پیــدا می کنیــم.

بــه گفتــه ایــن محقــق، انتشــار ایــن ویــروس در فصــول 
ــه زمســتان و فصل هــای ســرد کاهــش  گــرم نســبت ب
را شــاهد خواهیــم بــود، ولــی اینکــه از بیــن بــرود چنیــن 

چیــزی مطــرح نیســت.

تحویل 115 واحد مسکن محرومان 
در کرمان با مشارکت بسیج

انتشار ویروس کرونا ربطی به سرد و گرم شدن هوا ندارد

جهش تولید و ضرورت تشکیل 
دادگاههای تجاری 

ادامــه ســرمقاله ...و فقــدان این محاکــم گاه روند رســیدگی به 
دعــاوی مهــم و حســاس تجــاری بــا خواســته بــال را در عین نیــاز به 
تعییــن تکلیــف فــوری و دقیــق، بــا اطالــه دادرســی روبه رو می ســازد. 
بــا توجــه بــه اینکــه حقــوق تجــارت یــک دانــش حقوقــی کامــًا 
تخصصــی اســت .اشــراف نســبت به تجــارت داخلــی و بیــن المللی 
از لــوازم ایــن دادگاه هــا ســت. انتخــاب قضــات بــا دانــش کافــی این 
حرکــت را شــتاب مــی دهــد. انتخــاب مشــاوران تجــاری از بین تجار 
سرشــناس و خوشــنام بــا داشــتن حــق رای مــی توانــد ایــن نقیصــه 
را جبــران کنــد و موجــب ایجــاد امیــد و عدالــت و انصــاف در محاکم 
تجــاری مــی  شــود. لــذا رئیس قــوه قضاییــه می تواند برخی از شــعب 
دادگاه تجــاری را جهــت رســیدگی به نوع خاصــی از دعــاوی از قبیل: 
حمل ونقــل، بیمــه، ورشکســتگی، مالکیت فکــری و دعــاوی تجاری 
بین المللــی اختصــاص دهــد. همچنیــن ایشــان می توانــد شــعبی از 
دادگاه هــای تجدیدنظــر و دیــوان عالــی کشــور را بــرای رســیدگی به 

آرای دادگاه هــای تجــاری اختصــاص دهــد.
حجت الســام و المســلمین رئیســی با اشــاره به آرای دادگاه تجاری 
گفــت: صــدور آراءمتقن و تخصصــی در دادگاه های تجــاری در تهران 
و مراکــز اســتان ها در آینــده نزدیــک، تأثیرمســتقیم بر بهبــود فضای 
کســب و کار خواهــد داشــت؛ تحکیــم و توســعه اســناد رســمی در 
مقابــل اعتبــار اســناد عــادی، بــرای تثبیــت مالکیت اشــخاص، یکی 
ــد  ــی دســتگاه قضایــی اســت کــه رون ــی تحول از برنامه هــای اصل
تشــکیل اینگونــه دادگاههــا را تســریع مــی بخشــد و آن نقیصه عدم 

دادگاههــا ی تخصصــی تجــاری را برطــرف مــی کند 

فــاز اول پروژه هــای مســکن محرومــان اســتان بــا مشــارکت 
ــه تعــداد ۱۱۵ واحــد  ــداد ب ــه ام بســیج ســازندگی و کمیت

تحویــل مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان کرمــان شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، یحیــی صادقــی 
ــاح  ــان در آییــن افتت ــه امــداد اســتان کرم ــرکل کمیت مدی
ــان  ــداد در کرم ــه ام ــی کمیت ــای مســکن مددجوی پروژه ه
اظهــار کــرد: مــا در اســتان کرمــان بــاالی ۱20 هــزار خانواده 
زیــر پوشــش کمیتــه امــداد داریــم کــه مســتقیما از کمیته 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــد و اف ــت می کنن ــتمری دریاف ــداد مس ام
صــورت مــوردی و غیرمددجــو خدمــات می گیرنــد، حجــم 

قابــل توجهــی هســتند.
ــد  ــر ۶0 درص ــغ ب ــوار بال ــزار خان ــه داد: از ۱20 ه وی ادام
سرپرســت خانــواده خانم هــا هســتند و عمــده ایــن خانم هــا 
به دلیــل فــوت سرپرســت زیرپوشــش قــرار گرفتنــد و 
گروه هــای بعــد خانــواده مطلقــه و خانــواده ای که سرپرســت 
ــده ای سرپرســت در خدمــت  ــرد و ع ــدان به ســر می ب در زن

ــد، زیرپوشــش هســتند. ــه ســر می برن ســربازی ب
وی خاطرنشــان کــرد: نگاه مــا در کمیته امداد توانمندســازی 
اســت کــه برنامه هــای مشــترکی بــا ســپاه داریــم کــه ارزش 

آن خیلــی باالتــر از پروژه هــای مســکن اســت.
ــواده  ــات یــک خان ــراز داشــت: مســکن از ضروری صادقــی اب
اســت در اســتان کرمــان به دلیــل پراکندگــی بعضــی مناطق 
ــکاری  ــچ پیمان ــدارد هی ــود ن ــکن وج ــداث مس ــکان اح ام

ــه آن محــل نمــی رود. به دلیــل وضعیــت و موقعیــت ب
وی گفــت: ابتــکار و دیــدگاه خوبــی کــه در مدیریــت قبــل 
ــداد ایجــاد شــد همــکاری و همراهــی  ــه ام ــی کمیت و فعل
ــود کــه  ــی و اســتفاده از ظرفیــت بســیج ب نهادهــای انقالب
تحــول اساســی در حــوزه کمیته امــداد شــکل گرفت خیلی 
ــی زیــر ســقف  ــد زمان ــی کــه تصــور نمی کردن از مددجویان

خانــه خــود قــرار گیرنــد، بــه ایــن مهــم دســت یافتنــد.

دانشیار انستیتو پاستور ایران :

آگهی مزایده ملک کمبود ذخایر خونی در کرمان / آمادگی انتقال خون برای پذیرش مردم
بــه موجــب پرونده اجرایــی کالســه ۹803۶۹ اجرای احکام دادگســتری بردســیر در نظر 
دارد پــالک ثبتــی  ۱۱0 اصلــی  بخــش 20 کرمــان واقــع در بردســیر خیابــان شــریعتی 
کوچــه شــرق پاســاژ طــال بــه مســاحت 2۶8  مترمربــع ملــک بــه صــورت زمیــن بــا 
کاربــری مســکونی اســت و آنچــه مشــهود اســت ملــک خانــه قدیمی بــوده کــه تخریب 
شــده و دارای شکســتگی هــای مختلــف در جوانــب مختلــف و بــا توجــه بــه عــرض کم 
معابــر در جوانــب مختلــف قســمتی از ملــک تحــت تعریض اســت کــه براســاس نظریه 
کارشــناس رســمی دادگســتری ۶00/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از 
طریــق مزایــده در تاریــخ یکشــنبه ۹۹/3/2۵ ســاعت ۱2  ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا 
افــرادی کــه طالــب 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 بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینــه 
آگهــی وکلیــه هزینــه هــای مربــوط به نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده می باشــد و 
درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت به واریــز مابقی مبلغ 
پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده بــه نفع دولــت ضبط خواهدشــد به درخواســت 

هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی /2۱ م الف

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

جانشین فرمانده انتظامی استان  اعالم کرد:

رشد ۳2 درصدی کشفیات مواد مخدر 
در  کرمان/ افزایش کشفیات شیشه 

نگران کننده است
جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان کرمان گفــت: از مجموع 
ــش 2۹  ــا افزای ــاک ب ــد تری ــده، 8۴ درص ــف ش ــواد کش م
درصــدی، ۱۱ درصــد حشــیش بــا افزایــش پنــج درصــدی و 
یــک درصــد مربــوط به شیشــه بــوده کــه افزایش کشــفیات 
شیشــه نگــران کننــده اســت و بایــد والدیــن و دســتگاه های 
ــا مــا همــکاری  ــه ای ب پیشــگیری در کنــار اقدامــات مقابل

. کنند
ســرهنگ ناصر فرشــید در جلســه شــورای هماهنگی مبارزه 
بــا مــواد مخــدر اســتان کرمان اظهــار کرد: در ســال گذشــته 
ــای  ــکاری دســتگاه ه ــا هم ــی و ب ــف ذات در راســتای وظای
مختلــف در کمیتــه مقابلــه، بیــش از ۱۴۷ تــن انــواع مــواد 
مخــدر در اســتان کرمــان کشــف و ضبــط شــد کــه نســبت 

بــه ســال قبــل از آن 32 درصــد افزایــش داشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 82 درصد ایــن مواد توســط نیروهای 
انتظامی کشــف شــده و 2۹ درصد افزایش کشــفیات داشــته 
ایــم، افــزود: از مجمــوع مواد کشــف شــده، 8۴ درصــد تریاک 
بــا افزایــش 2۹ درصــدی، ۱۱ درصــد حشــیش بــا افزایــش 
ــوده  ــه ب ــه شیش ــوط ب ــد مرب ــک درص ــدی و ی ــج درص پن
کــه افزایــش کشــفیات شیشــه نگــران کننــده اســت و بایــد 
والدیــن و دســتگاه هــای پیشــگیری در کنار اقدامــات مقابله 

ای بــا مــا همــکاری کنند.
فرشــید تصریح کــرد: در ســال ۹8 تعداد ۱2۴ عملیــات و 3۵ 
درگیری مســلحانه توســط کمیته مقابله شــورای هماهنگی 
مبــارزه بــا مواد مخــدر اســتان کرمان صــورت گرفتــه و ۱82 
بانــد منهــدم، بیــش از ۶0 قبضــه انواع ســالح کشــف و بیش 

از 2000 خــودرو توقیف شــده اســت.
ــرد:  ــان ک ــان بی ــتان کرم ــی اس ــده انتظام ــین فرمان جانش
دســتگیری قاچاقچیــان مــواد مخــدر در ســال گذشــته ۱2 
درصــد افزایــش داشــته، دســتگیری خــرده فروشــان و توزیع 
کننــدگان مــواد مخــدر هفــت درصد و دســتگیری معتــادان 
تــا قبــل از شــیوع بیمــاری کرونــا ۱8 درصــد رشــد داشــته 

اســت.

