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 دغدغه مردم

اين جناح و آن جناح  
 نيست

 
 حمايت

كميته امداد كرمان از  
هزار مادر باردار و  19

كودك مبتال به 
 سوءتغذيه

 سياسي          -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي               3084شماره       تومان 1000 -صفحه  4

 و خاندان پاكش) ص(سالم و صلوات بر پيامبر اعظم

 سال بيست و هشتم-هر بامداد در استان كرمان  

 مي زنم  _ماسك  _من #

 روزنامه

به گـزارش روابـط       :  سرويس خبر
عمومي اداره كل دامپزشكـي اسـتـان      
كرمان، دكتر جواد نگارستاني مسئـول  
روابط عمومي اداره كل دامپـزشـكـي    
استان كرمان با اعالم ايـنـكـه نـقـش          
  دامپزشكي در حوزه سالمت غيرقـابـل  

دامـپـزشـكـي در       :  انكار است، گفـت 
بندي مشاغل صنفي، در جـمـع      تقسيم

مشاغل گـروه يـك قـرار دارد امـا               
هـاي     متاسفانه دامپزشكان جزو گـروه 

دار براي تزريق واكسن كرونـا   اولويت
 .قرار نگرفته اند

مسئول روابط عمـومـي اداره كـل        
دامپزشكي استان كرمان با بيان اينـكـه   
حوزه سالمت بسيار گسترده اسـت و      
تنها معطـوف بـه يـك وزارتـخـانـه             

هاي حـوزه     شود و نبايد از فعاليت نمي
دامپزشكي در حـوزه بـهـداشـت و             
سالمت جامعه غافـل شـد، تصـريـح         

دامپزشكان در كنار نقش مـوثـر   :  كرد
در كنترل بيماري هاي مشترك بـيـن     
انسان و دام و نيز سالمـت و امـنـيـت         
غذايي، با نظارت بر اجـراي فـاصـلـه         
گذاري اجتماعي هوشمند و تشـديـد     
نظارت هاي بهداشتـي در خصـوص       
اجراي پروتكل هاي بـهـداشـتـي در         
مراكز تهيه و توزيع، حمل و نـقـل و       
فروش مواد خوراكي، كشتـارگـاهـهـا     

نيز بر مراكز بهداشتي و درمـانـي     ...  و 
دامپزشكي در پيش گيري از شـيـوع       

 .ويروس كرونا نيز نقش داشته اند
ماهيت شغل دامپزشكـي  :  وي گفت

ايجاب مي نـمـايـد كـه در ارتـبـاط             
مستقيم با مـردم، مـراكـز عـرضـه و              

ــذا             ــرنــد و ل دامــپــروري قــرار گــي
دامپزشكان دائماً در معرض آلـودگـي   
و ابتال به اين بيماري مي باشنـد كـمـا      
اينكه از ابتداي شروع هـمـه گـيـري         
كرونا تعداد قـابـل مـالحـظـه اي از            
همكاران دامپزشكي به بيماري مبتال و 
از اين بيـن مـتـاسـفـانـه تـعـدادي از               
نيروهاي نخبه و فعال فـنـي سـازمـان         
دامپزشكي در اثر بيماري فـوت شـده     

 .اند
دكتر نگارستاني بـا بـيـان ايـنـكـه           
واكسيناسيون قشر دامـپـزشـكـي، در         
شكستن زنجيره بيماري نقش مـهـمـي    

كرونا از طريـق  :  خواهد داشت، گفت
حيوانات بصورت فيزيكي مي تـوانـد     
منتقل گردد و وقوع مـوتـاسـيـون بـا          
ويروس هاي كروناي دامـي در ايـن       
بيماري محتمل است و مي تـوانـد در     
اين بيماري، اين قشر را در درجه اول   
مبتال كند و لذا اين موضوع ضـرورت  
واكسيناسيون دامپزشكان را دو چندان 

اين مقام مسئول با اشاره بـه  .   مي نمايد
فعاليت علمي و پژوهشي دامپزشـكـان   
در مقابله با كرونا از جمله نـقـش بـي      
بديل فعاليت دامپزشـكـان در حـوزه        
ــار كــرد           ــه : ســاخــت واكســن، اظ

هاي مختـلـف    دامپزشكي داراي حوزه
فعاليت در حوزه هاي بـهـداشـتـي و         
سالمت عمومي از جمله جلوگيري از 
بروز بيماري در جمعيت دامي، تاميـن  
امنيت غذايي، جـلـوگـيـري از بـروز          

هاي مشتـرك بـيـن انسـان و            بيماري
دبير شـوراي اطـالع     .  حيوان مي باشد

رساني و ارتباطات رسـانـه اي  اداره         

كل دامپزشكي استان كرمان در ايـن      
اكيپ هاي عمـلـيـاتـي و       : رابطه افزود

بهداشتي دامپزشكي بمـنـظـور انـجـام        
وظايف خطير خود از جـملـه پـيـش         
گيري از بيماري هاي زئونوز و تاميـن  
بهداشت مواد غذايي و دام الزم اسـت  

كشتـارگـاه   (  در مراكز توليد تا عرضه 
و در دامداري هـاي اسـتـان        ...)  ها و 

 .بطور مستمر حضور داشته باشند
اين مقام مسئول دامپزشكـان را از      
جمله مهم ترين گروه هايي كه امكان 
مواجهه با بيماري كرونا را دارند، نـام    

ــرد            ــان ك ــي ــرد و ب ــراي    :  ب در اج
هاي ستاد استاني مقابله بـا   دستورالعمل

توانند بـه     بيماري كرونا، كارمندان مي
صورت شيفتي بر سـر كـار حـاضـر           
شوند، اما با توجه به ايـنـكـه امـكـان          

هاي دام، طـيـور و        تعطيلي كشتارگاه
هاي دامـي   همچنين نظارت بر فراورده

هاي مشـتـرك بـيـن          و كنترل بيماري
انسان و دام همچون واكسـيـنـاسـيـون      

وجود ...  زخم و  هاري، بروسلوز، سياه
ــاتــي حــوزه           ــي ــدارد، كــادر عــمــل ن

صـورت     دامپزشكي در اين مـدت بـه    
روزي مشغول فعـالـيـت بـوده و          شبانه
 .هستند

متـأسـفـانـه     :  دكتر نگارستاني گفت
باوجودي كه كادر دامپزشكي در اين 

هاي دام، طـيـور        كشتارگاه(  مكان ها
كه مراكز تجمعي و شـلـوغـي        ...)  و 

روزي فعالـيـت    است، به صورت شبانه
دارند و يا در روسـتـاهـا نـاچـار بـه               
واكسيناسيون دام و طيور هستند، هنوز 
واكسيناسيون كرونا در آنهـا صـورت     
نپذيرفته است و بايد اين را در نـظـر         
داشت كـه در صـورت ابـتـال ايـن                
نيروهاي خدوم به بـيـمـاري كـرونـا،        
شاهدعواقب بـهـداشـتـي در اسـتـان             

 .همزمان با بروز كرونا خواهيم بود
مسئول روابط عمـومـي اداره كـل        
دامپزشكي استان كرمان با تاكـيـد بـر      
اينكه امروز بخشي از حوزه سـالمـت،   
مديون حوزه دامپزشكي است، اعـالم  

 19در تمام مدتي كه با كـويـد       :  كرد
مواجه هستيم همكاران ما همـگـام بـا      
كادر درمان، بمنظور توليد و تـوزيـع       
فراورده هـاي پـروتـئـيـنـي سـالـم و               
بهداشتي تالش مضـاعـف نـمـوده و         

هاي گـوشـتـي       اجازه ندادند فرآورده
  .كننده برسد آلوده به دست مصرف

وي با اعالم اجراي طـرح تشـديـد      
كنترل و نظارت بهداشتي بر تـولـيـد،      
توزيع و عرضه فـراورده هـاي خـام          
دامي در ايام عيد نوروز و ماه مبـارك  

از آنجا كه يكـي  :  رمضان، اظهار كرد
از اهداف اين اداره كل، سـالمـت و       
عدم آلودگي ثانويه فراورده هاي خام 

كاهش بيماري هاي نـاشـي از       (  دامي
مـورد نـيـاز      )  فراورده هاي خام دامـي 

مردم مي باشد، نظارت هاي بهداشتـي  
كامل بر زنجيره توليد تا عرضه كـلـيـه    
مواد خام دامي طبق دستورالعمل هـاي  
بهداشتي با الويت پـيـش گـيـري از           

 .بيماري كرونا اجرا گرديده است
در ايام عيد نوروز و مـاه  :  وي افزود

هـزار     21مبارك رمضـان بـيـش از          
بازديد از  مراكـز عـرضـه و فـروش           

هاي خام دامي، كشتارگاه هـا     فراورده
بندي فراورده هاي خـام     و مراكز بسته

صـورت  ...  دامي، رسـتـوران هـا و            
پذيرفت كه اكيپ هاي نظارتي ثـابـت   
و سيار كنترل و نـظـارت بـهـداشـتـي         
استان در طي اين بازديد هـا، مـراكـز      
متخلف را به مراجع قضايي معرفـي و    
فرآورده هاي خـام دامـي فـاسـد و             
 .غيربهداشتي را ضبط و معدوم نمودند

دكتر نگارستاني با اشاره به تـالش    
هاي دامپزشكان استان در خصـوص      

هاي كنتـرلـي، پـيـشـگـيـري و             برنامه
كني  از بـيـمـاري هـاي دام و              ريشه

: بــيــمــاري هــاي مشــتــرك، گــفــت      
دامپزشكي با اقدامات بموقع در حوزه 
پيشگيري از بـيـمـاري هـاي دام و               
بيماري هاي مشترك، چنـديـن سـال      
متوالي، استان را از بيماري خطـرنـاك   
و مشترك انـفـلـوانـزاي فـوق حـاد             

 .پرندگان مصون نگه داشته است
در :  اين مقام مسئول در پايان گفـت 

برخي استان ها اين اولويـت رعـايـت      
شده و واكسينـاسـيـون اكـيـپ هـاي           
عملياتي دامپزشكي انجام شده يـا در      
حال انجام است؛ ولي متاسفانه تاكنون 
در اين استان برغـم پـيـگـيـري هـاي           
متعدد به اين امر توجه نشده است ولي 

هاي همكـاران مـا      ما اميدواريم تالش
در مسير بهداشت جامعه بيش از پيـش  
ديده شده و دامپزشكان اسـتـان جـزو      

هــاي داراي اولــويــت بــراي          گــروه
 .قرار گيرند 19دريافت واكسن كويد 

 :مسئول روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان كرمان اعالم كرد

 دامپزشكي، ركن مغفول در واكسيناسيون كرونا

رئـيـس سـازمـان       :  سرويس خـبـر    
هاي كشور از    ها و دهياري شهرداري

صدور چهارمين مجوز بـكـارگـيـري     
ــيــن در           ــع ــرارداد كــارم ــروي ق ــي ن

هـاي     ها بـراي شـهـرداري        شهرداري
 .استان كرمان خبر داد

مهر، مهدي جمالي نژاد  به گزارش
مـجـوز   :  با بيان مطلـب فـوق گـفـت        

بكارگيري نيروي قرارداد كار معـيـن   
ها پيـش از ايـن بـراي           در شهرداري

هــاي    شــهــرداري قــم، شــهــرداري     
هــاي خــراســان جــنــوبــي و          اســتــان

هرمزگان هم صادر شده اسـت و از      
ها خـواسـتـه     ها و شهرداري استانداري

شده تا ضمن ارسال اطالعـات مـورد     
نياز اين مـوضـوع، زمـيـنـه سـرعـت            
ــد اعــطــاي مــجــوز           ــتــن رون گــرف

نيروي قرارداد كار معين  كارگيري به
هـا را فـراهـم           در تمامي شـهـرداري  

نماينـد تـا از ايـن فـرصـت بـراي                 
هـا   ساماندهي نيروي انساني شهرداري

 .به نحو مناسبي بهره بگيريم
وي با بيان اينكه در استان كرمـان   

ــراي     ــان            88ب ــن ــارك ــر از ك ــف ن
هاي استان كرمـان مـجـوز       شهرداري

بكارگيري نيروي قرارداد كار معـيـن   
بـررسـي صـدور      :  صادر شده، گفـت 

مجوز شـهـرداري كـرمـان پـس از            

برگزاري آزمون كتـبـي و ارزيـابـي         
هـاي مــربـوطـه و انـجــام              شـاخـص  

فرايندهاي الزم مورد بررسي و مجوز 
بكارگيري نيروي قرارداد كار معـيـن   
در اين شهرداري نيز در سقف تعييـن  

  .شده صادر خواهد شد
: جمالي نژاد در ادامه اظهـار كـرد    

اين مجوز از ميان افراد واجد شرايـط  
كه بـه صـورت غـيـرمسـتـقـيـم در               

ها در حوزه ستادي، مناطـق   شهرداري
هاي وابسـتـه در مشـاغـل            و سازمان

اند، بـر     كارمندي مشغول به كار بوده
هاي تـعـيـيـن        اساس ارزيابي شاخص

شده شامل مدرك تحصيلي، سـابـقـه    

خدمت و مصاحبه كتبي، به تـرتـيـب      
نمره فضلي و رعايت شرايـط احـراز     
در سقف سهميه تخصيصي سـازمـان     
اداري و استخدامي كشور اعطا شـده    

 .است

 :جمالي نژاد

 چهارمين مجوز به كارگيري نيروي قرار داد 
 كار معين دركرمان صادر شد

 فراخوان مناقصه عمومي
 مرحله اييك  

 )دومنوبت (  م 1400-3/الف/ 11شماره  
 
 

موضوع اجراي مخزن، خط انتقال و شبكه       م  1400-3/الف/ 11شركت آب و فاضالب استان كرمان در نظر دارد، مناقصه عمومي شماره               
كيفي با مبلغ ضمانت نامه فرايند ارجاع كار در / ريال همراه با ارزيابي ساده  8/916/498/473را با برآورد   توزيع روستاي دركالت قلعه گنج  

را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي        2000005963000015نفر و به شماره       2ريال و با حداقل تعداد شركت كنندگان          445/825/000مناقصه  
 .  دولت برگزار نمايد

كترونيكي ال كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در                   WWW.Setadiran.irبه آدرس   ) ستاد(دولت  

 .سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند 
 .مي باشد 1400/3/12تاريخ : تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 

 1400/3/20روز پنجشنبه تاريخ  19ساعت : مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت 
 1400/3/31روز دوشنبه تاريخ  19ساعت : مهلت زماني ارائه پيشنهاد 

 1400/3/31تاريخ  13ساعت : تاريخ تحويل ضمانتنامه به دبيرخانه شركت 
 1400/4/1روز سه شنبه تاريخ  10ساعت  :زمان بازگشايي پاكت ها

: اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف                      
   034 – 333222282: دفتر قرار دادها و تلفن   -بهمن شركت آب و فاضالب شهري استان كرمان   22كرمان بلوار  : آدرس

و   88969738: دفتر ثبت نام     02141934مركز تماس   : اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه             
85193768 

 روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب استان كرمان

شعبه اخذ  2839بيني  پيش
 رأي ثابت و سيار

در كرمان   
 
 
 
 
 

هـزار و       بيني يك دبير ستاد انتخابات استان كرمان از پيش:  سرويس خبر
شعبه اخذ رأي سيار در سـطـح    201هزار و  شعبه اخذ راي ثابت و يك 638

 .استان خبر داد
نسب در جلسه ستاد انتخابات اسـتـان    به گزارش فارس ، عليار اسكندري

شعبه اخذ راي در سراسر استـان بـراي      839هزار و  2:  كرمان اظهار داشت
برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسالمي شهـر و روسـتـا        

شـعـبـه       1606شعبـه شـهـري و           233هزار و  بيني شده است كه يك پيش
  .روستايي هستند

شعبه اخـذ     638هزار و  دبير ستاد انتخابات استان كرمان همچنين به يك 
شعبه اخذ راي سيار در سطـح اسـتـان اشـاره          201هزار و  راي ثابت و يك

شعبه سيار در حوزه شهري  76شعبه ثابت و  157هزار و  يك:  داشت، افزود
شعبه سيار در حوزه روستايي در نـظـر    125هزار و  شعبه ثابت و يك 481و 

   .اند گرفته شده
ها و اقالم مورد نياز براي برگزاري انتخابات نـيـز      وي با بيان اينكه تعرفه

: شـونـد، گـفـت         تحويل گرفته شده و اكنون در مركز استان نگهداري مي
هاي احراز هويت نيز جهت به روزرساني در حال ارسال به مـركـز      ه دستگا
 .هستند

 :دكتر رجبي زاده رييس بيمارستان اعصاب و روان نوريه

 درصد جمعيت 30
استان كرمان نياز به  

 روان درماني دارند

 



 
 
 
 

 
 

طرح آب   10بهره برداري از  10
و خاك و دامپروري در شهرستان 
 بردسير در هفته جهاد كشاورزي

 

بنا به اعالم روابط عمومي سازمـان جـهـاد كشـاورزي         :  سرويس خبر
: استان كرمان، سبك خيز مدير جهاد كشاورزي شهرستان بردسير گفـت 

طرح آب و خاك و دامپروري بـا هـزيـنـه        10در هفته جهاد كشاورزي 
ميـلـيـارد ريـال آن از            130ميليارد ريال كه بيش از  762   كرد قريب به

 .اعتبارات دولتي است، به بهره برداري مي رسد 
طرح آب و خـاك و هـفـت طـرح            3اين طرح ها شامل :  وي افزود

 .دامپروري مي باشد
طرح آب و خاك شامل يك پروژه اجـرا     7: سبك خيز اظهار داشت

ميليون مترمكعب، يك طرح انتقال آب   1.5سد خاكي با حجم آبگيري 
ميليون ريـال و مـرمـت         900متر و هزينه كرد اعتبار دولتي  490به طول 

ميليون ريال اعتبار دولتـي مـي      320متر با هزينه كرد  60   قنوات به طول
 .باشد

همچنين طرح هاي دامپروري شـامـل يـك طـرح           :  وي تصريح كرد
 235قطعه اي، دو طرح پرورش گوسفند داشتـي     200   پرورش شتر مرغ

قـطـعـه اي، دو طـرح            5500راسي، يك طرح پرورش بوقلمون  200و 
راسـي و يـك طـرح پـرورش مـرغ                   100 و    30پرورش گاو شيري 

شـغـل    164هزار قطعه اي مي باشد كه با افتتاح اين طرح ها 45تخمگذار 
 .در منطقه ايجاد مي شود

 
درصد جمعيت استان كرمان  30

 نياز به روان درماني دارند
 

در حاشيه بازديد استاندار از بيمارستان اعصاب و روان    : سرويس خبر
درصد جمعيت كشور نياز به روان درماني و    23:  نوريه كرمان اعالم شد

درصـد     30يك درصد آنها نياز به بستري دارند و در اسـتـان كـرمـان          
 .جمعيت، نياز به روان درماني دارند

رجبي زاده رييس بيمارستان اعصاب و روان نوريه كـرمـان   ...  قدرت ا
خردادماه در حاشيه بازديد استاندار از اين بيمارستان، بـيـمـاري       9امروز 

: هاي رواني را يكي از معضالت در كل كشور دانسـت و بـيـان كـرد            
بيماران رواني تبعات فرهنگي، اجتماعي و امنيتي دارنـد و بسـيـاري از          
جنايات توسط افراد داراي بيماري رواني صورت گرفته كه اگر آنهـا را    

 .به موقع درمان مي كردند بسياري از جنايات اتفاق نمي افتاد
وي با بيان اينكه هميشه سعي داريم مشـكـالت را بـه گـردن مـردم              
بيندازيم اما اين گونه نيست و در ادامـه اعـتـيـاد را يـكـي از ابـعـاد                       

مـتـاسـفـانـه در        :  تهديدكننده هاي امنيت اجتماعي دانست و اظهار كـرد 
 .درمان اين بيماران عقب هستيم

رييس بيمارستان اعصاب و روان نوريه كرمان بر لزوم درمان به موقـع  
در كل دنيا اعتـبـاراتـي    :  بيماران داراي اختالل رواني تاكيد كرد و افزود
 .براي درمان بيماران رواني اختصاص مي دهند

در همه جاي دنيا به بيمارستان هاي رواني تـوجـه مـي        :  وي ادامه داد
 .شود و حمايت از بيمارستان رواني يك بعد امنيتي دارد

رجبي زاده با اشاره به فوت افراد به علت مصرف مشروبـات الـكـلـي       
نبايد همه چيز را زيرزميني كنيم كه تبعات آن را هـم مـي         :  اظهار كرد

 .بينيم و بايد مشكالت را بپذيريم و آنها را ريشه اي و عاقالنه حل كنيم
به گزارش ايسنا، در اين بازديد همچنين حجت االسالم علي هاشميان 

در دنيا بيمـارسـتـان هـاي روانـي مـورد             :  رييس موقوفه نوريه نيز گفت
حمايت شديد دولت ها هستند بنابراين درخواست حمايت از مسـئـوالن     

 . را داريم زيرا بيمارستان اعصاب و روان درآمد ندارند
 

 بهره برداري از يك طرح 
آب و خاك در شهرستان ريگان 

 در هفته جهاد كشاورزي 
بنا به اعالم روابط عمومي سازمـان جـهـاد كشـاورزي         :  سرويس خبر

: استان كرمان، فرامرزي مدير جهاد كشاورزي شهرستان ريگـان گـفـت     
در هفته جهاد كشاورزي يك طرح آب و خاك با هزينه كـرد قـريـب        

ميليارد ريال آن از اعـتـبـارات دولـتـي             9ميليارد ريال كه قريب  13   به
  .است،به بهره برداري مي رسد 

 سال بيست و هشتم  1400خرداد ماه  13پنجشنبه     2

 از گوشه و كنار استان

استانـدار كـرمـان       : سرويس خبر
هاي حفاري در    توقف كامل پروژه

خرداد ماه  28تا  25سراسر استان از 
را خواستار شد و سرپيچي از ايـن      
مساله را به منزـلـه اخـالل در امـر           

بـه گـزارش        .انتخابات عنوان كرد

نشـسـت     وند در علي زيني ايرنا،
ستاد انتخابات استان كـرمـان و     
ــا             ــري ب ــوي ــاط تص ــب در ارت

هاي سـراسـر اسـتـان        فرمانداري
فـرمـانـداران بـايـد        :  عنوان كرد

تــمــام وقــت خــود را بــراي           
ها و رفـع   سازي زيرساخت آماده

مشكالت احتمالي جهت برگـزاري  
 .هرچه بهتر انتخابات، بگذارند

استاندار كرمان براي جلوگـيـري   
از هر گونه وقفه در روند برگـزاري  
انتخابات به فرمانداران در خصوص 
حفاظت از فيبرهاي نوري هـوايـي     

معاون توسعه مديـريـت    .تاكيد كرد
و منابع استانـدار كـرمـان نـيـز در            

فرمانـداران در    :  نشست گفت    اين
خصــوص تــامــيــن و تــكــمــيــل         

هاي الزم براي برگزاري  زيرساخت
انتخابات اقدامات الزم را انـجـام         

 .دهند
همچنين با اشـاره     حميده واعظي

هاي حـفـاري    به توقف كامل پروژه
 28تـا       25برق، مخابرات و آب از 

: خرداد ماه در سطح اسـتـان افـزود     
اداره كل روستايي نيز نـظـارت بـر      

هـاي حـفـاري در سـطـح             فعاليت

مـديـر      .ها بايد داشته باشند دهياري
دفتر فناوري اطالعات اسـتـانـداري    

از  كرمـان نـيـز در ايـن نشـسـت              
برگزاري مانور سراسري در اسـتـان   
كرمان به منظور سنجش آمـادگـي     

خـرداد   28براي برگزاري انتخابات 
ماه رياست جمهوري و شـوراهـاي     

   .اسالمي شهر و روستا خبر داد
همـچـنـيـن بـه         مصطفي رحمتي

آموزش مسئوالن فناوري اطالعات 
هاي سـراسـر اسـتـان        در فرمانداري

 .اشاره كرد

دكـتـر احسـان      :  سرويـس خـبـر     
عراقي زاده معاون راهـداري اداره      
كل راهداري و حمل ونقـل جـاده     
اي استان كـرمـان بـا اعـالم ايـن              