دکرتفدایی استاندار کرمان:

دستورات مهم رییس جمهوری به رسپرست وزارت صنعت؛

خودرو باید با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد
ــر  ــی ب ــتوراتی مبن ــدور دس ــا ص ــوری ب ــس جمه ریی
ــاد  ــده، ایج ــرف کنن ــت از مص ــازار، حمای ــت ب مدیری
آرامــش در فضــای کســب و کار و جهــش تولیــد تاکیــد 
کــرد: بــا حــذف فضــای داللــی و واســطه گری، خــودرو 
بایــد بــا قیمــت منطقــی از تولیــد کننــده بــه دســت 

مصــرف کننــده برســد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ریاســت جمهــوری، 
حجت االســالم والمســلمین حســن روحانــی روز جمعه 
در گفــت  وگــو بــا حســین مــدرس خیابانــی سرپرســت 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: کنتــرل بــازار و 
حمایــت از مصــرف کننــده و ایجــاد آرامــش در فضــای 
کســب و کار و مســیر شــفاف میــان تولیــد کننــدگان و 
مصــرف کننــدگان، مطالبات منطقــی مــردم و صاحبان 
ــه  ــت اســت، کــه ضــروری اســت ب کســب و کار و دول
جدیــت در تحقــق ایــن اهــداف اهتمــام داشــته باشــید.

ــا انتخــاب  رییــس جمهــوری همچنیــن دســتور داد ب
نیروهــای دلســوز، متخصــص، با تجربــه و جــوان، تالش 
خــود را بــر مدیریــت بــازار و تأمیــن کاالهــای اساســی، 
ســاماندهی قیمــت خــودرو، جهــش تولیــد، کمــک بــه 
توســعه صــادرات غیرنفتی و بهبــود فضای کســب و کار 

ــز کند. متمرک
رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه ضــرورت برنامــه ریــزی 
دقیــق در مدیریــت بــازار برای تامیــن کاالهــای ضروری 
ــن  ــت تامی ــازار در جه ــی ب ــد دائم ــزود: رص ــردم اف م
کاالهــای اساســی و ضــروری مــردم و کنتــرل عرضــه 
وتقاضــا قطعــا نقــش اساســی در مدیریــت قیمــت هــا 
خواهــد داشــت. همچنیــن بایــد در جهــت رفــع دغدغه 
تولیدکننــدگان و صاحبــان کارخانه هــا در تامیــن مــواد 

اولیــه بــه جدیــت تــالش کــرد.

روحانــی بــا بیــان اینکــه بــرای تســریع در تحقق مــوارد ذکر 
شــده در حکــم سرپرســتی بایــد برنامه ریــزی دقیــق انجام 
گیــرد، بــه موضــوع نابســامانی در بــازار خــودرو اشــاره کــرد 
و گفــت: در همیــن راســتا طبــق یــک برنامه ریــزی روشــن 
و شــفاف کــه هــم بــرای تولیــد کننــدگان خــودرو و هــم 
بــرای مــردم کامــال آشــکار و مشــخص باشــد، باید بــا حذف 
فضــای داللــی و واســطه گــری، خــودرو با قیمــت منطقی از 

تولیــد کننــده بــه دســت مصــرف کننده برســد.
وی افــزود: ایــن مســیر بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــود 
کــه بــه حــذف نقــش آفرینــی کاذب واســطه هــا و دالالن 
در تعییــن قیمــت خــودرو و ارجحیت یافتن منفعــت مردم 
و تولیدکننــدگان خــودرو منجــر شــود و قطعــا تحقــق این 
موضــوع عمــل بــه مصوبــه ســتاد اقتصــادی دولــت خواهــد 

بــود.
قیمت گزاف خودرو برای مردم ومسئوالن 

قابل تحمل نیست
ــردم و  ــچ وجــه از ســوی م ــه هی ــرد: ب ــد ک ــی تاکی روحان
مســووالن قابــل تحمــل نخواهــد بــود کــه بــا جهــش های 
غیرمنطقــی و کاذب در بــازار خــودرو، خودروهــای تولیــدی 

کشــور بــا قیمتــی گــزاف بــه دســت مــردم برســد.
رییــس جمهــوری در بخــش دیگــری از ایــن گفــت وگــو 
بــه اهمیــت برنامــه ریــزی بــرای بهــره گیــری مناســب تــر 
از معــادن کشــور اشــاره کــرد و گفــت: بایــد بــا تدویــن یک 
برنامه یکدســت و روشــن فعالیــت معادن در اختیار کســانی 
قــرار گیــرد کــه بــا تــالش خــود، ســهم معــادن را در اقتصاد 
کشــور ارتقــاء ببخشــند و کشــور را بــه جمــع کشــورهای 

تاثیرگــذار در حــوزه معادن برســانند.
ــع  ــالش در جهــت رف ــر ضــرورت ت ــن ب ــی همچنی روحان

ــرای  ــه هــا ب دغدغــه تولیدکننــدگان و صاحبــان کارخان
تامیــن مــواد اولیــه تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت: تامیــن 
مــواد اولیــه کارخانجــات را وظیفــه ای ویــژه بــرای 
تحقــق شــعار جهــش تولیــد تلقــی کنیــد و در رفــع نیاز 
ــه  ــدگان سیاســتگذاری، برنام ــد کنن ــکاران و تولی صنعت

ــد. ــالش کنی ــزی و ت ری
ــژه  ــر ضــرورت توجــه وی ــا تاکیــد ب رییــس جمهــوری ب
ــر  ــا ارتبــاط موث ــد ب ــه جهــش تولیــد اظهارداشــت: بای ب
بــا صنعتگــران، تولیدکننــدگان و صاحبان کســب و کار و 
صــادر کننــدگان، حــوزه تولیــد بیــش از پیــش تقویــت و 
شــعار جهــش تولیــد در عمــل محقق شــود و تحقــق این 
شــعار بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه مــردم تاثیــر ملموس 

آن را در زندگــی خــود مشــاهده کننــد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :

مدیــرکل انتقــال خــون اســتان کرمــان بــا اشــاره به 
ــدر  حضــور گســتره اهداکننــدگان در شــب های ق
گذشــته گفــت: با ایــن وجود کمبــود ذخایــر خونی 

در کرمــان همچنــان وجــود دارد.
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  میرزائــی  روح اهلل 
ــداد  ــود تع ــه وج ــاره ب ــا اش ــان، ب ــنیم در کرم تس
زیــادی بیمــار تاالســمی در اســتان کرمــان اظهــار 
داشــت: 8 درصــدی بیمــاران تاالســمی کشــور در 
ــی  ــاز دائم ــاران نی ــن بیم ــه ای ــتان هســتند ک اس
ــق  ــد تزری ــد و نیازمن ــی دارن ــه فرآورده هــای خون ب

ــا دو واحــد خــون هســتند. ــک ی ــه ی ماهیان
وی بــا بیــان اینکــه حــدود 30 تــا ۴0 درصــد خــون 
تولیــدی اســتان کرمــان بــه مصــرف ایــن بیمــاران 
می رســد تصریــح کــرد: متاســفانه شــیوع بیمــاری 
کوویــد ۱۹ اهــدای خــون در اســتان را کاهــش داده 

و در نتیجــه بــا کاهــش ذخایــر خونی در اســتان 
ــان مواجه شــدیم. کرم

ــا  ــان ب ــتان کرم ــون اس ــال خ ــرکل انتق مدی
ــای  ــری در پایگاه ه ــه خون گی ــر اینک ــد ب تاکی
انتقــال خــون اســتان کرمــان بــا رعایــت کامــل 
پروتکل هــای بهداشــتی انجــام می شــود و مــردم 
مــا نگرانــی از ایــن بایــت نداشــته باشــند گفــت: 
خوشــبختانه در دو شــب گذشــته از شــب های 
ــور  ــان حض ــتان کرم ــوب اس ــردم خ ــدر م ق
ــتان  ــون اس ــال خ ــای انتق ــی در پایگاه ه پررنگ

داشــتند. 
وی افــزود: اداره کل انتقــال خــون اســتان واقع در 
بلــوار 22 بهمــن تــا پایــان مــاه رمضان از ســاعت 
۷:30 صبــح الــی ۱3 و عصرهــا از ســاعت ۱۶ الی 

22 فعال اســت.
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حکومت  جهانی عدالت

شاخصه های جامعه منتظر از دیدگاه مقام 
معظم رهبری

از دیدگاه مقام معظم رهبری برخی از شاخصه های جامعه 
منتظر در جامعه کنونی ما به چشم می خورد و این امر ناشی 
از این مسئله است که همه خصوصیات ظهور حضرت مهدی 
)عج( با مقیاس کوچکتر در انقالب اسالمی ایران متجلی است. 
ایشان در این زمینه می فرمایند: » همه خصوصیاتی که در ظهور 
مهدی )عج( هست، در یک مقیاس کوچک در انقالب اسالمی 
ملت ایران هم هست. در آن جا هم مخاطب حضرت بقیة اهلل 
همه مردم عالم اند، یعنی، در آن لحظه ای که به خانه کعبه پشت 
می دهد و تکیه می کند و دعوت خود را با صدای بلند فریاد می 
کند، صدا می زند: »یا اهل العالم «. انقالب اسالمی ما هم از آغاز، 
اعالم کرد که مخصوص یک ملت و یک قوم و یک کشور نیست.