طرح راهداري محـوري  :  خبرگفت
هاي شرياني و پرتردد  استـان   در راه

تيم عـمـلـيـاتـي       64كرمان در قالب 
راهداري  همزمان با ديگـر اسـتـان      
هاي كشور از دو هفته قـبـل آغـاز      

 .گرديده است
با تـوجـه بـه        :  عراقي زاده افزود

كاهش نسبي ترافيك برون شهـري  
و به منظور انسجـام در عـمـلـيـات          

اي، اداره      راهداري جاري و دوره  
كل راهـداري و حـمـل و نـقـل              

اي استان كـرمـان بـا بسـيـج             جاده
امكانات و نيروهاي راهداري، طرح 

هــاي    راهــداري مــحــوري در راه      
شرياني و پرتردد استان را مطابق بـا    
برنامه زمانبندي تعيين شـده آغـاز       

 .نموده اند
در هــمــيــن راســتــا     :  وي افــزود  

ريزي الزم جهت حضور فعال  برنامه
و موثـر هـمـكـاران زحـمـتـكـش             

 390راهداري و با تجميـع حـدود       
دستگاه ماشين آالت و تجـهـيـزات    
موجود چند شهـرسـتـان در يـك         
محور شرياني و پرتردد انجـام مـي     

معاون راهداري اين اداره كل .  شود
فعـالـيـت      13در اين طرح : ادامه داد

به صورت خاص مـد نـظـر قـرار           
گرفته و اداره كل راهداري و حمل 

اي بـا امـكـانـات و              و نقل جـاده   
نيروهاي فعال راهـداري مـوجـود        

ها اقـدام     نسبت به انجام اين فعاليت
 .كنند مي

را       فعـالـيـت     13عراقي زاده اين 
درزگيري، لكه گيري، حذف چاله 
و خرابي آسفالت، تسطيح حريم و   

هـا،     اصالح شـيـب شـيـروانـي راه         
پاكسازي شانه و حاشيه راه، شـانـه     
سازي يا تعريض شـانـه و اصـالح        

 .افتادگي شانه راه عنوان كرد
وي همچنين اصالح، تعـمـيـر و      
رنگ آمـيـزي پـايـه تـابـلـوهـا و               
تجهيزات روشنـايـي مـنـصـوبـه و           
حذف تابلوهـاي غـيـرضـروري و         
ناصحيح، تخليه مصالح از حاشيه و   
كنار راه يا پشت ديوارهاي حـايـل،   

شستشو و رنگ آميزي ابنـيـه فـنـي       
موجود همانند ديوارهـاي حـايـل،      

هـا و       هاي عابر پيـاده، گـالـري      پل
ها، حفاظ هاي بتنـي و     ديواره تونل

فعالـيـت طـرح        13غيره را از ديگر 
 .راهداري محوري دانست

عراقي زاده احيا و اجراي مجـدد  
ها و اصـالح   خط كشي ها، تنقيه پل

و پاكسازي دستكها و ديـوارهـاي       
هدايت آب و راديـه و بـريـدهـا،           
تعمير و بازسازي درزهاي انبساط و 

ها، تعمير و اصالح سيسـتـم    نرده پل
اي و طولي و تونل ها  روشنايي نقطه

و تعمير و اصالح سيستم روشنـايـي   
نقطه اي را از فعاليت هـاي ديـگـر      
اين طرح عنوان كرد كه به صـورت  

 .خاص مد نظر قرار گرفته است

وي زمان اجراي اين طرح را از     
شهريورمـاه   31اواسط ارديبهشت تا 

در :  سال جاري اعالم و ادامـه داد       
راستـاي اجـراي طـرح راهـداري           

ــر        ــالوه ب ــوري ع ــح ــم     64م ــي ت
دستگـاه از مـاشـيـن          390عملياتي،

آالت سبك و سنگين راهداري بـه  
نــيــروي راهــدار            450هــمــراه   

عـراقـي زاده      .  حضوري فعال دارند
ميليارد ريال  350اعتبار اين طرح را 
استان كـرمـان    :   اعالم كرد و گفت

كيلومتـر   206هزارو  18در مجموع 
 56راه را در خود جاي داده  كـه       

  723كيلومتر آن آزادراه، يكهزارو   
 167كيلومتر بزرگراه، يـكـهـزارو        
 671كيلومتر راه اصلي و يكهـزارو    

 .كيلومتر راه فرعي است

 تاكيد استاندار كرمان در راستاي انتخابات؛

خرداد در سراسر  28تا  25هاي حفاري از  پروژه
 شود استان كرمان متوقف مي

 مناقصه عمومي يك مرحله اي  آگهي
  19/31/3/1400: شماره مناقصه
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كيلومتر  820هزارو 2طرح راهداري محوري در بيش از 
 محور شرياني و پرتردد شمال استان كرمان اجرا مي شود

 )نوبت  اول(  آگـهي مزايده 
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جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گيري از سامانه تداركات                   
( و با شماره مزايده            )  setadiran.ir( الكترونيكي دولت      

به صورت الكترونيكي واگذار    ) شماره سيستمي   5/000030136000003
 .نمايد

الي   9از ساعت       1400/03/13از تاريخ   : زمان انتشار در سايت      
 .بعدازظهر  14ساعت   1400/03/23

صبح   10از ساعت       1400/03/13از تاريخ     :مهلت ارائه پيشنهادات  
 .بعداز ظهر 14ساعت   1400/03/23الي  

 13صبح تا     8از      1400/03/20تا      1400/03/17از  :  تاريخ بازديد 
 .ظهر

 صبح                                                                               8ساعت  1400/03/24 :زمان بازگشايي 
 صبح  8:30ساعت  1400/03/24: زمان اعالم به برنده

واحد   2به اداره آموزش و پرورش ناحيه          : جهت اطالعات بيشتر  
 .  كارپردازي مراجعه نماييد

 32735152: تلفن تماس 
 .كليه هزينه هاي برگزاري مزايده بر عهده  برنده مزايده مي باشد

 كرمان  2اداره آموزش و پرورش ناحيه  

 )نوبت  دوم(  آگـهي مزايده 
 متر از محوطه كانون انديشه اسالمي 260اجاره 

 30136/51) شماره مزايده مرجع(
 

اجاره بهاء  كرمان در نظر دارد،         2اداره آموزش و پرورش ناحيه         
متر مربع از محوطه كانون انديشه اسالمي           260ساليانه  

از  راواقع در خيابان كامياب روبروي بيمارستان مهرگان            
طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گيري              

و با شماره    ) setadiran.ir(از سامانه تداركات الكترونيكي دولت          
به صورت   )  شماره سيستمي     5/000030136000002(  مزايده   

 .الكترونيكي واگذار نمايد
الي   13از ساعت       1400/03/09از تاريخ   : زمان انتشار در سايت     

 .بعدازظهر  14ساعت   1400/03/19
صبح   8از ساعت       1400/03/10از تاريخ     :مهلت ارائه پيشنهادات  

 .بعداز ظهر 14ساعت   1400/03/19الي  
 12صبح تا     8از      1400/03/16تا      1400/03/10از  :  تاريخ بازديد 

 .ظهر
صبح                                                             8ساعت  1400/03/20 :زمان بازگشايي 

 صبح  8:30ساعت  1400/03/20: زمان اعالم به برنده
واحد   2به اداره آموزش و پرورش ناحيه          : جهت اطالعات بيشتر  
 .  كارپردازي مراجعه نماييد

 32735152: تلفن تماس 
 .كليه هزينه هاي برگزاري مزايده بر عهده  برنده مزايده مي باشد

 كرمان  2اداره آموزش و پرورش ناحيه  

 آگهي مزايده مال غيرمنقول 
 9901441پرونده اجرايي كالسه 

به موجب پرونده اجرائي كالسه فوق نظر به اينكه خانم سيمه آذر بابت وصول مهريه اقدام 
به صدور اجرائيه عليه آقاي مجيد ناظري زاده نموده اند و به درخواست بستانكار ارزيابي پالك 

فرعي از اصلي مذكور قـطـعـه     2اصلي مفروز و مجزي شده از  2786فرعي از  842به شماره 
بـا     8، واحـد      6، طبقـه    1شهرك افضلي پور، ضلع شرقي بلوك مينا  3واقع در بخش  842

 :مشخصات ذيل
 :مشخصات مالكيت

مـتـولـد       16503مالكيت اقاي مجيد ناظري زاده فرزند محمد به شماره شـنـاسـنـامـه          
به عنوان مالـك   6از كل سهم  6با جز سهم  2990577335داراي شماره ملي  1356/06/20

كـه     90سري الف سال  476547ششدانگ اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 
 .ثبت گرديده است 63673ذيل شماره  250دفتر امالك جلد  193در صفحه 

 :مشخصات كامل ثبتي ملك طبق سند مالكيت به شرح ذيل مي باشد
 : حدود اربعه

در پنج قسمت اول به طول سه متر و شصت سانتي متر دوم كه شرقي اسـت بـه       :  شماال
طول يك متر و نود و شش سانتي متر سوم به طول يك متر و هشتاد و سه سانتي متر چهارم 

پنجم به طول دو متر و بيست و پـنـج       .  كه شرقي است به طول يك متر و چهار سانتي متر 
 اصلي 2786فرعي از  2سانتي متر ديواريست به فضاي پالك 

در سه قسمت اول به طول چهار متر و چهل سانتي متر كه جنوبي است به طول دو   :  شرقا
متر و بيست و پنج سانتي متر سوم به طول چهار متر و پنجاه سانتي متر ديواريست به فضـاي  

 اخيرالذكر
در پنج قسمت اول به طول يك متر و هشتاد و سه سانتي متر دوم كه غربي سـت    :  جنوبا

به طول چهل سانتي متر سوم به طول يك متر و هفده سانتي متر چهام كه شرقي اسـت بـه     
پنجم به طول سه متر و شصت و پنج سانتي مـتـر     .  طول يك متر و شصت و پنج سانتي متر

 ديواريست به فضاي پالك دو فرعي
در سه قسمت اول به طول هفت متر و هفتاد سانتي متر ديـواريسـت مشـتـرك بـا          :  غربا

فرعي دوم كه شمالي است به طول يك متر و بـيـسـت و دو           8415آپارتمان پالك شماره 
سانتي متر ديواريست به محل عبور كانال هاي تاسيساتي عمومي سوم به طول پنج مـتـر و       
بيست و پنج سانتي متر درب و ديواريست به محل عبور كانال هاي اخـيـرالـذكـر و راهـرو          

 840مشترك سقف اين پالك با كف كف پشت بام اشتراكي و كف آن با سقف آپـارتـمـان        
همچنين در قسمت هاي دوم حد شمال و دوم حد شرق و سـوم حـد         .  فرعي مشترك است

جنوبي اين پالك بالكن هايي به مساحت سه متر و پنجاه سانتي متر و سه متر و ده سـانـتـي    
 .اصلي است 2786فرعي ها تماما از . متر و يك متر و نود سانتي متر احداث گرديده است

 .ـ ملك مزبور داراي سند مالكيت است1
ـ عرصه ملك زميني با عرصه وقف به مساحت يكصد و سي و چهار هزار و يـكـصـد و      2

است كه مطابق صورتمجلس تفكيكـي شـمـاره       182دفتر  276شصت مترمربع ثبت صفحه 
 .تفكيك شده است 1389/03/01مورخ  015030

 .به صورت آپارتمان مسكوني مي باشد: ـ وضعيت فعلي ملك 3
 .مترمربع است 82/6ـ مساحت آپارتمان 4
 :ـ بنا و مستحدثات5
 .مترمربع مي باشد 82/6ـ ملك مورد ارزيابي يك واحد آپارتمان مسكوني به مساحت 1
 :ـ مشخصات ساختمان6
 .ـ نقشه بنا مطابق اصول فني مي باشد1
 .ـ اسكلت ساختمان بتني است2
 .متوسط است: ـ كيفيت مصالح مصرفي 3
 .شرقي است: ـ موقعيت ملك 4
 .مسكوني است: ـ كاربري ملك5
 .ـ عايق كاري بنا از لحاظ رطوبت نسبتا كامل است6
 .فاقد هرگونه عيبي مي باشد: ـ معايب مشهود در بنا7
 .ـ ملك در اجاره نمي باشد8

نـمـاي   ( شامل تجهزات داخلي و خـارجـي    :  ساير عواملي كه در ارزش ملك موثر مي باشد
 :ملك و ساير موارد در ملك به شرح ذيل است) بيروني
 :ـ ارزش ملك با توجه به مشخصات فوق الذكر به شرح ذيل تعيين مي شود10

 388/220/000تومان جمـعـا      4/700/000ارزش هر مترمربع اعيان به قرار هر متر مربع 
 تومان 

با فرض صحت و درستي اصالت اسناد و مدارك ابرازي طرفين و موقـعـيـت    :  توضيح مهم
 جغرافيايي ملك معرفي و نشان داده شده توسط ايشان، با فرض ملك طلق و بالمعارض

 فارغ از بررسي و صحت مالكيت متقاضي، حدود اربعه و مساحت هاي نهايي
بدون لحاظ هرگونه موانع ثبتي ، مرتهن بودن ملك، ارتباط با مالكيت دولت يـا امـالك       
دولتي، صرف نظر از هرگونه بدهي ها، ديون معوقه و تعهدات احتمالي به اشخاص حقيقـي و    

 حقوقي
 :نظريه ارزيابي

سيصد و هشـتـاد و     ( ريال  3/882/200/000بنابراين ارزش ششدانگ ملك مرقوم به مبلغ 
 .برآورد و تقويم مي گردد) هشت ميليون و دويست و بيست هزار تومان

در اداره كل ثبت  اسـنـاد و        1400/03/25ظهر روز سه شنبه مورخه  12الي  9از ساعت 
امالك كرمان واقع در ضلع شمالي پارك نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شـهـيـد نصـر از         

ريال كـه     3/882/200/000طريق مزايده به فروش مي رسد و مزايده از مبلغ پايه كارشناسي 
 10قطعي گرديده است از مبلغ پايه كارشناسي شروع و باالترين مبلغ پيشنهادي با پـرداخـت     

روز    5خريدار ملكف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت .   درصد فروخته خواهد شد
از تاريخ مزايده به حساب ثبت توديع نمايد و در صورتي كه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را   
به حساب سپرده ثبت واريز نكند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و به حسـاب خـزانـه واريـز         

همچنين بدهي هاي مربوط به اب و برق و گـاز  .  خواهد شد و مزايده ابطال و تجديد مي گردد
اعم از حق انشعاب يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده از اين بابـت بـدهـي      
داشته باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكـه  
رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن انكه پس از انـجـام   
مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد بـه بـرنـده        
مزايده مسترد مي گردد ضمنا چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز اداري بعد 
از تعطيلي مزايده انجام خواهد شد طالبين مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در سـاعـات   

 الف/ م  265.اداري به اداره ثبت اسناد مراجعه نمايند
 1400/03/13: تاريخ انتشار

 عليرضا محمدي كيا
 رئيس اداره اجراي اسناد رسمي كرمان

معرفي يك فروشگاه مواد 
پروتئيني به جرم گرانفروشي مرغ 

 به تعزيرات حكومتي 
بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان :  سرويس خبر

در بازرسي از واحدهاي صنفي مواد پروتئيني و مرغ فروشي يك واحـد  
صنفي كه از طريق گرانفروشي مرغ به سودجويي مي پرداخت شناسائي 

ريال تكميل  30.000.000و گزارش تخلفات اين واحد صنفي به ارزش 
 .و جهت صدور حكم به اداره كل تعزيرات حكومتي ارسال گرديد



 بررسي اوضاع فرهنگي سـيـاسـى   
از جنبه سياسي )  ع( عصر امام صادق

يكي از دوران هاي مـهـم تـاريـخ         
اسالم به شمار مي رود كـه در آن      
قيام ها و وقايع مـهـمـي بـه وقـوع          

از مهم ترين آن هـا مـي         .  پيوست
توان به انتقال حكومت و قدرت از   

 . بني اميه به بني عباس اشاره كرد
عباسيان كه از گذشته با امـويـان     
در جنگ و مبارزه بودند به واسطـه  
سياست هـاي ويـژه ي خـود بـه               

 . موفقيت هاي بزرگ دست يافتند
اواخر دوران امـامـت حضـرت          

يكي از سـخـت تـريـن         )  ع( صادق
ادوار شيعه در تاريخ اسالم بـود و      
رابطه ميان امام و ياران ايشان قـطـع   

گاه اصحـاب خـود را بـه          .  گرديد
لباس فروشنده ي دوره گـرد در          
آورده تا بتوانند مخفيانه بـه مـنـزل        
امام راه يافته و پاسخ سؤاالت خـود  
را از محضر آن حضرت دريـافـت     

 .كنند
از همه به شـرايـط   )  ع( امام صادق

موجود آگاه تر بود و مـي دانسـت     
كه زمينه فرهنگي مناسب و نـيـروي   
كافي براي قيام در ميـان شـيـعـيـان        
وجود ندارد؛ از اين رو سـيـاسـت        
كلي خود را در مـبـارزه ي غـيـر           
 . مستقيم با دستگاه خالفت قرار داد

اهتمام آن حضرت براي تـبـيـيـن     
حقيقت دين و بـاال بـردن سـطـح           
بينش ديني شيعيان موجبات تعـالـي   

 .فرهنگ شيعه شد
بـه عصـر     )  ع( عصر امـام صـادق    

تضارب آرا و عقايد مشهور اسـت؛  
چرا كه در آن زمان فرقه ها و دسته 
هاي متعدد به وجود آمد و آشـوب  
هاي فكرى، انديشه هاي انحرافي و 

بـه  .  عقايد گوناگون ظاهر گـرديـد    
همين جهت بسيـاري از طـبـقـات         
مسلمين در معرفت ذات و صـفـات   
حق متعال  و ديگر اصول اعتـقـادي   

و احكام عملي دين و تأويل آيـات  
قرآن كريم و مسايلي از قبيل قضا و 
قدر، جبر و تفويض، مبدأ و معاد و   
ثواب و عـقـاب دچـار شـبـهـه و               

 .اختالف شدند
به دنبال اين شـبـهـات مـكـتـب          

هايى؛ همچون خوارج، مـعـتـزـلـه،        
متصوفه، زنادقه، جـبـريـه، شـبـهـه،         

پـديـدار   ...  قصاص، تنـاسـخـيـه و         
گشت و مـذاهـب و فـرقـه هـاي              

 .گوناگون به وجود آمد
وجود انحرافات عقيدتي از يـك  
سو و فراهم شدن فضاي مـنـاسـب      
براي بيان معارف ديـنـي از سـوي        

) ع( ديگر سبب شد تا امـام صـادق      
حركتي عظيـم را بـراي اعـتـالي           
 . معنوي و ديني مسلمانان آغاز كند

مي توان موارد زير را از جـملـه       
مهم ترين فعاليت هاي آن حضـرت  

 :در مبارزه با انحرافات برشمرد
بيان و شرح اصول اعـتـقـادي      .  1

صحيح؛ در اين صورت مسلمانان با 
مباني اعتقادي صحيح اسالم آشـنـا     
شده و از انحرافات موجود نيز آگاه 

از اين راه حق از بـاطـل     .  مي شدند
جدا مي شد و مسلمانان راحت تـر    
مي توانستند مسير مستقيم را شناخته 
و با اطمينان در آن گام بردارند و به 
 . صالح و درست كاري دست يابند

بيشتر شبـهـات مـطـرح شـده و            
انحرافات شكل گرفته بر اثر نبـودن  
شناخت و درك درست از مسـألـه     

 . توحيد و صفات و افعال الهي بود
زنادقه و مـالحـده نـيـز افـكـار             
الحادي خود را مـيـان مسـلـمـانـان         
ترويج مي كردند؛ از اين رو تبيـيـن   
مباحث توحيدي نسبـت بـه سـايـر         
مسايل اعتقادي بيش از هـر زمـان         

 .ديگر الزم و ضروري مي نمود
در )  ع( از ميان سخنان امام صادق

مباحث تـوحـيـدي مـي تـوان بـه             
 »توحيد مـفـضـل   «حديث شريف 

اشاره نمود كه در آن، حضـرت از    
خاك، نبات، حيوان، انسان، گـيـاه،   
افالك و عناصر ديگر سخن به ميان 
آورده و به زيباترين شكل نتيجه ي   
آن را بيان مي فرمايد كه موجودات 
در حال تسبيح و تشهيد و تـهـلـيـل       
الهي هستند و حتي جماد و نـبـات       
همواره به عبادت و طاعت تكوينـي  

 .مشغول اند
در جاي ديگر بـر  )  ع( امام صادق

اهميت خـ داشناسـي تـأكـيـد مـي          
بنده در مرحله اول بـايـد       «:  فرمايد

خـ داي خود را بشناسد و پـس از        
آن بداند كه چگـونـه خـلـق شـده          
است، تا پس از درك امتـيـازات و     
حكمت هاي به كار رفته در خلقت 
انسان، از خـ داي خود سپاسگـزاري  

اين شكر و سپاسگزاري زماني .  كند
محقق مي شود كه انسـان اوامـر و       
دســتــورات پــروردگــار خــود را        
بشناسد و با كمال اخالص، اطاعـت  

 .»او را به جا آورد
ـ پاسخ به شبهات و سـؤاالتـي       2

كه از ناحيه مسلمانان و شـيـعـيـان         
مطرح مي شد، شيـوه ي ديـگـري        
 . براي تحكيم پايه هاي اعتقادي بود

با توجه به شرايط خاص فرهنگي 
) ع( عقـيـدتـي عصـر امـام صـادق            

پرسش ها و ابهام ها بيشتر پيـرامـون   
مسايل كالمى؛ به ويژه مسـألـه خـ       

در بـاب تـوحـيـد و         .  داشناسي بود

عدل الهي احاديث بسيـاري از آن      
بزرگوار نقل شده است؛ چنان كـه    

توحيد آن اسـت كـه     «:  مي فرمايد
آنچه بر خود روا مي داري بر خـدا    
روا نداري و عـدل آن اسـت كـه          
كاري را كه اگر خود انـجـام مـي        
دادي مورد مالمت واقع مي شـدي    

 .»به خالقت نسبت ندهي
درگيري مسلمانان بـا بـرداشـت        
هاي نادرست از معاني صفات ذات 
و افعال الهى، سبب پيدايش افـكـار   

 . گوناگون انحرافي گرديد
مسأله رؤيت حق متعال در دنـيـا،   
يا آخرت به سرعت بـه يـكـي از          
مسايل مورد بحث مسلمانان تبديـل  

در پي تفسيرهاي ظـاهـري از       .  شد
برخي آيات، نظرات گوناگوني رخ 

حقيقت واقـع    )  ع( امام صادق.  نمود
چشم ها او را نمي «:  را چنين فرمود

بينند؛ ولكن قلب ها بـا حـقـيـقـت          
حق متـعـال   .  ايمان او را در مي يابند

با حواس ظاهري درك نمي شود و 
قابل مقايسه با مردم نيست و بـدون    

 .»تشبيه شناخته مي شود
قضا و قدر الهى، اختيار، يـا بـي       
اختياري انسان از جمله مسايلي بـود  
كه باعث ايجاد فرقه هاي گوناگون 

) ع( امام صـادق   .  ميان مسلمانان شد
الجـبـرو   «پس از بـيـان حـديـث           

در »التفويض بل امرٌ بين األمـريـن    
زماني كـه    «:  شرح آن چنين فرمود

فردي انجام گناهي را اراده مي كند 
و تو او را نهي مي كنـي و سـپـس        
رهايش مي سـازي و او گـنـاه را            
مرتكب مي شود، اين ترك كـردن  

 .»تو به معناي امر او بر گناه نيست
ـ جلسات درس، يـا دانشـگـاه        3

بزرگ جـعـ فري را مـي تـوان از         
مهم ترين اقدامات آن بزرگوار در   
جهت گسترش و نشـر مـعـارف و        