همچنانی که آن بزرگوار با همه قدرت های بزرگ جهان، ستیزه 
می کند و در می افتد، انقالب ما هم با دست خالی و فقط با 
تکیه به نیروی ایمان با همه قدرت های عظیم جهانی مقابل شد. 
همان طوری که ظهور حضرت مهدی )عج( همه حساب های 
مادی و معمولی را به هم می ریزد- انقالب ما هم همه حساب 
ها را به هم ریخت. امروز با انقالب اسالمی ما - که در خط ایجاد 
عدالت در سطح جهان است - انقالب حضرت مهدی )عج( یک 
گام بزرگ به هدف خود نزدیک شد. نه فقط به وجود آمدن 
حکومت اسالمی، آن عاقبت موعود را به عقب نمی اندازد- بلکه 

آن را تسریع هم می کند و این است معنای انتظار. « 
ایشان در پیوند ناگسستنی غدیر و ظهور حضرت مهدی)عج(، 
انقالب اسالمی ایران و رهبری حضرت امام خمینی )ره( را که 
مسلما به شاخصه های جامعه منتظر جامه عمل می پوشاند، 
مهم ارزیابی نموده و آن را پرتوی از آن چشمه فروزنده می 
دانند: » امروز وقتی به دنیای اسالم نگاه می کنید، می بینید 
که بیداری مسلمانان در همه ی نقاط مسلمان نشین عالم و در 
کشورهای اسالمی به برکت بیداری ملت ایران است، و ملت ایران 
به برکت رهبری امام بزرگوار - که جان خود را به میدان آورد، 
سینه ی خود را در مقابل تیرهای دشمن سپر کرد و صادقانه 
حرف زد و صادقانه عمل کرد - پا در این میدان عظیم گذاشت. 
دنیایی که می خواهد ملل مسلمان را ذلیل ببیند، ملت ایران به 
برکت رهبرِی شجاعانه و مخلصانه یی که امام بزرگوار نشان داد، 
عزت خودشان را بر اینها تحمیل کردند. والیت امام )رضوان اهللَّ 
علیه«( پرتوی از چشمه ی فروزنده ی خورشیدِی غدیر بود؛ لذا 
توانست این همه آثار را به وجود بیاورد، ملت را بیدار کند، ایران 

را بازسازی معنوی و مادی بکند.

ادامه آیه 102 سوره آل عمران 
6- آیا تقوای الهی مراتب و مراحلی دارد؟

هر کمالی مثل ایمان، علم و تقوا دارای مراحلی است. مرحله ابتدایی 
و مراحل باالتر از آن مرحله کمال مطلق است. مثال در قرآن می 
خوانیم:»رب زدنی علما، خدایا دانش مرا زیاد کن.« و یا در دعای 
مکارم االخالق می خوانیم: »بلغ بایمانی اکمل االیمان؛ خداوند ایمان 
مرا به کمال برسان.« در این آیه نیز می خوانیم:»اتقوا اهلل حق تقاته؛ 
عالی ترین درجه تقوا را پیشه کنید.«امام صادق)ع( می فرماید:»حق 
تقوا به این است که خداوند اطاعت شود.« معلوم می شود که تقوا 
دارای مراحل و مراتب است. اسالم هم به کیفیت و هم کمیت تقوا 

توجه دارد.)کیفیت: حق تقوی، کمیت: تا پایان عمر(
آیه 103 سوره آل عمران:

و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را 
بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان ]یکدیگر[ بودید پس میان دلهای 
شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و برکنار پرتگاه 
آتش بودید که شما را از آن رهانید این گونه خداوند نشانه های خود 

را برای شما روشن می کند باشد که شما راه یابید.
1-منظور از »بحبل اهلل؛ ریسمان الهی« چیست؟

درباره اینکه منظور از »حبل اهلل« چیست، مفسران احتماالت 
مختلفی ذکر کرده اند، برخی منظور آن را»قرآن« و برخی دیگر 
»اسالم« و عده ای دیگر »خاندان پیامبر)ص(« ذکر کرده اند . در 
روایاتی که از پیامبر)ص( و ائمه اهل بیت)ع( نقل شده نیز همین 
تعبیرات گوناگون دیده می شود. مثال در تفسیر »درالمنثور« از 
پیغمبر)ص( و در کتاب »معانی الخبار« از امام سجاد)ع( نقل شده 
که فرمودند:»حبل اهلل« قرآن است، در تفسیر »عیاشی« از امام 
باقر)ع( نقل شده: ریسمان الهی »آل محمد)ص(« می باشد، که 

مردم مامور به تمسک به آن هستند.
ولی نه این احادیث و نه آن تفسیرها، هیچ کدام با یکدیگر اختالف 
ندارند. زیرا منظور از ریسمان الهی هرگونه وسیله ارتباط با ذات پاک 
خداوند است. خواه این وسیله، اسالم، قرآن، یا پیامبر و اهل بیت او 
باشند. به عبارت دیگر تمام آنچه گفته شد، در مفهوم وسیع »ارتباط 

با خدا« که ازمعنی »حبل اهلل« استفاده می شود، جمع است.
2- چرا از تعبیر »حبل اهلل« در آیه شریفه استفاده شده است؟

نکته جالب اینکه، تعبیر از این امور به »حبل اهلل« در واقع اشاره به 
یک حقیقت است، که انسان در شرایط عادی و بدون داشتن مربی 
و راهنما، در قعر دره گمراهی و چاه تاریک غرائز سرکش و جهل و 
نادانی، باقی خواهد ماند. او برای نجات از این دره و برآمدن از این 
چاه، نیاز به رشته و ریسمان محکمی دارد که به آن چنگ بزند و 
بیرون آید. این رشته محکم همان ارتباط با خدا از طریق قرآن و 
آورنده قرآن و جانشینان واقعی او می باشد، که مردم را از سطوح 
پائین و پست باال برده و به آسمان تکامل معنوی و مادی می رسانند.
3- خداوند در این آیه شریفه به کدام نعمت عظیم اشاره می فرماید؟

سپس قرآن به نعمت بزرگ اتحاد و برادری اشاره کرده و مسلمانان 
را به تفکر در وضع اندوهبار گذشته، و مقایسه آن »پراکندگی« با این 
»وحدت« دعوت می کند: »فراموش نکنید که در گذشته چگونه با 
هم دشمن بودید ولی خداوند در پرتو اسالم و ایمان دل های شما را 
به هم مربوط ساخت، و شما دشمنان دیروز، برادران امروز شدید.« 
جالب توجه اینکه کلمه »نعمت« را دوبار در این جمله تکرار کرده 
و به این طریق اهمیت موهبت اتفاق و برادری را گوش زد می کند

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 331بسوی نور

ــان  ــا بی ــر بهداشــت ب ــر ســعید نمکــی وزی دکت
اینکــه علی رغــم تحریم هــا از کشــورهای اروپایــی 
ــت:  ــم، گف ــت می کنی ــر حرک ــی جلوت و آمریکای
حتــی یــک پزشــک یــا پرســتار هــم نداشــتیم 
کــه بــه دلیل کمبــود اقــالم بهداشــتی در روزهای 
ــا در خیابان هــا  ــد ی ــه مــردم پشــت کن ــه، ب اولی

اعتــراض کنــد.
به گزارش خبرنگار بهداشــت و درمــان خبرگزاری 
تســنیم؛ دکتر ســعید نمکــی در مراســم رونمایی 
از لبــاس مخصــوص کادر درمــان بــرای مقابلــه بــا 
کرونــا، اظهــار کــرد: از اولیــن دقایقــی کــه خبــر 
شــیوع و بــروز ویــروس کرونــا را در کشــور چیــن 
شــنیدم دســتورالعمل هایی تهیــه و برنامه ریــزی 
کردیــم؛ یکــی از تلخ تریــن ایــام مدیریــت بیماری 
ــالمت  ــان س ــه مدافع ــود ک ــی ب ــا، روزهای کرون
ــاس  ــک و لب ــه، ماس ــن جبه ــدم ای ــط مق در خ
محافظتــی نداشــتند. آن ها کــه در رسانه هایشــان 
مــا را تمســخر می کردنــد وقتــی خودشــان نیــز 
گرفتــار شــدند متوجــه شــدند کــه ســرزمین مــا 
بــا چــه عظمتــی در مقابــل ایــن هجمــه ایســتاد. 