قيـام هـا و       .  دانست:  علوم اهل بيت
شورش هاي متعدد كـه سـرتـاسـر         
سرزمين اسالمي را در برگرفته بـود  
فضاي مناسبي را براي امـام صـادق    

پديد آورد تـا از سـرگـرمـي           )  ع( 
حكومت به امور سياسـي نـهـايـت       
استفاده بشود و با تـأسـيـس حـوزه       
بزرگ علمى، علوم مختلفي را ـ كه 
برخي از آن ها در اسـالم سـابـقـه         

 .نداشت ـ معرفي نمايد
) ع( حاصل تالش هاي علمي امام

و جلسه هاي درس ايشان، تعليـم و    
 . تربيت چهار هزار شاگرد بود

دانش آموختگان محافل عـلـمـي    
اقدام به جمـع آوري بسـيـاري از          
احاديث متروك و فـرامـوش شـده      
كردند و كتاب هـاي بسـيـاري را          

گردآوري چهارصد .  تأليف نمودند
اصل از سـوي چـهـارصـد تـن از            
اصحاب آن حضرت را نمونه اي از 
مهم ترين اقدامات علمي آن زمـان    

 .مي توان برشمرد
در ايـن حـركـت      )  ع(امام صادق

علمي بزرگ توده هاي مردم را بـا    
معارف حقيقي ديـن اسـالم آشـنـا         

آنان دريافتند كـه چـگـونـه         .  نمود
حاكمان و خلفاي جور بـا غصـب       
خالفت، مسير جانشيني پيامبر اكـرم 

را منحرف ساخته و مسلمانان )  ص( 
را به تباهي و گمراهي كشاندند؛ از   
اين رو توجه به اهل بيت و خانـدان  

روز به روز بيشتر شد و بـه    :  رسالت
دنبال آن قيام هـاي مـتـعـدد بـراي          
مبارزه با ظلم و ستم دستگاه حاكمه 
به وقوع پيوست و مخالفت هـا بـه       

 .اوج خود رسيد

ـ تعليم و تـربـيـت شـاگـردان            4
متخصص يكي ديگر از فـعـالـيـت       

ــادق        ــام ص ــاي ام ــود)  ع( ه آن .  ب
بزرگوار از استعداد شاگردان خـود    
به خوبي آگاه بود و براي هر يـك    
از آنــان در خــور ادراك و                 
استعدادشان مطالب مهم و دقيق هـر  
رشــتــه عــلــمــي را در جــلــســات         
خصوصي در ميان مي گذاشت و به 

 .آموزش آنان مي پرداخت
مناظرات علمي امـام صـادق      .  5

نقش به سزايي در پـيـرايـش و      )  ع( 
اصالح اعتقادات و مبارزه با عقـايـد   

آن بــزرگــوار   .  انــحــرافــي داشــت  
همواره از دعوت متفكران و سـران  
فرق و اديان مختلف براي مـنـاظـره    
استقبال مي نمود؛ چرا كـه بـديـن        
وسيله نه تنها بطالن عقايد و آراي     
منحرف آشكار مي گرديد، بـلـكـه    
ثبت و ضبط مناظره هـا دسـتـرسـي       
ديگران را به اين مطالب آسان مـي    
نمود و بدين وسيله ساير مسلمـانـان   
در نقاط ديگر از آن بـهـره مـنـد             

اين گونه بود كه فن گـفـت     .  شدند
وگو و مناظره در ميان مسلمانان بـه    
شيوه ي صحيح و مطلـوب شـكـل      
گرفت و جايگاه ويژه ي خـود را        

 .باز يافت
در مناظـرات  ) ع( شيوه امام صادق

 . علمي بسيار حايز اهميت است
دقت، متانت و علم امام به گـونـه   
اي بود كه حتي تحسين مخالفان را   

آن بـزرگـوار     .  بر مـي انـگـيـخـت       
براساس امور مـورد قـبـول طـرف         
مقابل استدالل مي نمـود و چـنـان        
قاطعانه داليل خود را بـازگـو مـي        
فرمود كه طرف گفـت وگـو جـز        
اعتراف به بطالن رأي و نظر خود و 

راه ديـگـري   )  ع( تسليم در برابر امام
 .نداشت

آن حضرت در مناظره بـا گـروه     
هاي ملحد، بطالن عقايد آن هـا را    
به اثبات مـي رسـانـد و درك و              
شناخت صحيح از توحيد و صفـات  

 .الهي را ارائه مي فرمود

 سال بيست و هشتم 1400خرداد  ماه        3 
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هاي متنوع  انسان با فعاليت 
هاي مختلف  در طبيعت، گونه

بر روي كره زمين را تحت 
تأثير قرار داده و اكنون 

ها نشان  ترين ارزيابي تازه
دهد كه تنها سه درصد از  مي

كره زمين دست نخورده 
 .باقي مانده است

 
پارك ملي سرنگتي، پاركـي در    

يـكـي از      ناحيه سرنگتي در تانزانيـا 
هاي روي زمين اسـت     معدود مكان

هاي جانوري از    كه هنوز همه گونه
صدها سال پيش را در خـود جـاي     
داده و اكوسيستم اين منطقه متعادل 

تعداد جـمـعـيـت       .  باقي مانده است
انساني كه در اين منطـقـه زنـدگـي       

كنند، در حدي كم اسـت كـه        مي
كنند و به طـور   سيستم را مختل نمي

كلي، سرنگتي نمونـه بـارز آنـچـه         
زيست شناسان آن را اكوسـيـسـتـم     
زيست محيـطـي دسـت نـخـورده          

 .نامند، باقي مانده است مي
هايي در سطـح كـره      چنين مكان

بـر اسـاس      زمين كمياب هسـتـنـد؛     
نتايج يك نـظـرسـنـجـي گسـتـرده          

درصــد از      97جــديــد، تــقــريــبــا     
هاي موجـود در زمـيـن         اكوسيستم

 . ديگر سالم نيستند
سـال گـذشـتـه،          500در طـول    

هـاي     ها گـونـه     بسياري از زيستگاه
انـد و در         خود را از دسـت داده       

برخي ديگر، جمعـيـت حـيـوانـات        
كليدي در آن مناطق كاهش يافـتـه   

محققان گزارش دادنـد كـه       .  است
هـاي مـورد      تنها سه درصد از زمين

 .اند بررسي بدون تغيير باقي مانده

هاي سراسر دنـيـا      انسان به جنگل
هـاي     آسيب رسانده و زيسـتـگـاه       
هـاي     بسياري را به واسطه فعـالـيـت   

هاي  گونه.  تخريب كرده است خود
مختلف جانوري و گيـاهـي مـورد      

ها هستند و حتي چـنـد    تهديد انسان
در  اكوسيستم سالم باقي مانده نـيـز    

مـحـقـقـان     .  معرض خطـر هسـتـنـد      
درصـد از       11دريافتند كه حدود   

هاي طبيعي در مـنـاطـق         اكوسيستم
بسـيـاري از      حفاظت شده هستند و

هاي دست نخورده مـنـاطـقـي      زمين
ها  هستند كه هم اكنون توسط بومي

 .شوند اداره مي
به گزارش ايسنا، مـحـقـقـان بـر        

ــان     ــش انس ــق ــظ           ن ــف ــا در ح ه
هاي سالم تاكـيـد دارنـد       اكوسيستم

بسياري از دانشـمـنـدان تصـور            و
هاي حفاظت از  كنند يكي از راه مي

هاي طبيعي، حفظ حـقـوق    زيستگاه
قانوني جوامع بومي براي اداره ايـن  

 .ها خواهد بود سرزمين
بيشترين زيستگاه بكر در شـمـال   
ــي               ــايـ ــود دارد؛ جـ دور وجـ

هاي اصـلـي كـانـادا يـا             جنگل در
كه الـبـتـه       هاي يخي گرينلند بخش

هيچ يك از آنـهـا تـنـوع زيسـتـي           

هـاي     هنـوز بـخـش      . سرشار ندارند
،    هـاي آمـازون       بسياري از جنگـل 

كنگو و انـدونـزي نـيـز مـيـزبـان                
هـاي     هاي غني از گـونـه   اكوسيستم

مختلف هستند كه لزوم توجه بيشتر 
 .شود به اين مناطق تاكيد مي

يك دانشمند حفاظـت از      -ورتر
محيط زيسـت كـه در دانشـگـاه             

كند، در ايـن   بريتيش كلمبيا كار مي
اين مناطـق آخـريـن      :  گويد باره مي
. هاي روي كره زمين هستـنـد   مكان

ــاي           ــره ــوه ــن گ ــي اي ــاي ــاس ــن ش
اكولوژيكـي بسـيـار مـهـم اسـت             

 .جلوگيري از تخريب آنها واجب و
ورتر، از جـملـه ايـن مـوارد را           

دانـد و بـر          هاي آمازون مي جنگل
هـايـي      نقشه برداري از مـكـان   لزوم
انـد،     تا حد زيادي تغيير نـكـرده   كه

تاكيد دارد و اين روش را اولـيـن         
قدم در جهت محافـظـت از آنـهـا         

 .داند مي
مدت هاسـت كـه دانشـمـنـدان          
حفاظت از محيط زيست سعـي در    

هـاي   ترسيم نقش بشر در اكوسيستم
هـاي اخـيـر         در سـال .  طبيعي دارند

هـا     استفاده از تصـاويـر مـاهـواره          
هـا و       تغييرات فيزيكي مانند جـاده   

را آشكار كـرده   ها آسيب به جنگل
حتي مي تـوانـنـد تـأثـيـرات          است،

غيرمستقيم مانند آلودگي نـوري را    
 .نشان دهند

در اين مطالعات مشـخـص    
درصد كـره   40تا  20شد كه 

زمين توسط انسان تغيير كرده 
 .است

ــارش             ــم ــي، ش ــل ــور ك ــه ط ب
هاي دست نخورده و در    اكوسيستم

امان از دست انسان بسيار كمتـر از    
 .است آنچه انتظار داشتيم،

يك بوم شـنـاس حـفـاظـت از            
دانشگاه مونتانا در ميسوال البته ايـن    
گزارش را كمي سختگيرانه خوانده 

هاي بسيـاري   اكوسيستم:  گويد و مي
در سراسر جهان يك يا دو گونه را 
از دست داده اند، اما هنوز هم تنوع 
و جنب و جوش خـود را حـفـظ          

هـايـي،      در چنيـن مـكـان     .  اند كرده
بافت چند گـونـه مـمـكـن اسـت             

اي براي كل اكوسيسـتـم بـه       فاجعه
 .وجود نياورد

محققان اين پژوهش اما معتقدنـد  
با افزودن پنج گـونـه از        كه

 20تـوان       مـي  دست رفتـه، 
درصد زمين را به شكوه سابق 

 .خود بازگرداند
هاي از دسـت   معرفي مجدد گونه

رفته در بعضي از نقاط بـه خـوبـي        
در پـارك مـلـي        .  است انجام شده

هـا،     يلوستون بازگردانـدن گـرگ    
اكوسيستم را به حالـت تـعـادل در        

هـايـي      چـنـيـن طـرح      .  آورده است
ممكن است در همه جـا كـارسـاز        
نباشد و در حال حـاضـر تصـمـيـم        
گيري درباره چگونگي محـافـظـت    
از طبيعت يك چالش جهاني و رو   

  .به رشد است

 دهد؛ ها نشان مي ترين گزارش تازه

 درصد زمين از دست انسان در امان مانده است 3تنها 

 نسبت به عقايد انحرافي) ع(عملكرد امام صادق

 فرهنگي و گردشگري استان كرمان خبر داد مديركل ميراث
هاي گردشگري  توسعه زيرساخت

قنوات استان كرمان در آينده اي 
 نزديك

 

دستي   فرهنگي، گردشگري و صنايع       مديركل ميراث : سرويس خبر 
توسعه : هاي آتي اين پايگاه جهاني گفت       استان كرمان با اشاره به برنامه     

هاي گردشگري، بررسي منظر و كاركردهاي حوضه آبريز و           زيرساخت
شود از جمله اين      قنات مي   220ثبت ملي قنوات بخش ماهان كه شامل         

 .ها خواهد بود برنامه
جهاني   معرفي سرپرست جديد پايگاه ميراث     ريدون فعالي در مراسم   ف

قنات گوهرريز جوپار، به ثبت جهاني قنات گوهرريز جوپار اشاره و               
داري و    اين قنات به دليل يكجانشيني، توسعه نظام باغ             : اظهار كرد 

قنات ديگر از      10تاريخي تحت عنوان باغ شهر در كنار           تشكيل بافت 
آباد بروات شهرستان بم در فهرست              جمله قنات اكبرآباد و قاسم        

 .جهاني قرار گرفت ميراث
دستي استان كرمان      فرهنگي، گردشگري و صنايع       مديركل ميراث 

هايي همچون بهسازي محيطي،          هاي گذشته فعاليت       در سال  : افزود
هاي حوزه آبريز، بررسي و پژوهش ساختار قنوات و همچنين              پژوهش

شناختي قنات با محوريت پايگاه                 هاي باستان       بررسي ظرفيت   
جهاني قنات گوهرريز جوپار انجام شده است كه جاي تشكر و               ميراث

 .قدرداني دارد
توسعه : هاي آتي اين پايگاه جهاني گفت            وي با اشاره به برنامه       

هاي گردشگري، بررسي منظر و كاركردهاي حوضه آبريز و           زيرساخت
شود از جمله اين      قنات مي   220ثبت ملي قنوات بخش ماهان كه شامل         

 .ها خواهد بود برنامه
فعالي در ادامه از باغ شاهزاده ماهان به عنوان نگين گردشگري استان             

هاي    براي ساماندهي، توسعه زيرساخت       : كرمان نام برد و افزود          
هاي مرمتي اين باغ تاريخي به همكاري          گردشگري و همچنين فعاليت   

هاي مرتبط با صنعت گردشگري و همچنين بخش خصوصي               دستگاه
 .نيازمند هستيم

: فرهنگي اشاره و بيان كرد         وي به كمبود اعتبارات حوزه ميراث         
گري   مسئوالن بخش ماهان براي ساماندهي اين باغ تاريخي حس مطالبه         
ها و    را در خود تقويت كنند تا با همكاري و همدلي ديگر دستگاه                 

 .بخش خصوصي اين باغ بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد
دستي استان كرمان به      فرهنگي، گردشگري و صنايع     مديركل ميراث 

برپايي كارگروه ويژه باغ شاهزاده ماهان با حضور مسووالن اين استان             
با برگزاري اين كارگروه به مشكالت و ديگر             : اشاره كرد و گفت     

 .شود مسايل مربوط به اين باغ تاريخي پرداخته مي
توسعه صنعت گردشگري استان كرمان با همه         : وي خاطرنشان كرد  

ها نيازمند اقدامات فرابخشي و فرادستگاهي است و           مختصات و ويژگي  
 .كند اقدامات بخشي و دستگاهي هيچ كمكي به توسعه اين صنعت نمي

به گزارش ايسنا، در اين مراسم امين بيلدارماهاني به عنوان سرپرست            
جهاني قنات گوهرريز جوپار معرفي و از زحمات فوزيه             پايگاه ميراث 

 .فرحبخش قدرداني شد

 :مدير گروه سالمت روان دانشگاه علوم پزشكي كرمان
آمار بدي در زمينه مصرف 

دخانيات در بين دانش آموزان و 
 دانشجويان داريم

مدير گروه سالمت روان دانشگـاه عـلـوم پـزشـكـي            :  سرويس خبر 
در زمينه شيوع مصرف دخانيات در ميان دانش آموزان و   :  كرمان گفت
نفر دانش آموز پايه دهم مورد مطالعه قرار گـرفـتـه و       4000دانشجويان 

اطالعات آن به تفكيك هر شهرستان موجود اسـت امـا آمـار خـوبـي            
علي بهرام نژاد در نشست خبري به مناسبت هفـتـه مـلـي بـدون           .نيست

دخانيات با اشاره به اينكه در دنيا براي پيشگيري از اعتياد تـمـركـز بـر         
سيگار و مواد دخاني است زيرا در سنين پايين تأثير زيادي روي هيجـان  

فرهنگ مصرف از سيگار به سمت قـلـيـان رفـتـه و          :  مي گذارد، افزود
 .درصد است 15وضعيت مصرف در استان كرمان مشابه كشور يعني 

وي با اشاره به اينكه مراكز درمان اعتياد قادر به ارائـه كـمـك هـاي         
برنامه در دسـت اقـدام       :  اوليه در موضوع دخانيات هستند؛ تصريح كرد

وزارتخانه و علوم پزشكي كرمان راه اندازي مركـز جـداگـانـه اي در           
 .شهرهاي متقاضي است
در زمينه شيوع مصرف دخانيات در ميان دانـش    :  بهرام نژاد بيان كرد
نفر دانش آموز پايه دهم مورد مطالعه قـرار     4000آموزان و دانشجويان 

گرفته و اطالعات آن به تفكيك هر شهرستان موجود اسـت امـا آمـار        
 .خوبي نيست

در :  مدير گروه سالمت روان دانشگاه علوم پزشكي كـرمـان گـفـت      
سنين پايين بيشتر تمايل به مصرف قرص هاي روانگردان و كـمـتـر بـه         

است و وزارت بهداشت براي پيشـگـيـري    ...  مواد افيوني نظير ترياك و 
 .دو مسئله كنترل عرضه و كاهش تقاضا را دنبال مي كند

ساله به مـواد،   17تا  12عدم دسترسي آسان نوجوانان :  وي اظهار كرد
براي اين سن از فاكتورهاي مهمي است كه همه دستگاه ها در آن نقش 
دارند و شناسايي و معرفي خانواده هاي داراي والدين معتـاد از ديـگـر        

 .برنامه ها است
در حوزه دانشجويي نـيـز مـهـارت هـاي زنـدگـي              :  بهرام نژاد افزود

آموزش داده مي شود و در كنار آن افراد معتاد شناسايي و درمان آنـان    
 .در دستور كار قرار مي گيرد

همچنين حميدرضا گلزاري مدير گروه بهداشت محيط و حـرفـه اي     
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در اين نشـسـت اظـهـار       

نظارت در زمينه قليان و مواد دخاني بر عهده سازمان صمت اسـت  :  كرد
 .و در اين زمينه نيازمند حمايت خبرنگاران هستيم

وي با اشاره به اينكه در زمينه ماليات بر سيگـار در كشـور مشـكـل           
داريم زيرا مجلس معتقد است اين مسئله قاچاق را افزايـش مـي دهـد؛        

هـزار     140تا  130اين در حالي است كه صنعت دخانيات ساالنه :  افزود
ميليارد تومان هزينه به سالمت كشور تحميل مي كند اما تـنـهـا درآمـد       

 .ميليارد تومان است 3500مالياتي آن 
يكي از راهكارهاي كاهش مصرف ايـن اسـت       :  گلزاري تأكيد كرد

ماليات باالتري بر فروش مواد دخاني بسته شود اما با اينكه نامه نـگـاري   
هاي مختلفي داشتيم به نتيجه نرسيديم و بعضي از مخالـفـيـن، از مـيـان          
مجمع نمايندگان استان خودمان هستند كه اينجا هم نيازمند هـمـكـاري      

 .اصحاب رسانه هستيم

 

واحد توزيع سيمان  12معرفي 
 متخلف به تعزيرات حكومتي 

در پي گزارشات و شكايات شهروندان مبني بر                 : سرويس خبر  
تخلفات متعدد در برخي واحدهاي توزيع سيمان شهركرمان يك اكيپ          
گشت بازرسي اين سازمان واحدهاي توزيع سيمان را مورد بازرسي               

واحد توزيع سيمان به جرم         12دقيق قرار دادند كه در نتيجه تعداد            
گرانفروشي و عرضه خارج از شبكه سيمان شناسيائي و پرونده تخلف              

ريال   1.502.900.000اين واحدها بصورت جداگانه و جمعا به ارزش           
تكميل و جهت صدور و اجراي حكم به تعزيرات حكومتي استان                  

 .كرمان ارسال گرديد



مديركل كـمـيـتـه        :  سرويس خبر
اكـنـون    هم:  امداد استان كرمان گفت

كـودك مـبـتـالبـه           800هزار و    11
مـادر بـاردار و          7558سوءتغذيه و   

شيرده از خدمات حمايتي اين نـهـاد     
 .مند هستند بهره

يحيي صادقي با اشاره به حمـايـت   
كودك مبـتـال بـه       800هزار و  11از 

مـادر بـاردار و          7558سوءتغذيه و   
شيرده توسط كميـتـه امـداد اسـتـان          

هدف از اين كـار  :  كرمان اظهار كرد
ارتقاء وضعيت تغذيه مادران شيرده و 
باردار و كودكان دچار سـوءتـغـذيـه     
زير پنج سال است و رويكرد اصـلـي   

هـاي     كميته امداد، آمـوزش شـيـوه       
ارتقاء كيفيت مـراقـبـت از مـادران           
باردار، شناسايي زودهنـگـام مـادران      
مبتالبه سوءتغذيه و اجـراي مـوفـق          
طرح توزيع سبد غذايي سالم و كامل 

آن دسـتـه از       :  وي بيان كـرد   .  است

مادران دچار سوءتغذيه كه از طـريـق   
مراكز بهداشتي به كميته امداد معرفي 

هـاي     توانند به فروشگـاه  شوند مي مي
 100طرف قرارداد مراجعه و به ميزان 
 .هزار تومان كاال خريداري كنند

مادران باردار از   :  صادقي ادامه داد
مـاه     24ابتداي ماه چهارم بارداري تا 
مندي از    پس از زايمان، مشمول بهره

مزاياي اين طرح خواهند شد تا بدين 
ترتيب، دوره بارداري و شـيـردهـي        

مـديـركـل       .موفقي را سپري كـنـنـد   
: كميته امداد استـان كـرمـان افـزود        

كودكان دچار سوءتغذيه نيز تـوسـط   
مراكز بـهـداشـت و درمـان اسـتـان             
شناسايي و به كميته امـداد مـعـرفـي         

شوند و ايـن نـهـاد بـراي رفـع                 مي
سوءتغذيه اين كودكان نيز مـاهـيـانـه     

 100هاي سبد غذايي به ارزش  كارت
هزار تومان جهت خريد از فروشگـاه  

كند و سبد غذايـي شـامـل       صادر مي
برنج، ماكاروني، عدس، پنيـر، مـرغ،     
خرما، روغن، نخود، لوبيا، تن ماهـي،  

است كه ماهانه بين مـادران  ...  سويا و 
باردار و شيرده و كودكان سوءتغذيـه  

وي در خصـوص      .شـود    توزيع مـي   

بـا رويـكـرد      )  سفره هم( اجراي طرح 
تالش در جهـت رفـع سـوءتـغـذيـه           

اين طـرح  :  سال گفت 5كودكان زير 
منظور تأمين حداقل نـيـاز غـذايـي        به

هـا     كودكان نيازمند كه سرپرست آن
توانايـي مـالـي كـافـي را نـدارنـد                

 .اجراشده است
صــادقــي بــا اشــاره بــه ايــنــكــه          

سوءتغذيه اين كودكان در صـورت      
تـوانـد در آيـنـده            توجـهـي مـي      بي

هاي زيادي در    ها و ناهنجاري بيماري
بـراي  :  پي داشته باشد، تأكـيـد كـرد     

تأمين مواد خوراكي مورد نـيـاز هـر      
اي    كودك، حساب بـانـكـي ويـژه        

شده كه سقف برداشت ماهيانـه   افتتاح
سرپرست خانواده براي هر كـودك،  
معادل تهيه يك سبد غذايي است كه 
تنها جهت خريد اقالمي كه مصـرف    

ها براي كودك مفيد و ضـروري     آن
است امكان خريـد وجـود خـواهـد         
داشت تا از اين طريق مواد ضـروري    
مورد نياز رشد كودكان بـا نـظـارت      

 .اين نهاد تأمين شود

 :مديركل كميته امداد استان كرمان خبر داد

هزار مادر  19حمايت كميته امداد كرمان از 
 باردار و كودك مبتال به سوءتغذيه

 نداي وحدت كرمان
 سياسي -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي 
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افزايي در ستادهاي  لزوم ايجاد هم
 رئيسي... ا متعدد و مردمي آيت