ــچ ملتــی خوشــحال  ــاری هی ــا به خاطــر گرفت ــه م البت
نمی شــویم.

وی افــزود: میــزان تخت  بیمارســتانی کشــورهای اروپایی 
ــن  ــت، در بدتری ــر جمعی ــزار نف ــه ازای ه ــی ب و آمریکای
شــرایط، پنــج تــا هفــت برابــر ماســت و نســبت تعــداد 
پرســتار بــه تخــت در آن کشــورها نیــز ســه برابر ماســت 
امــا کشــور مــا در مقابــل کرونا ایســتاد و دیدیــم که چند 
بیمــار پشــت در بیمارســتان های آن کشــورها ســرگردان 
ــه افــراد مســن توجهــی نکردنــد  بودنــد؛ آن کشــورها ب
امــا در کشــور مــا حتــی یــک کارتن خــواب نیــز پشــت 
ــد و یــک بیمــار  در بیمارســتان های مــا ســرگردان نمان
ــه  ــود ک ــا نب ــدام از بیمارســتان های م مســن، در هیچ ک
ــا از او چشم پوشــی شــود. ــت جوان تره ــل اولوی ــه دلی ب

ــن فشــارهای  ــا در بدتری ــی م ــه داد: از طرف ــی ادام نمک
ــم و مشــکالت اقتصــادی  ــا بودی ــی و تحریم ه بین الملل
نیــز از قبــل، باقــی مانــده بــود اما اکنــون ما از کشــورهای 
اروپایــی و آمریکایــی جلوتــر حرکــت می کنیــم  و یــک 
پزشــک یــا پرســتار هــم نداشــتیم کــه بــه دلیــل کمبود 
اقــالم بهداشــتی در روزهــای اولیــه، بــه مردم پشــت کند 
یــا در خیابان هــا اعتــراض کنــد و بــه مــردم ارائــه خدمت 

نکنــد و کار را رهــا کند.وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکه 
از روزی کــه در چیــن ایــن مشــکل پدید آمد نســبت 
بــه ذخیره اقــالم و جلوگیــری از صــادرات آن هــا اقدام 
کردیــم، تصریــح کــرد: بــا همــه ایــن اوصــاف مــا در 
ــاس و ماســک شــدیم  ــه اول دچــار کســری لب هفت
امــا اینکــه یــک کشــور در 50 روز از واردکننــده ایــن 
اقــالم بــه یــک صادرکننــده مقتــدر تبدیــل شــود بــه 
علــت لطــف خداونــد و ســایه معنویت شــهدا بــر این 
ســرزمین در کنــار همــت واالی کســانی اســت که در 

ایــن عرصــه زحمت کشــیدند.

با وجود تحریم ها از اروپا و آمریکا جلوتر حرکت می کنیم/
 در ۵0 روز از واردکننده به صادرکننده تبدیل شدیم

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 رای 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 متقاضــی آقــای علیرضــا بهــزادی پــور گــودری فرزنــد قنبــر  بشــماره شناســنامه 46  صــادره از 
بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 259/86 مترمربــع پــالک 64  فرعــی از 3576  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار 
22 بهمــن شــهرک دانشــگاه آزاد بخــش 20 کرمــان خریــداري از مالــک رســمي خانــم مهوش بهــادر بردســیری محرز 
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 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.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 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

آگهی فقدان سند مالکیت

                      دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت :

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 رای 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 متقاضــی آقــای رضا ســهیلی فرزنــد ســعداهلل  بشــماره شناســنامه 17  صــادره از بردســیر در یک 
بــاب خانــه بــاغ بــه مســاحت 5802/66 مترمربــع پــالک 551  فرعــی از 852  اصلــی واقــع در بردســیر روســتای قلعــه 
عســکر بخــش 21 کرمــان خریــداري از مالــک رســمي از مالکیــت خــود متقاضــی محــرز گردیــده اســت لذا بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 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.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 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 رای 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 متقاضی مســجد امــام ســجاد )ع( به شناســه ملــی 14000825785 بــا تولیــت اداره اوقــاف و امور 
خیریــه بردســیر در ششــدانگ یــک بــاب مغازه بــه مســاحت 44/79 مترمربــع پــالک 132  فرعــی از 278  اصلــی واقع 
در بردســیر خیابــان امــام بخــش 20 کرمــان خریــداري از مالــک رســمي عرصــه ان از پــالک 278 اصلــی از ورثه مرحوم 
عبــاس بهــادری و اعیانــی آن از پــالک 1 فرعــی از 278 اصلــی از مالکیــت آقــای قنبــر میرآبــی محــرز گردیده اســت لذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 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.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 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 رای 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 متقاضی مســجد امــام ســجاد )ع( به شناســه ملــی 14000825785 بــا تولیــت اداره اوقــاف و امور 
خیریــه بردســیر در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 29/56 مترمربــع پــالک 133  فرعــی از 278  اصلــی واقع 
در بردســیر خیابــان امــام بخــش 20 کرمــان خریــداري از مالــک رســمي عرصــه آن از پــالک 278 اصلــی از ورثه مرحوم 
عبــاس بهــادری و اعیانــی آن از پــالک 1 فرعــی از 278 اصلــی از مالکیــت آقــای قنبــر میرآبــی محــرز گردیده اســت لذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 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.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 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 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 رای شــماره 139860319011002306 - 98/12/14 هی براب
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملک بردســیر تصرفــات مالکانــه بال معارض متقاضی مســجد 
امــام ســجاد )ع( بــه شناســه ملــی 14000825785 بــا تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه بردســیر در ششــدانگ مســجد امــام 
ســجاد)ع( بــه مســاحت 1266/14 مترمربــع پــالک 72  فرعــی از 278  اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان امــام بخــش 20 کرمــان 
خریــداري از مالــک رســمي قســمتی از عرصــه ورثــه عبــاس بهــادری از پــالک 278 اصلــی  و اعیــان آن از پالکهــای 31 و 36 و 37 و 
38  فرعــی از1 فرعــی از 278 اصلــی و 1 فرعــی از 278 اصلــی از مالکیــت آقــای قنبــر میرآبــی و قســمتی از آن از پــالک 34 فرعــی از 
278 اصلــی عرصــه و اعیــان آن از مالکیــت عبــاس خســروی مشــیزی محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عموم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 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.بدیهــی اســت در صــورت انقضای 

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 رای 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 متقاضــی موقوفــه حــاج قنبر میرآبــی با تولیت امــام جمعه بردســیر در ششــدانگ یک بــاب مغازه 
بــه مســاحت 44/48 مترمربــع پــالک 135  فرعــی از 278  اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان امــام بخــش 20 کرمــان 
خریــداري از مالــک رســمي عرصــه از ورثــه مرحوم عبــاس بهــادری از پــالک 278 اصلی و اعیــان آن از پــالک 36 فرعی 
مفــروز و مجــزی شــده از 1 فرعــی از 278 اصلــی از مالکیــت آقــای قنبــر میرآبــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 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.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 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 رای 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 متقاضــی موقوفــه حــاج قنبر میرآبــی با تولیت امــام جمعه بردســیر در ششــدانگ یک بــاب مغازه 
بــه مســاحت 33/49 مترمربــع پــالک 136  فرعــی از 278  اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان امــام بخــش 20 کرمــان 
خریــداري از مالــک رســمي عرصــه از ورثــه مرحوم عبــاس بهــادری از پــالک 278 اصلی و اعیــان آن از پــالک 37 فرعی 
مفــروز و مجــزی شــده از 1 فرعــی از 278 اصلــی از مالکیــت آقــای قنبــر میرآبــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 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.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 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 رای 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 متقاضــی موقوفــه حــاج قنبر میرآبــی با تولیت امــام جمعه بردســیر در ششــدانگ یک بــاب مغازه 
بــه مســاحت 43/20 مترمربــع پــالک 134  فرعــی از 278  اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان امــام بخــش 20 کرمــان 
خریــداري از مالــک رســمي عرصــه از ورثــه مرحوم عبــاس بهــادری از پــالک 278 اصلی و اعیــان آن از پــالک 36 فرعی 
مفــروز و مجــزی شــده از 1 فرعــی از 278 اصلــی از مالکیــت آقــای قنبــر میرآبــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 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.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 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 رای 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 متقاضی آقای حســین 
موســی پــور بردســیری فرزنــد غالمرضــا  بشــماره شناســنامه 14  صــادره از بردســیر در یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 340/87 مترمربــع پــالک 568  فرعــی از 864  اصلــی واقــع در بردســیر محلــه 
کریــم آبــاد بخــش 20 کرمــان خریــداري از مالک رســمي آقــای مهرعلی خســروی محــرز گردیده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 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.بدیهی اســت در صــورت انقضای 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 رای 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 متقاضی موقوفــه حاج 
قنبــر میرآبــی بــا تولیــت امــام جمعه بردســیر در ششــدانگ یــک باب مغــازه بــه مســاحت 62/06 
مترمربــع پــالک 137  فرعــی از 278  اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان امــام بخــش 20 کرمــان 
خریــداري از مالــک رســمي عرصــه از ورثــه مرحــوم عبــاس بهــادری از پــالک 278 اصلــی و اعیــان 
آن از پــالک 38 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 1 فرعــی از 278 اصلــی از مالکیــت آقــای قنبــر 
میرآبــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی 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.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 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 تکلیف وضعیــت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقد سندرســمي  برابر رای شــماره 139860319011002209 - 98/12/7 هیات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــی 
آقــای بهــرام ایــزدی کالنتــری فرزنــد شــهریار  بشــماره شناســنامه 373  صــادره از میبــد در 
ــه  ــه متقاضــی ب ــی خان ــالک 15  فرعــی از 3354  اصل ــه پ ــاق جهــت الحــاق ب ــاب ات ــک ب ی
مســاحت 81/74 مترمربــع پــالک 92 فرعــی از 3354 اصلــی واقــع در بردســیر میــدان امامزاده 
ــه از  ــک رســمي بامناصف ــداري از مال ــان خری ــام بخــش 20 کرم ــرو شــهدای گمن کوچــه روب
کیخســرو و پرینــاز کیانیــان محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي بــه مدت 
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.بدیهی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :99/2/15- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 99/2/29
                                     حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/79 م الف