 
 

 
 
 
 
 

رئيس شوراي هماهنگي ستادهاي سيدابراهيـم رئـيـسـي در         :  سرويس خبر
ستادهاي پرتعداد مردمي بر پايه شعار هر خانه يك ستاد شـكـل   :  كرمان گفت

افزايي بين آنها جلساتي به صورت يك روز درمـيـان      گرفته و براي ايجاد هم
 .بريم ها را در راستاي مشاركت حداكثري مردم پيش مي داريم و برنامه

وردي در نشست خـبـري، اهـمـيـت           ...  االسالم ا به گزارش فارس، حجت
: انتخابات و مشاركت حداكثري در سال جاري را بـررسـي و اظـهـارداشـت         

اينكه مردم چقدر در تغيير وضعيت كنوني نقش داشته باشند و تا چـه مـيـزان      
 .در آن مشاركت داشته باشند، بسيار مورد توجه و جدي است

در كـرمـان رويـه         سيد ابراهيم رئيـسـي   رئيس شوراي هماهنگي ستادهاي
جامعه كنـونـي مـا از        :  رئيسي را اميدبخش ارزيابي و خاطرنشان كرد...  ا آيت

ويژه سياسي هم زخم خورده و هـم     ها در جوامع مختلف به برخوردها و تنش
هاي غيرضروري در فضاي اجتماعي كشور كه نـاشـي    بندي خسته شده، صف

از مديريت نادرست و انتخاب ناصحيح احزاب مختلف بـوده، بـاعـث رنـج           
 .مردم شده است

رئيسي نشان داده كه وابستگي جناحي نـدارد  ...  ا آيت:  وردي اضافه كرد ... ا
ها پيش برده كه بـراي   و اقدامات اصالحي خود را نيز تاكنون با كمترين تنش

 .آينده بسيار اميدبخش است
رئيس شوراي هماهنگي ستادهاي سيدابراهيم رئيسي در كـرمـان عـنـوان         

فضاي همدلي در كشور ما آسيب جدي ديده كه ناشي از درگـيـري و     :  كرد
رئـيـسـي    ...  ا   ها است، اخالق و رويه آيـت    خواهي گيري احزاب و سهم جبهه

دهد كه در آينده اين روند شكسته شده و فضاي آرامـي را شـاهـد         نشان مي
 .خواهيم بود

رئيسي سـخـن   ...  ا وي از حمايت همه نمايندگان مردم استان كرمان از آيت
نـامـه و      بـه صـورت     برخي از آنها شفاهي و برخي نيز:  به ميان آورد و گفت

 .اند رئيسي اعالم كرده... كتبي حمايت خود را از آيت ا
... ا   افزايي در ستادهاي متعدد و مردمي آيت وردي درباره لزوم ايجاد هم ... ا

ستادهاي پرتعداد مردمي بر پايه شعار هر خـانـه يـك      :  رئيسي خاطرنشان كرد
افزايي بين آنها جلساتي به صـورت يـك        ستاد شكل گرفته و براي ايجاد هم

ها را در راستاي مشاركت حداكثري مـردم پـيـش       روز درميان داريم و برنامه
 .بريم مي

هاي استان كرمان ذيل سـنـد تـوسـعـه           ها و چالش وي با بيان اينكه ظرفيت
رئـيـسـي    ...  ا   اين اطالعات براي آيـت   :  استان در حال تدوين است، بيان كرد

ارسال و در صورت انتخاب ايشان به عنوان رئيس جمهـور از آن اسـتـفـاده           
 .كنند مي

افزايش مرخصي زايمان  
 ماه 9به 

 
 

 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي جزئيات، زمـان اجـرا و         :   سرويس خبر

  .ماه را اعالم كرد 9به  6مشموالن بخشنامه افزايش مرخصي زايمان زنان از 
با اشاره به ابالغ بخشنامه افـزايـش    مصطفي ساالري در گفت و گو با ايسنا،

: ماه، درباره زمان اجراي اين بخشنامه اظـهـار كـرد      9به  6مرخصي زايمان از 
شود و حتي كساني كه قبال در ديـوان عـدالـت         اين بخشنامه از حاال اجرا مي

اداري شكايت كرده بودند، شكايتشان مسترد و پرداختي به آنها انـجـام مـي        
 .شود

بنابراين پرونده آن ها كه در ديوان شكايت كرده بـودنـد و مـا        :  وي افزود
شرايطش را نداشتيم كه به آنها پرداختي انجام دهيم، با ايـن مصـوبـه ديـگـر          
نيازي به رسيدگي ندارد و ديوان عدالت فهرست مشموالن كه شكايت كرده 
بودند را در اختيار ما قرار مي دهد و ما به آنها غرامت را پرداخت و شكايـات  

 .را مختومه مي كنيم
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه بديهي است كساني كـه از      

ماهه استفاده كنـنـد و      9شوند مي توانند از مرخصي  اين پس حائز شرايط مي
اين مصوبه همچنين شامل حال كساني مي شـود  :  مشمول مصوبه هستند گفت

توانند از اين امـكـان بـهـره مـنـد              كه اكنون در مرخصي زايمان هستند و مي
  .شوند

رئــيــس شــوراي   :  سـرويــس خــبــر   
سياستگذاري ائمه جمعه از مشكـالت  
چند سال اخير و مسأله ويروس كرونـا  
و نارضايتي مردم از وضعيت معيشـتـي   
به عنوان عواملي ياد كرد كه مـمـكـن    
 .است بر ميزان مشاركت اثرگذار باشد

به گزارش ايسنا، حـجـت االسـالم      
در    والمسلمين حاجي عـلـي اكـبـري      

گفتگوي حضوري و مجازي با جمعي 
از جوانان، با اشاره به اعـالم نـتـيـجـه        

هاي انتخابـات پـيـش       احراز صالحيت
انتخابات وارد مرحله جدي :  رو گفت

رقابت بين كانديداهـا شـده و بـايـد           
درك كرد كه دغدغه مردم اين جناح 
و آن جناح نيست، بلكه دغدغه اصلي 

هـاي     مردم از يك طـرف واقـعـيـت        
زندگيشان است و از طـرف ديـگـر          
ورود مديري كه روحيه مردمي داشتـه  
باشد و با فساد ستيزي و برنامـه قـابـل      

 .اجرا و كارآمد وارد ميدان شود
حضور حـداكـثـري      :  وي ادامه داد

رو و قـوت و       مردم در انتخابات پيش
ضعف دولت آينده، تأثيـر جـدي در       
جبهه مـقـاومـت و نـيـز در سـطـح                  

المللي خواهد داشت و اين حد از    بين
حساسيت، خود مؤيد ايـن واقـعـيـت         
است كه حضور در انتخـابـات، يـك      
وظيفه شرعي، قطعي، عقلي و واجـب    

  .سياسي است

مشـكـالت   :  حاج علي اكبري افزود
چند سال اخير و مسأله ويروس كرونـا  
و نارضايتي مردم از وضعيت معيشتـي،  
كه قسمتي از آن مـربـوط بـه سـوء             

ها و سـوء تـدبـيـرهـاسـت ،            مديريت
ممكن اسـت بـر مـيـزان مشـاركـت             

 .اثرگذار باشد
رئيس شوراي سياستگـذاري ائـمـه      
جمعه با اشاره به كار سـخـت دولـت      

مردم با توجـه بـه     :  بعدي اظهار داشت
تجربه دولت فعلي و حس بدي كه از   

ها منتقل شده است ،    اين دولت به آن
منتظر پايان دولت فعلي هستند و ايـن    

تـر     كار را براي دولت آينده سـخـت    
 .  كند مي

در عين حال اگـر دولـت آيـنـده           
مردمي باشد و صميمانه در كنار مـردم  

صورت طبيـعـي    حضور داشته باشد، به
اي از ايـن بـار سـبـك              بخش عمده
 .خواهد شد

ــه و             حضــور دولــت در صــحــن
مجاهدانه كار كردن اركان دولت ، به 

تر شدن مـردم بـه دولـت و             نزديك
احساس خوب داشتن نسـبـت بـه آن        

 .كمك مضاعفي خواهد كرد
امام جمعه موقت تـهـران تصـريـح       

بعضي از كانـديـداهـاي تـأيـيـد         :  كرد
صالحيت شده اين دوره از انتخابـات،  
با دست پر، بـا بـرنـامـه و ايـده در                

اند كه ايـن   انتخابات حضور پيدا كرده
مسأله، به پيشبـرد اهـداف آيـنـده و           
خروج از مشكالت كمـك بسـزايـي      
خواهد كرد و جامعه را بـه آرامـش         

 .نسبي خواهد رساند
وي حضــور پــر شــور مــردم در           

هاي اصلي نظـام   انتخابات را از پشتوانه
نظام مـا بـه مـعـنـاي          :  دانست و افزود

واقعي كلمه مردم ساالري ديني اسـت  

و اين جنبه از مردم ساالري دينـي در    
كنار مسئله حكمت امام، دورانـديشـي   
ايشان كه در قانون اساسي متجلي شده 
است، نظام را در برابـر تـهـديـدهـا و          

ها حفظ كرده است و از ايـن       دشمني
رو، انتخابات و حضور پرشور مردم و   
برگزاري سالم و امن انـتـخـابـات از         

 .اهميت زيادي برخوردار است

 : رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه

 دغدغه مردم اين جناح و آن جناح نيست
 مبارزه متوازن با فساد،

 يك الزام است 
رئيس جمهور آينده كشور بايد توان حل مشكالت مـردم و      :  سرويس خبر

 .تحقق عظمت و عزت براي كشور را داشته باشد
رييس كل دادگستري استان كرمان با اشاره به اين مطـلـب كـه امـنـيـت و             

هاضمه نظام :  آسايش عمومي خط قرمز دستگاه قضايي به شمار مي رود، گفت
 .مقدس جمهوري اسالمي ايران، ناامني و شرارت را بر نمي تابد

موحد در آئين تكريم رئيس حوزه قضايي و دادستان قلعـه گـنـج و        ...  يدا  
تامين و ارتقاي امنـيـت   :  معارفه رئيس و دادستان جديد اين حوزه قضايي افزود

با مشاركت مردم و تمامي نهادها و سازمان هاي مسئول، محقق شدني اسـت و    
 . يك دستگاه به تنهايي نمي تواند اين مهم را محقق كند

وي با تاكيد بر اين مطلب كه موضوع امنيت در منطقه جنوب استان كـرمـان   
هر كجا تمامي عنـاصـر دسـت      : از اهميت ويژه اي برخوردار است، تاكيد كرد

اندركار در تحقق امنيت از جمله سران طوايف، ريش سفيدان محـلـي، آحـاد      
مردم و سازمان هاي مربوطه دست به دست هم داده و با هم انديشي، تـمـامـي      
امكانات خود را تجميع كنند، هيچ عنصر ناامني نمي توانـد احسـاس امـنـيـت          

 .كرده و به شرارت هاي خود ادامه دهد
بايد قدردان هـمـراهـي      :  ادامه داد   نماينده عالي قوه قضاييه در استان كرمان

هريك از افراد و سازمان ها در تحقق امنيت بود و هر كس برخالف اين مسيـر  
حركت كند، بايد مقتدارنه سر جاي خود نشانده شود زيرا امنيـت مـردم خـط        

 .قرمز دستگاه قضايي است
دست سران طوايفي را كه به توسعه امنيت كـمـك مـي        :  موحد تاكيد كرد

درلواي ارتباط با دستگاه هاي قضـايـي    كنند، به مهر مي فشاريم اما اگر بزرگي
 .و امنيتي از اشرار دفاع كند، روي غضب و خشم ما را خواهد ديد

براي كسانـي كـه بـراي           كارگزاران نظام، دست تعظيم خود را:  وي گفت
توسعه عدالت و امنيت پايدار مشاركت كنند، بر روي سينه مي گذارند تا مردم 

 .در رفاه و آسايش و در محيطي امن به زندگي خود ادامه دهند
قوه قضاييه امروز يكي از محورهاي تحولي خـود را در نـگـاه            :  وي افزود

كريمانه به مردم، ستمديدگان و مستضعفان متمركز كرده است و مبادا فردي از 
سر درد و استيصال به ما مراجعه كند و احساس امنيت نداشته باشد و احسـاس      

 .كند كه دستگاه قضايي حامي او و شنواي صحبت هاي او نيست
رييس كل دادگستري استان كرمان با تاكيد بر اين مطلب كه حفظ شـأن و      
كرامت انساني مردم از اولويت هاي دستگـاه قضـايـي بـه شـمـار مـي رود،                  

قوه قضاييه پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، مسير پيشرفت و   :  اظهارداشت
توسعه خود را به خوبي دنبال كرده است و البته وضع موجود؛ وضع مـطـلـوب      
نبوده و نظام قضايي فعلي ما در تراز بيانيه گام دوم و در تـراز نـظـام عـادالنـه            

 .قضايي نيست و در حال تالش براي رسيدن به وضعيت مطلوب هستيم
موحد به توسعه فيزيكي واحدهاي قضايي در سطح استان كرمان نيز اشاره و 

در گذشته دسترسي آسان به دستگاه قضايي امكانپذير نبود و امـروز    :  بيان كرد
مسئوالن قضايي و قضات در دسترس مردم هستند و البته هـنـوز نـيـز در حـد            

 .مطلوب نيست
وي با اشاره به اين مطلب كه قوه قضاييـه اراده دارد كـه عـدالـت را در                 
دسترس مردم قرار دهد و اين مهم به بركت نظام مقدس جمـهـوري اسـالمـي       

ايجاد واحدهاي قضايي جديد نياز به تامين زيرساخـت  :  گفت. محقق شده است
ها و لوازم مورد نياز دارد و در اين راستا دستگاه هاي اجرايي بايد همـراهـي و     

 .همكاري الزم را داشته باشند
رئيس شوراي قضايي استان كرمان با اشاره به اينكه در ابتداي انـقـالب دو       

در حـال    :  قاضي در جنوب استان كرمان مشغول به كار بوده اند، اظهـارداشـت  
قاضي در اين منطقه پشتيبان و در دسترس مردم و كنار مـردم     60حاضر بالغ بر 

 .هستند
موحد، ضمن بيان اين مطلب كه قطار تحول قوه قضاييه به حركت در آمـده  

قوه قضاييه بنا به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمي دارد به سمتي :  است، گفت
قانون اساسي عمل  156حركت مي كند كه به رسالت هاي تعيين شده در اصل 

 .كند
وي با تاكيد بر اينكه امروز مبارزه جدي با جرايم و فساد، تحول جـدي در      

در دو سال گذشته، مبارزه با فساد بـه اوج    : قوه قضاييه ايجاد كرده است، افزود
 .رسيده و مستمر و پايدار ادامه مي يابد و توقفي در كار وجود نخواهد داشت

مبارزه با فسـاد بـه يـك          :  رييس كل دادگستري استان كرمان تصريح كرد
مبارزه جامع و همه جانبه نياز دارد و مشكالت جامعه در اين زميـنـه تـنـهـا بـا           
اقدامات برخوردي و سلبي حل نمي شود و قوه قضاييه به تنهايي در اين مسـيـر   

 .موفق نخواهد بود
موحد با اشاره به اينكه بسياري از بسترهاي فساد شناسايي شده اند، تـاكـيـد      

بايد به سمت بسترها و كانون هاي فساد خشـكـانـدن ريشـه هـاي فسـاد             :  كرد
حركت كنيم زيرا فساد يك درخت تنومندي شده كه شاخ و برگ هـاي آن      
در ابعاد مختلف اقتصادي كشور تنيده شده و يك چهره فساد ستيز نـيـاز دارد       

 .كه به سراغ ريشه هاي فساد رفته و آنها را از بين ببرد
نـيـاز   :  وي با اشاره به اينكه مبارزه متوازن با فساد يك الزام است، بيان كـرد   

امروز جامعه اين است كه مردم در قالب انتخاباتي پرشور، عالي تـريـن مـقـام         
اجرايي كشور را به نحوي انتخاب كنند كه روحيه فساد ستيزي داشته بـاشـد و     
بتواند با مفاسد برخورد كند و در اين مسير قوه قضاييه و قوه مجريـه بـايـد در        

وي به ورود قوه قضاييه به رفع مشكالت مـعـيـشـتـي و          .كنار هم حركت كنند
: مسائل اقتصادي كشور به عنوان احياي حقوق عامه نيز اشـاره و بـيـان كـرد            

بزرگترين حق عامه اين است كه وضع معيشت مردم سامان يافته و مشـكـالت     
رييس كل دادگسـتـري اسـتـان         .موجود در حوزه اقتصاد و اشتغال از بين برود

ثروت هاي معطل بسيار زيادي در كشـور وجـود دارد و           :  كرمان تاكيد كرد
اينكه رياست قوه قضاييه در سفرهاي استاني خود در ابتدا به سراغ كارخانجات 
و واحدهاي اقتصادي مي روند اين است كه ثروت هاي كشور معطل مانـده و    

مـوحـد   .بنگاه هايي كه مي تواند براي كشور توليد ثروت كند، تعطيل شده انـد 
هزاران واحد توليدي طي دو سال گذشته با پيگيري هاي دستـگـاه   :  يادآور شد

قضايي احيا شده و به چرخه توليد برگشته اند و اين امر يكي از مصاديق احياي 
 .حقوق عامه به شمار مي رود

خـردادمـاه سـال         28وي با اشاره به اينكه رئيس جمهور منتخب مـردم در      
جاري بايد فردي باشد كه با اتكا به ظرفيت هاي داخلي كشور، مشكالت مردم 

امروز جامعه ما به اين نياز دارد كه در قالب يك انتخـابـات   :  را حل كند، گفت
پرشور، با نشاط و با حضور حداكثري مردم رئيس جمهوري انتخاب كنند كـه    

 .بتواند مشكالت مردم را حل كرده و عظمت و عزت را براي كشور بيافريند
هر فرد در هر جايگاهي بايد با تاسي از فـرمـايشـات رهـبـر        :  وي تاكيد كرد

معظم انقالب اسالمي براي شركت در انتخابات آماده شده و به حـول و قـوه         
الهي يك دولت مقتدر، جوان گرا، انقالبي و مطابق با انتظارات مردم و دولتـي  

 .كه بتواند پاسخگوي دغدغه ها و مشكالت مردم باشد شكل گيرد
وي در ادامه سخنان خود از تالش هاي مارزي، رئيس سابق حوزه قضـايـي     

سال با وجود تمامي مشـكـالت، يـك       14ايشان :  قلعه گنج تقدير كرد و گفت
نهال را در قلعه گنج كاشته و پرورش داده اند كه امروز به عنوان يك درخـت  
تنومند سايه عدالت را بر منطقه افكنده و مردم مي توانند در اين واحد قضـايـي   

وي از آقاي افشارمنش دادستان عمومي .به عنوان ملجاء و پناهگاه مراجعه كنند
از امروز دو نيـروي بـا     :  و انقالب شهرستان قلعه گنج نيز تقدير كرد و ادامه داد

انگيزه، شايسته، دلسوز و آشنا به موازين قضايي مديريت قضايي اين شهرستـان  
: امام جمعه شهرستان قلعه گنج نيز در اين آئـيـن گـفـت      .را بر عهده مي گيرند 

رياست دادگستري و دادستان قلعه گنج در حيطه مسئوليت هاي خود هـمـواره   
رياسـت  :  حجت االسالم احمد نجنو افزود .منشا خير و بركات فراواني بوده اند

دادگستري و دادستان قلعه گنج با اقتدار و پشتكار خـود در امـنـيـت پـايـدار             
 .به سزايي داشته اند  شهرستان قلعه گنج نقش

رئيس هسته گزينـش  :  سرويس خبر
و استخدام پليس استان از انجام رونـد  
ثبت نام و استخدام نيروي ديـپـلـم و        
فوق ديپلم براي مقـطـع درجـه داري        

  .پليس كرمان خبر داد
حسين حسيني در ايـن خصـوص         

فرماندهي انتظامي استان كرمان :  گفت
به منظور تكميل كـادر درجـه داري       

از بين متقـاضـيـان     1400خود در سال 
مرد داراي مدرك ديپلم و فوق ديپلـم  
تمامي رشته هاي تـحـصـيـلـي، نـيـرو          

 .استخدام مي كند
ثبت نام و انـجـام روال       :  وي افزود

گزينش متقاضيان عزيز همه روزه و تا 
پايان سال جاري در هسته گزينـش و    
استخدام پليس استان واقع در خيـابـان   

معلم شهر كرمان انجام مي گيـرد امـا     
توصيه مي شود عالقمندان خدمت در 
نيروي انتظامي در اسرع وقـت بـا در       
دست داشتن مدارك تـحـصـيـلـي و          
شناسنامه اي الزم به اين مركز مراجعه 

 .كنند
رئيس هسته گزينش و اسـتـخـدام       

... بـحـمـدا   :  پليس استان تصريح كـرد 
طي سال جاري نيز ظـرفـيـت خـوبـي        
براي جذب نيرو بـه پـلـيـس اسـتـان             
اختصاص يافته كه با اطـالع رسـانـي        
گسترده، عضويابي و انجام خـدمـات     
مضاعف تالش مي كنيم بهترين افـراد  
براي خدمت در عرصه نظم و امنـيـت   

 .جذب ناجا بشوند
استخدام نيروي كارشناسي و 

كارشناسي ارشد در پـلـيـس        
 كرمان

فرماندهي انتظامي استان كرمان بـه    
 1400منظور تكميل كادر افسري سال 

از بين مـتـقـاضـيـان داراي مـدارك             
كارشناسي و كارشناسي ارشد بـرخـي   
رشته هاي مورد نياز نيرو استخدام مـي  

به گزارش مركز اطالع رسـانـي      .كند
پليس، هسته گزينش و استخدام پليس 
كرمان طي اطالعيه اي از آغاز ثـبـت     
نام براي استخدام متقـاضـيـان مـرد و         
ــي و            ــاس ــن ــارش ــدارك ك داراي م
كارشناسي ارشد در رشته هاي رايـانـه  

، شـيـمـي     ) سخت افزار و نـرم افـزار    ( 
، زيست شنـاسـي  ) محض و كاربردي( 
ژنـتـيـك، سـلـولــي مـولــكـولـي و               ( 

مـحـض و     ( ، فيزيك   ) ميكروبيولوژي
ــردي ــيــك، عــمــران،     ) كــارب ــكــان ،م

الكترونيك و مخابـرات، تـعـمـيـر و          
نگهداري هواپيما، مهـنـدسـي هـوا و         
فضا، مهندسي ايونيك هواپيما، برق و 
الكترونيك، هوانوردي و خلباني پهباد 

از متقاضيـان و فـارغ       .  خبر داده است
التحصيالن اين مدارك تحصـيـلـي و      
داراي شرايط سني تعيين شده خواسته 

خـردادمـاه بـا در         25شده حداكثر تا 
دست داشتن مدارك تـحـصـيـلـي و          
شناسنامه اي خود براي انجام ثبت نام، 
تطبيق مدارك و طي سـايـر مـراحـل       
استخدام به هسته گزينش و استـخـدام   
پليس كرمان واقع در خيايـان مـعـلـم       

 .شهر كرمان مراجعه كنند

استخدام نيرو در مقطع درجه داري 
 پليس كرمان

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سيرجان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
 ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و            13قانون و ماده      3آگهي موضوع ماده    
 ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت          140060319012000311برابر راي شماره    
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك سيرجان                      
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم سكينه شاهمرادي فريدوني فرزند نبي اله به شماره                 

اصلي   629مترمربع پالك     211صادره از سيرجان در يك باب خانه به مساحت              244شناسنامه  
كرمان خريداري از مالك رسمي اقاي محمد جعفر رفعتي محرز گرديده               36واقع در اباده بخش     

روز آگهي مي شود در صورتي        15لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله             . است
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ                     
انتشاراولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف                      

بديهي .مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند                 
است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر                   

 الف/ م  1029. خواهد شد
 1400/02/27: تاريخ انتشارنوبت اول
  1400/03/11: تاريخ انتشار نوبت دوم

 محمد آرمان پور
 رئيس ثبت اسناد و امالك


	page1
	page2
	page3
	page4