آقــای اصغــر سیســتانی بدوئــی بــه موجــب درخواســت شــماره 97/11018/3565 مــورخ 97/7/21  
اعــالم داشــته که ســند مالکیت ششــدانگ زمیــن  پــالک 20 فرعــی از 688 اصلی واقــع در بخش 20 
کرمــان ذیــل ثبــت 980 صفحــه 527 دفتــر 13  به شــماره چاپــی 451606 بنام محمدعلی باقــرزاده 
فرزنــد مرحــوم محمــد ابراهیــم صــادر و تســیلم گردیــده و پــس از نقــل و انتقاالتی و به موجب ســند 
انتقــال قطعــی شــماره 2166- 84/3/9 دفتــر اســناد رســمی شــماره 71 بردســیر بــه نامبــرده منتقل 
گردیــده اســت و بــه موجــب نامــه شــماره 745- 85/2/3 شــعبه اجــرا ثبــت بردســیر و نامــه شــماره 
51/2/85/ح - 85/4/25 شــعبه اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر بازداشــت گردیــده اســت. حــال 
نامبــرده مدعــی اســت ســند مالکیــت پــالک مزبور بــه علت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده و ضمن 
تســلیم دو برگ شــهادت شــهود تصدیق شــده درخواســت ســند مالکیت المثنی نموده لذا باســتناد 
مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج درذیــل آگهــی میشــود تــا 
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه یــا در دســت داشــتن ســند مالکیــت نســبت به ملــک مذکور 
مــی باشــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهی بــه اداره ثبت اســناد بردســیر مراجعــه واعتراض 
خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یا ســند معامله تســلیم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلت 
مذکــور نســبت بــه صدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهدشــد. تاریــخ انتشار:دوشــنبه 99/2/29                                                                               

حســین تقــی زاده - رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــالک شهرســتان بردســیر- 5 م الف

آگهی  مزایده عمومی ) مرحله اول(
مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر در نظــر دارد تعــداد 5 بــاب مغــازه واقــع در خیابــان 
شــریعتی )روبــه روی پاســاژ طــال( و تعــداد 2 بــاب مغــازه واقــع در چهــار راه بهجــرد )ابتــدای خیابــان 
شــهید غالمحســین پــور(و یــک باب ســالن ورزشــی بنام مــوالی متقیــان واقــع در خیابان فاطمــی را 
بــه صــورت اجــاره ســه ســاله از طریــق مزایده عمومی بــا بهره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی 

دولــت )setadiran.ir ( بــه بخــش خصوصــی واگــذار نماید. زمــان انتشــار در ســایت: 99/02/29 
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 99/02/29 تا تاریخ 99/03/06 

نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت)ستاد(
مهلــت تکمیــل و تحویــل اســناد مزایــده: حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 99/03/12 از طریــق 
ســامانه ســتاد ایــران و تحویــل اصــل مــدارک بــه دبیرخانــه مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان 

بردســیر از طریــق مراجعــه حضــوری یــا پســت سفارشــی.
تاریــخ بازگشــایی اســناد مزایــده: ســاعت 10 مــورخ 99/3/13 در محــل دفتــر مدیــر کل آمــوزش و 

پــرورش اســتان کرمــان
جهــت آگاهــی از شــرایط عمومــی و توضیحــات برگــزاری و ســایر اطالعــات مزایــده به ســامانه ســتاد 

بــه نشــانی setadiran.ir مراجعــه شــود./ م الــف 20

آگهی مفقودی بارنامه 
ــه  ــماره 856503ب ــه ش ــخ 98/2/31 ب ــه بتاری بارنام
ــه  ــران 45ب ــون 17ع698 ای ــالك کامی ــماره پ ش
رانندگــی مرتضــی شــادروان از مبــدا ســورك 
یــزد بــه مقصــد جــالل ابــاد زرنــد مفقــود 
گردیــده اســت     وفاقــد اعتبــار مــی باشــد
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بزرگان آسمانی شهر من

پیامک های شما

Soroush-eitaa

هفــت راهبــرد رهبرانقــاب کــه ســاح تحریم 
ــرد ــر می ک ــت را بی اث نف

ــه اباغیــه ســال ۹۲  اگــر دولــت و مجلــس ب
رهبــر انقــاب توجــه کافــی داشــتند، امــروز 
درآمدهــای کشــور در بخــش انــرژی در مقابل 
تحریم هــا و سیاســت گذاری های مغرضانــه 

کشــورهای غربــی مصــون بــود.
بــه گــزارش جهــان نیــوز، مقام معظــم رهبری 
ــت های  ــاغ سیاس ــب اب ــال ۹۲ در قال در س
کان اقتصــاد مقاومتــی، در جهــت مقابلــه بــا 
ضربه پذیــری درآمدهــای حاصــل از صــادرات 
نفــت و گاز مــواردی را مــورد تأکید قــرار دادند:

انتخاب مشتریان راهبردی
ایجاد تنوع در روش های فروش

مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش
افزایش صادرات گاز
افزایش صادرات برق

افزایش صادرات پتروشیمی
افزایش صادرات فرآورده های نفتی

ــان  ــاب در آن زم ــم انق ــر معظ ــع رهب درواق
و در حالــی کــه در نخســتین ســال فعالیــت 
دولــت یازدهــم بودیــم، ضرورت هایــی را 
ــش  ــور در بخ ــی کش ــده درآمدزای ــرای آین ب
اگــر  کــه  کردنــد  هدف گــذاری  انــرژی 
بــه ایــن ضرورت هــا از ســوی دولــت و 
ــرا و  ــام اج ــامی، در مق ــورای اس ــس ش مجل
قانون گــذاری و نظــارت، توجــه و اهتمــام 
کافــی صــورت می گرفــت، امــروز درآمدهــای 
کشــور در بخــش انــرژی در مقابــل تحریم هــا 
ــورهای  ــه کش ــت گذاری های مغرضان و سیاس
غربــی مصــون و جهــش تولیــدی کــه امــروز 
در بخــش نفــت دنبــال آن هســتیم در قالــب 

ــود. ــده ب ــق ش ــت ها محق ــن سیاس همی
آنچــه مشــخص اســت، در رونــق بخش هــای 
توفیــق  نفــت  صــادرات  و  گاز  تجــارت 
چندانــی نســبت بــه گذشــته )قبــل از ابــاغ 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی( حاصــل 
ــادرات  ــیمی، ص ــادرات پتروش ــده و در ص نش
بــرق و صــادرات فرآورده هــای نفتــی نیــز 
کــه بــا رشــدی نســبی در مقایســه با گذشــته 
ــون  ــتاورد را مره ــن دس ــم، ای ــه بوده ای مواج

ظرفیت ســازی هایی هســتیم کــه از گذشــته 
ــم  ــت یازده ــورده و در دول ــد خ ــور کلی در کش
ــه  ــه نتیج ــرای ب ــتی ب ــز به درس ــم نی و دوازده
ــای  ــا ظرفیت ه ــد؛ ام ــدام ش ــا اق ــیدن آنه رس
ــرق  بالفعل شــده در بخــش هــای پتروشــیمی، ب
و فرآورده هــای نفتــی نیــز در مقابــل آنچــه مــورد 
تأکیــد و مــورد نیــاز بــرای مقابلــه بــا ضربه پذیری 
درآمدهــای نفــت و گاز کشــور بوده اســت، بســیار 

ــود. ــدک ب ان
ــه  ــر فرزان ــدات رهب ــا و تأکی ــه توصیه ه ــال ب ح
ــان  ــم. ایش ــوع می کنی ــال ۹۹ رج ــاب در س انق
در ارتبــاط تصویــری بــا مجموعه های تولیــدی در 
تاریــخ 17 اردیبهشــت مــاه در بخشــی از بیانــات 

خــود فرمودنــد:
»در ایــن جهــش تولیــد، برخــی از بخشــها، 
بخشــهای پیشــرو هســتند، به اینهــا بایــد اولویّت 
ــر  ــا ذک ــش را اینج ــد بخ ــن چن ــود. م داده بش
کــرده ام: مثــاً در بخــش نفت، توســعه ی ظرفّیت 
پاالیشــگاهی؛ از قبیل همین پاالیشــگاه میعاناتی 
کــه در بندرعّبــاس افتتــاح شــد و مراحــل بعــدی 
هــم دارد کــه ایــن مراحــل بعــدی طبعــاً ثــروت 
ــا  ــرد. ی ــد ک ــور خواه ــب کش ــتری را نصی بیش
مجتمــع پاالیشــگاهی ســیراف کــه ذکــر کردنــد 
کــه ایــن مجتمــع مهّمــی اســت، تأثیــرات زیادی 
خواهــد داشــت. یــا اجــرای طرحهای پتروشــیمی 
ـــ  کــه گفتنــد اگــر ایــن طرحهــا انجــام بگیــردـ 
ـ محصول  ــ آن طــور کــه بــه مــن گــزارش دادنــدـ 
50 میلیــون تـُـن، اوّل بــه 100 میلیــون تـُـن، بعد 
بــه 130 میلیــون تُــن ارتقــا پیــدا خواهــد کــرد 
ــدا  ــش پی ــر افزای ــه براب ــه س ــاظ ارزش ب و از لح
خواهــد کــرد؛ کــه ایــن مســئله ی مهمــی اســت، 
به خصــوص در شــرایط کنونــی کشــور و نیــازی 
کــه بــه ارز وجــود دارد، ایــن طبعــاً چیــز بســیار 

باارزشــی خواهــد بــود.«
در واقــع مقــام معظــم رهبــری در تشــریح 
اولویت هــای بخــش نفــت در ســال جهــش تولید 

ــد: ــرار دادن ــد ق ــورد تأکی ــی را م نکات
توسعه ظرفیت پاالیشگاهی

تکمیــل زنجیــره ارزش در صنایــع پایین دســتی 
نفت

ــژه در بخــش  توســعه صنعــت پتروشــیمی به وی

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید علیرضــا ســعید نــام پدر:ماشــاءالّل متولــد: 47/4/۲0 ومتأهل ،تحصیات: ســوم 
ابتدائــی ، تاریــخ شــهادت:  67/6/۲محــل شــهادت: مریــوان کردســتان مــزار: گلــزار 

شــهدای گلــزار
زندگینامه:

شــهید علیرضــا ســعید در روســتای گلــزار بدنیــا آمــد. فقــط تــا ســوم ابتدائــی بــه 
مدرســه رفــت. پــس از آن در کنــار پــدر بــه کار کشــاورزی پرداخــت. در پایگاه مقاومت 
بــا بــرادران بســیجی فعالیــت مــی کــرد و از جملــه فعالیت هــا، مبــارزه بــا قاچاقچیان 
مــواد مخــدر بــود. زمــان ســربازی رســیده بــود. علیرضــا زن و فرزنــدش را بــه خــدا 
ســپرد و پــس از گذرانــدن دوره هــای آموزشــی، راهــی جبهــه شــد و پــس از مــدت ها 
حضــور در میــدان نبــرد، و دفــاع از دیــن و میهــن، بــه فیض عظیم شــهادت نائــل آمد.

اگــه نیــم ســاعت دورتــر مــی آمــدم خونــه، غذامــو مــی آورد ســرِ زمین.گاهــی کــه 
دعــواش مــی کــردم، ســرش رو بــاال نمــی گرفت. می گفــت: بابا مــن نوکرت هســتم...

راوی: ماشاءالّل سعید)برادر شهید(
نمــاز خونــدن رو  خــودم بهــش یــاد دادم. بــزرگ کــه شــد بــرا لقمه حال تــاش می 

کــرد و ســفارش ایــن بــود: امــروز رو نگاه نکــن، فردایی باید داشــته باشــی...
راوی: ماشاءالّل سعید)برادر شهید(

خدمتــش زمــان جنــگ بــود. گفتــم: نــرو، زن و بچــه داری! گفــت: اگــه مــن نــرم کی 
بــره؟! ... بایــد بــرم؛ زن و بچــه ام هــم بجــای خــود ...

به نقل از پدر شهید، آقای ماشاءالّل سعید

شهید  معظم  علیرضا سعید

ــوب  ــه خ ــادات چ ــات وعب ــی طاع ــام وقبول *باس
ــدر را  ــبهای ق ــمات ش ــور در مراس ــهریان حض همش
رعایــت کردندهــم ماســک ودســتکش وهــم رعایــت 
فاصلــه و اینکــه  محــات برگــزاری وهــم درابتــدای 
ورودهــم ضدعفونــی مــی شــدند بســیارعالی بــود اگر 
همــه رعایــت کنــد وجــدی بگیرنــد موضــوع را مــی 
ــا را شکســت داد   ۹133----71 ــزودی کرون ــوان ب ت

*»قاتــان واقعــی امــام ]علــی[ آن هایــی نیســتند که 
او را به ظاهــر بــه قتــل رســاندند، بلکــه قاتــان واقعــی 
او کســانی هســتند کــه رســالتش را کشــتند و از بین 
بردنــد و تأثیــر او را در راهنما بــودن نادیده گرفتند.چرا 
ایــن راه روشــن را کــه پیــش روی مــا قــرار دارد، دنبال 
نمی کنیــم؟ آیا همیــن کافی اســت که در شناســنامه 
منتســب به او و شــیعۀ او باشــیم؟«     ۹13۲----40

ــش   ــی درپی ــر ریاضت ــا تدابی ــعودی ه ــت س * دول
ــن  ــی ای ــه تازگ ــتان ب ــت عربس ــت. دول ــه اس گرفت
تدابیــر ریاضتــی را بــه دلیــل خســارت هــای اقتصادی 
ناشــی از شــیوع کرونــا، در پیــش گرفتــه اســت. ایــن 
کشــورتنها متکــی  برصــادرات نفــت بــا کاهش قیمت 
نفــت قطــع کمکهــای دولــت بــه مــردم وافزایش ســه 

ــد             ۹1۲5----18 ــزوده ش ــری ارزش  اف براب
*بــا ســام بــه بهانــه کرونــا وبســته کمک معیشــتی 
کســی توجــه بــه گرانــی مایحتــاج مــردم نــدارد برنج 
50تــا 80 تومــان شــده 1۲0 تــا 150 تومــان وبــرای 
خریدبرنــج دولتــی بایدبــری توصف شــرکتهای توزیع 

انهــم وقتــی موجودباشــد                 ۹134----۹5
* امــار شــیوع کرونــا دربردســیر داره میــره بــاال چــون 
ــی  ــود وکس ــتی نمیش ــتورها ی بهداش ــت دس رعای
هــم تذکــر نمــی دهدبعضــا دیــده شــده افــراد تــوی 
جیبشــان و یــا خودروشــون ماســک ودســتکش 
دارنــد ولــی اســتفاده نمــی کنندفکــر میکننــد اگــر 
اســتفاده کردنــد چیــزی ازشــون کــم میشــه نــه خیر 
ــه  ــراد جامع ــود واف ــامت خ ــه س ــت توب اینطورنیس
احتــرام مــی گــذاری و مــی توانــی از دیگــران بخواهی 
رعایــت کننــد حــاال بــا فعــال شــده همــه صنــوف و 
مراکــز علمــی ومذهبــی رعایت دســتورات بهداشــتی 
بیشــترباید مــد نظــر باشــد باتشــکر   ۹13۲----7۹

*با ســام شــهردارمحترم بــا مرمت وبهســازی میدان 
امــام ومعلــم لطفــا میــدان ازادی را هــم زیباســازی و 
بهســازی وبــا نمــا ی زیبایــی بازســازی کنید مثــل ان 

دوتــا میــدان مخصوصــا ســنگ اطرافــش ممنون
7۲----۹134                                                    

در روایــات اســامی آمــده کــه کفار مکــه از پیامبر 
اســام )ص( تقاضــا کردنــد بــرای صــدق دعــوی 
خــود مــاه را بــه دو نیم بشــکافد و به او قــول دادند 
کــه اگــر چنیــن نمایــد بــه دیــن اســام و صــدق 

گفتــار او ایمــان خواهنــد آورد.
ــتان در  ــل از شبس ــه نق ــود ب ــزارش موع ــه گ ب
هیاهــوی زندگــی لحظــه ای توقــف و گــوش دادن 
بــه نــوای الهــی آیــات قــرآن لذتــی تکرار نشــدنی 

اســت.
در روایــات اســامی آمــده کــه کفار مکــه از پیامبر 
اســام )ص( تقاضــا کردنــد بــرای صــدق دعــوی 
خــود مــاه را بــه دو نیم بشــکافد و به او قــول دادند 
کــه اگــر چنیــن نمایــد بــه دیــن اســام و صــدق 
گفتــار او ایمــان خواهنــد آورد. آن شــب آســمان 
صــاف و مــاه بــه صــورت کامــل )بــدر( بــود، پیامبر 
ــا آنچــه را کــه کفــار  ــد خواســت ت )ص( از خداون
مکــه از او خواســته انــد بــه آنهــا نشــان بدهــد تــا 

ــان بیاورند. ایم
 خداونــد دعــای پیامبــرش را اجابت کرد. و ســپس 
مــاه بــه دو نیم شــکافته شــد، نیمــی در کــوه صفا 
و نیــم دیگــر در کــوه قیقعــان در مقابــل آن قــرار 
ــن  ــاهده ای ــال مش ــه در ح ــه ک ــار مک گرفت.کف
واقعــه بودنــد گفتنــد کــه محمــد )صلــی الل علیه 
وآلــه( مــا را ســحر کــرده اســت، ســپس گفتنــد 
اگــر او مــا را ســحر کــرده باشــد نمــی توانــد همــه 
مــردم را ســحر کنــد، ابوجهــل گفــت: »صبر کنید 
تــا یکــی از اهــل بادیــه بیایــد و از او ســئوال کنیــم 
کــه آیــا انشــقاق مــاه را دیــده اســت یــا نــه، اگــر 
تاییــد کــرد ایمــان مــی آوریــم و اگــر نــه معلــوم 
ــه(  ــه وآل ــی الل علی مــی شــود کــه محمــد )صل

چشــمان مــا را ســحر کــرده اســت.«
ــد و  ــه آم ــه مک ــه ب ــی بادی باالخــره یکــی از اهال
ایــن خبــر را تصدیــق کــرد و آنــگاه ابــو جهــل و 
مشــرکان گفتنــد: »ایــن ســحر مســتمر اســت« و 
آنــگاه ایــن آیــات مبــارک نــازل شــد ... »اقتربــت 
ــوع  ــن موض ــاری ای ــر ...« ب ــق القم ــاعه وانش الس

ــد. ــان یافــت و مشــرکان ایمــان نیاوردن پای
ــول النجــار در  ــر زغل در یکــی از نشســتهای دکت
یکــی از دانشــگاههای انگلیــس، وی در خصــوص 
معجــزه شــق القمــر در صــدر اســام بــه دســت 
پیامبــر )ص( بــه عنــوان یکــی از معجــزات پیامبر 

)صلــی الل علیــه وآلــه( کــه توســط ناســا بــه اثبــات 
ــان  ــن می رســیده اســت صحبــت مــی کــرد. در ای
ــی توجــه و  ــه اســام خیل ــه ب یکــی از حاضــران ک
اهتمــام داشــت بــه نــام »داوود موســی بیتکــوک « 
ــز رئیــس حــزب اســامی  کــه در حــال حاضــر نی
بریتانیاســت ماجــرای مســلمان شــدن خــود را 

اینگونــه نقــل کــرد:
ــام  ــورد اس ــتم در م ــی خواس ــه م ــی ک »هنگام
تحقیــق کنــم یکــی از دوســتانم ترجمــه ای از قــران 
کریــم بــه زبــان انگلیســی را بــه مــن هدیــه کــرد و 
مــن نیــز بطــور اتفاقــی آن را باز کــردم و اتفاقا ســوره 
قمــر آمــد. ســپس شــروع بــه خوانــدن کــردم ...و ماه 
شــکافته شــد. وقتــی به ایــن جملــه رســیدم از خود 
ــت؟؟!  ــده اس ــکافته ش ــاه ش ــا م ــا واقع ــیدم آی پرس
ــاری  ــه کن ــاب را بســته و ب ــاوری کت ــا ناب ســپس ب
گذاشــتم و از تحقیــق در بــاره اســام هــم منصــرف 

شــدم و دیگــر ســراغ آن کتــاب هــم نرفتــم.
ــق  ــودم و طب ــون نشســته ب ــل تلویزی روزی در مقاب
معمــول برنامــه ای را مشــاهده مــی کــردم، برنامه ای 
بــود کــه در آن مجــری بــا ســه نفــر از دانشــمندان 
ناســا متخصــص در علــوم فضایــی مصاحبــه داشــت. 
موضــوع برنامــه جنــگ ســتارگان و صــرف میلیاردها 

دالر در ایــن راه و اعتــراض بــه ایــن موضــوع بــود.
ــر در  ــون نف ــا میلی ــه صده ــان اینک ــا بی ــری ب مج
سراســر جهــان از گرســنگی رنــج مــی برنــد، 
دانشــمندان را مــورد انتقــاد قــرار داده بــود و آنان هم 
ــا بیــان مفیــد بــودن ایــن تحقیقــات در مجــات  ب
کشــاورزی و صنعــت و غیــره از ایــن طرحهــا دفــاع 

ــد. مــی کردن
مجــری ســپس ســئوال دیگــری را طــرح مــی کنــد 
بــا ایــن مضمــون کــه »شــما در یکــی از ســفرهای 
ــه  ــارد دالر هزین ــی 100 میلی ــاه حوال ــه م ــود ب خ
کردیــد و تنهــا خواســته ایــد که پرچــم آمریــکا را بر 
روی مــاه نصــب کنیــد. آیــا ایــن عاقانــه اســت؟؟!«

ــب  ــی ل ــن گوینــده دانشــمند آمریکای در جــواب ای
بــه ســخن گشــوده و مــی گویــد کــه: »در آن ســفر، 
هــدف مــا مطالعــه ترکیــب داخلــی مــاه بــوده کــه 
بدانیــم چــه تشــابهاتی بــا زمیــن دارد و در این زمینه 
بــه موضــوع عجیبــی برخــورد کردیــم کــه عبــارت 
بــود از یــک کمــر بنــدی از ســنگها و صخــره هــای 
تغییــر شــکل یافتــه که ســطح کــره مــاه را بــه طرف 

عامل حریق عمدی در 
کرمان دستگیر شد

هفت راهبرد رهبرانقالب که سالح تحریم نفت را بی اثر می کرد

از طرف خدا
عالم ز برایت آفریدم، گله کردی

از روح خودم در تو دمیدم، گله کردی
گفتم که مائک همه سرباز تو باشند
صد ناز بکردی و خریدم،گله کردی

جان و دل و فطرتی فراتر ز تصور
از هرچه که نعمت به تو دادم، گله کردی
گفتم که سپاس من بگو تا به تو بخشم
بر بخشش بی منت من هم گله کردی

با این که گنه کاری و فسق تو عیان است
خواهان توأم، تویی که از من گله کردی

هر روز گنه کردی و نادیده گرفتم
با اینکه خطای تو ندیدم، گله کردی

صد بار تو را مونس جانم طلبیدم
از صحبت با مونس جانت، گله کردی

رغبت به سخن گفتن با یار نکردی
با این که نماز تو خریدم، گله کردی

بس نیست دگر بندگی و طاعت شیطان؟؟
بس نیست دگر هرچه که از ما گله کردی؟؟!

از عالم و آدم گله کردی و شکایت
خود باز خریدم گله ات را، گله کردی..

همیشه شکر گذار خدا باش ,
 و به آنچه داری قانع و شاد باش,

شکرت خدا

آخرین فراز وصیتنامه  سپهبد شهیدسلیمانی

پایین دســتی
جلوگیری از خام فروشی.

ــعه  ــه توس ــه اول ب ــاب در وهل ــم انق ــر معظ رهب
ظرفیــت پاالیشــگاهی کشــور تأکیــد کرده انــد، 
ــا، موجــب می شــود  ــه در صــورت ارتق ــی ک ظرفیت
ــا  ــرآورده ب ــه ف ــی ب ــای خام فروش ــام به ج ــت خ نف
ارزش افــزوده بیشــتر تبدیــل شــود و در روزگاری کــه 
بــازار جهانــی نفت، یــک بازار سیاســی تحت ســلطه 
بــوده و جامعــه جهانــی روی تحریم هــای ناعادالنــه 
ــد، ارتقــای ظرفیــت  ــروش نفــت، ســکوت کرده ان ف
ــعه  ــا توس ــور ب ــی در کش ــای نفت ــد فرآورده ه تولی
ــا  ــه ب ــران را در مقابل ــگاهی، ای ــای پاالیش ظرفیت ه
تحریم هــای نفتــی، قدرتمندتــر می کنــد و اقدامــی 
در راســتای جدایــی هرچــه بیشــتر بودجــه جــاری از 
ــر این کــه ایــن  فــروش نفــت خــام اســت، عــاوه ب
موضــوع بــه خودکفایــی در تأمیــن نیازهــای داخلــی 
ــه فرآورده هــای نفتــی و صــادرات هرچــه بیشــتر  ب
ــان و  ــه و جه ــای منطق ــه بازاره ــا ب ــن فرآورده ه ای

ــود. ــر می ش ــش ارزآوری منج افزای
ــل  ــه مراح ــری ب ــم رهب ــام معظ ــه مق ــی ک بخش
بعــدی توســعه پاالیشــگاه ها مخصوصــاً پاالیشــگاه 
ســتاره خلیــج فــارس، اشــاره داشــتند، مبیــن 
موضــوع توســعه پتروپاالیشــگاهی و افزایش ظرفیت 
ــره ارزش در  ــل زنجی ــا تکمی ــی ب ارزش افزوده آفرین
صنایــع پایین دســتی نفــت اســت. معظم لــه در ادامه 
ــه موضــوع توســعه پتروشــیمی ها  ــات خــود، ب بیان
اشــاره کرده انــد، به طــوری کــه ظرفیــت اولیــه یــک 
مــاده در فرآینــد توســعه، چنــد برابــر شــود؛ کــه این 
موضــوع نیــز بــه توســعه صنایــع تکمیلــی در بخش 
پایین دســتی پتروشــیمی و جلوگیری از خام فروشی 
محصــوالت باالدســتی در ایــن بخــش بازمی گــردد.

عمــق و بــه طــرف ســطح دیگــر آن پوشــانده بــود و 
هنگامــی کــه ایــن اطاعــات را بــه زمیــن شناســان 
منتقــل کردیــم مایــه شــگفتی آنــان شــده و گفتنــد 
ــاه در  ــه م ــر آنک ــدارد مگ ــکان ن ــزی ام ــن چی چنی
مرحلــه ای از حیــات خــود بــه دو نیــم تقســیم شــده 
و ســپس دوبــاره جمــع شــده باشــد و بــه شــکل اول 
بازگشــته باشــد و ایــن نــوار از صخــره هــای تغییــر 
شــکل یافتــه نتیجــه برخــورد دو نیمــه مــاه در لحظه 
جمــع شــدن و بــه هــم پیوســتن دو نیمــه آن مــی 

باشــد.«داوود موســی بیتکــوک ســپس مــی گویــد:
ــدم و  ــب از جــای خــود پری ــن مطل ــا شــنیدن ای »ب
ــه در 1400 ســال  ــن معجــزه ای اســت ک ــم ای گفت
قبــل بــه دســت پیامبــر اســام در قلــب صحــرا اتفاق 
افتــاده و از عجایــب روزگار ایــن اســت کــه آمریکا باید 
میلیاردهــا دالر خــرج کننــد تــا آن را برای مســلمانان 
اثبــات نماینــد! بــی شــک ایــن دیــن حــق و حقیقت 
اســت ... « بــه ایــن ترتیــب ســوره قمــر ســبب اســام 
آوردن ایــن شــخص شــد، پــس از آنکــه عاملــی بــرای 
ــر  ــود از دیگ ــن خ ــود و ای ــده ب ــام ش دوری او از اس

معجــزات اســام اســت.

                 از همه طلب عفو دارم
از همســایگانم و دوســتانم و همکارانــم طلب بخشــش و عفــو دارم. از 
رزمنــدگان لشــکر ثــاراهلل و نیــروی باعظمــت قــدس که خار چشــم 
دشــمن و ســّد راه او اســت، طلــب بخشــش و عفــو دارم؛ خصوصــاً از 

کســانی کــه برادرانــه بــه مــن کمــک کردند.
ــه و  ــه خیرخواهان ــرم ک ــام نب ــری ن ــین پورجعف ــم از حس نمیتوان
برادرانــه مــرا مثل فرزنــدی کمک میکــرد و مثــل برادرانم دوســتش 
داشــتم. از خانــواده ایشــان و همــه بــرادران رزمنــده و مجاهــدم که 
بــه زحمــت انداختمشــان عذرخواهــی میکنــم. البتــه همه بــرادران 
نیــروی قــدس بــه مــن محــا بــت برادرانــه داشــته و کمــک کردنــد 
و دوســت عزیــزم ســردار قاآنــی کــه بــا صبــر و متانــت مــرا تحمل 

کردند.

در فاز آزمایشی و روی حیوانات؛واکسن کرونای آلمانی ها نتایج مثبت نشان داد
 )CureVac (»رشکــت آملانــی »کیــوروک
واکســن  آزمایــش  کــه  کــرد  اعــام 
ــات  ــت روی حیوان ــن رشک ــروس ای کروناوی

اســت. بــوده  موفقیت آمیــز 
ــرز،  ــل از روی ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ب
فناوری«کیــوروک«)  زیســت  رشکــت 
CureVac( آملــان اعــام کــرد: آزمایــش 
ــه در دوز  ــت ک ــن رشک ــا ای ــن کرون واکس
کمــی بــه حیوانــات تزریــق شــد، واکنــش 
سیســتم ایمنــی بــدن ایــن حیوانــات را بــه 

ــت. ــته اس ــراه داش هم
ــن  ــه ای ــرد ک ــام ک ــوروک« اع ــت »کی رشک
اطاعــات انتظــارات این رشکــت را بــرآورده 
کــرده اســت چراکــه انتظار رشکــت کیوروک 

ایــن بــود کــه واکســن ســاخت آن هــا باعــث 
ایجــاد پاســخ ایمونولوژیــک قــوی بــرای خنثی 
ــی  ــد-۱۹ »یعن ــاری »کووی ــل بی ــردن عام ک

ــود. ــروس » SARS-CoV-۲ »ش وی
از   )Dietmar Hopp هــوپ«)  »دیتــار 
ــد  ــه قص ــه ک ــت گفت ــن رشک ــذاران ای بنیانگ
دارنــد اولین آزمایشــات بالینــی روی داوطلبان 

ــد. ــاز کنن ــن آغ ــاه ژوئ ــامل را در م س
گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه آمریکا پیش 
ــه واکســن ســاخت  ــن تــاش کــرد کــه ب از ای
ایــن رشکــت دسرســی پیــدا کنــد که البتــه این 
اقــدام بــا واکنش هــای سیاســی زیــادی همــراه 
بــود و دولــت آملــان هم رشکــت »کیــوروک« را 

پیشــتیبانی کرد.

حقایقی جالب از دونیمه شدن ماه و درمورد حجراالسود)1(
ــات  ــیاری و اقدام ــا هوش ــت: ب ــان گف ــتان کرم دادس
تخصصــی پلیــس آگاهــی عامــل حریــق عمــدی ظرف 

کمتــر از 5 ســاعت در حیــن فــرار دســتگیر شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، دادخــدا ســاالری در جمــع 
خبرنــگاران در تشــریح خبــر دســتگیری عامــل حریــق 
عمــدی در کرمــان بیــان داشــت: در پــی اعــام مرکــز 
فوریت هــای پلیــس 110 مبنــی بــر آتش ســوزی یــک 
واحــد مســکونی در کرمــان پرونــده آن در دســتور کار 

مأمــوران دایــره جنایــی پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت.
وی افــزود: مأمــوران دایــره ویــژه قتــل پلیــس آگاهــی 
بــر طبــق شــواهد موجــود نســبت بــه شناســایی عامل 
یــا عامــان حادثــه اقــدام کردنــد کــه در پــی آن متهــم 
شناســایی و در راســتای دســتگیری وی دســتورات 

قضائــی الزم صــادر شــد.
ــات  ــیاری و اقدام ــا هوش ــت: ب ــان گف ــتان کرم دادس
ــج  ــر از پن ــم در کمت ــی مته ــس آگاه ــی پلی تخصص

ــد. ــتگیر ش ــرار دس ــن ف ــاعت در حی س
ســاالری بــا بیــان اینکــه متهــم از اقــوام ایــن خانــواده 
اســت، تصریــح کرد: متأســفانه متهــم بــرادرزاده خانواده 
می باشــد کــه بــه خاطــر بی اطاعــی و خشــمی آنــی 
اقــدام بــه آتــش زدن منــزل عمــه خــود کــرده اســت.

وی یــادآور شــد: هــدف متهــم از ایــن اقــدام مجرمانــه 
اختــاف خانوادگــی مربــوط بــه حوزه هــای مالــی و ارث 

عنــوان شــده اســت.
دادســتان کرمــان اظهار داشــت: پــس از تفهیــم اتهام به 
متهــم وی بــا قــرار بازداشــت تــا کامل شــدن تحقیقات 

در بازداشــت بــه ســر می بــرد.
ــه ســه نفــر جــان  ــن حادث ســاالری بیــان کــرد: در ای
باختنــد و یــک نفــر بــه شــدت مجــروح شــده اســت.

وی بــا تشــکر از تــاش پلیــس بــرای دســتگیری قاتــل 
ــم خشــن و  ــا جرای ــه ب ــادآور شــد: در راســتای مقابل ی
حفــظ و صیانــت از امنیــت مــردم اقدامــات مجموعــه 

قضائــی و انتظامــی شــبانه روری ادامــه دارد.

از  خــود  واکســن  در  کیــوروک  رشکــت 
 )RNA آران ای«)  »پیام رســان  رویکــرد 
کــه  روشــی  هــان  می کنــد.  اســتفاده 
ــو ان  ــد  »بای ــر مانن ــب دیگ ــای رقی رشکت ه
ــزر«  ــش »پی فای ــک«)BioNTech( و رشیک ت
 )Moderna( )Pfizer( و همچنیــن مدرنــا 

ــد. ــی کنن ــتفاده م اس


