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دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر استان کرمان:

وظیفه داریم » غدیر« را به نسل های بعد منتقل کنیم

حجت االسالم مهدی عربپور، دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر استان 
کرمان برنامه های  ستاد بزرگداشت غدیر در استان را اعالم کرد:

* تبیین اهمیت و ضرورت وحدت ملی
* تبیین ارزش وحدت اقوام و مذاهب اسالمی در پرتو والیت

* تبیین ضرورت وحدت جهان اسالم
*حمایت از ملت مظلوم فلسطین و شیعیان مظلوم یمن و بحرین

* نقش اعتقادات دینی و مذهبی ملت ایران در پیروزی انقالب اسالمی
* نقش بصیرت در والیت پذیری

* نقش بصیرت در شناخت دشمن و مقابله با استکبار

* افزایش معرفت جامعه نسبت به غدیر
* تبیین فلسفه غدیر

*تبیین والیت در قرآن کریم و روایات
*تبیین پیوند ناگسستنی قرآن و اهل بیت

*تبیین فلسفه امامت
*تبیین فلسفه سیاسی اسالم

* بیان اهمیت و فلسفه برگزاری دهه امامت و والیت
*تجلیل از شهدای مدافع حرم
*بیان مهدویت در خطبه غدیر 

آگهي  مناقصه عمومي       

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد » اجرای معابر سایت دهکده گردشگری« خود را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانكاری معتبر با رتبه حداقل 2 در 
رشته راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان 

از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/5/13 در محــل دفتركمیسیون معـامالت 
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 
1400/5/6 مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر 

دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.

آگهی تجدید مزایده مزارعه زمین زراعی 
از اراضی مزرعه   شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد حدود500هکتار 
علی ابن ابیطالب جلگه چاه هاشم واقع در شهرستان دلگان بخش چگردک به انضمام آب 
مورد نیاز برای یک فصل زراعی را از طریق تجدید مزایده عمومی به صورت مزارعه و یا 
مشارکت در کشت به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند ضمن اخذ برگ 
شرایط شرکت در تجدید مزایده از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان، میدان عاشورا، بلوار 
جانباز، خیابان ارتش، نبش کوچه شماره 12 ) شرکت فتح و نصرکرمان( واحد فروش پیشنهاد 
کتبی خود را در پاکت سربسته، تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 10 /5 / 1400 تحویل دبیرخانه 
شرکت نمایند. جلسه تجدید مزایده ساعت 30 : 12 همان روز در دفترمرکزی شرکت برگزار 

می گردد و حضور شرکت کنندگان زمان بازگشایی پاکتها بالمانع می باشد. 
تلفن تماس  دفتر مرکزی کرمان:  32758006 - 32758001 - 034

 شرکت کشت و صنعت 
 فتح و نصر کرمان 

آگهی مزایده فروش سردرختی سیب و به 
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش محصول سردرختی 
سیب و به باغات مزرعه حسین آباد لنگر در سال 1400 از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا 
متقاضیان خرید می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده  از دفتر مرکزی شرکت 
واقع در کرمان، میدان عاشورا، بلوار جانباز، خیابان ارتش، نبش کوچه شماره 12 ) دفتر مرکزی 
شرکت کشت و صنعت فتح و نصرکرمان( پیشنهاد کتبی خود را در پاکت سربسته، تا ساعت 
12 روز یکشنبه مورخ 10 /5 / 1400 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان بازگشایی پاکتها  
ساعت 30 : 12 همان روز در دفترمرکزی شرکت خواهد بود و حضور شرکت کنندگان در زمان 

بازگشایی پاکتها بالمانع می باشد. 
تلفن تماس:   32758001 - 034

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان

داری  خزانه  پروژه  در چارچوب  الکترونیکی  برات  و  سامانه سفته  اندازی  راه  از  کل کشور  دار  خزانه 
الکترونیک خبر داد.

اخبار در یک نگاه

دستورالعمل پرداخت تسهیالت بنگاه محور به تاالر های پذیرایی آسیب دیده از کرونا از سوی معاون 
رئیس جمهور برای اجرا به وزارت کار، وزارت صمت و بانک مرکزی ابالغ شد.

ابالغ پرداخت تسهیالت
 به تاالر های پذیرایی 
آسیب دیده از کرونا 

راه اندازی
 سامانه الکترونیکی

 سفته و برات 

کتاب »من محافظ حاج قاسمم« شامل خاطرات شفاهی پاسدار شهید وحید زمانی نیا، محافظ حاج قاسم 
سلیمانی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر و راهی بازار نشر شد.

خاطرات
 محافظ حاج قاسم 

چاپ شد

در پی تایید انجمن صنفی صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکالت ایران، قیمت بیسکوییت و شکالت نیز 
بین ۱۱ تا ۴۵ درصد افزایش یافت.

بیسکوییت و شکالت
 11 تا 45درصد

 گران شد

عضو شورای اسالمی دوره ششم شهر کرمان:

کرمان، باید پایتخت مقاومت
 و نشر مکتب سلیمانی باشد

              سال » تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« گرامی باددوشنبه 4 مرداد ماه 1400 - 15 ذی الحجه 1442 -  26 جوالی  2021- سال  پانزدهم -   شماره 3496  - تکشماره 2000 تومان  

waghe_e_ newspaper@yahoo.com                     :ایمیل روزنامه واقعه

آقای رسولی، سخنگوی شورای ائتالف نیروهای انقالب با تاکید بر اینکه 
کابینه آقای رئیسی در عین حال که ویژگی جوانان بودن و کارآرمدی 
که دارد باید نقش مهمی در حل مشکالت کشور داشته باشد، افزود: 
به همین دلیل به نظر می آید کابینه رئیس جمهور منتخب، یک کابینه 
امروز مردم در حوزه مسائل  اولویت های  اقتصاد محور است چراکه 

اقتصادی است.

خانم زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: 
نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۰ تا دوشنبه آینده اعالم خواهد شد.بعد 
از اعالم نتیجه اولیه و مشاهده نمرات و رتبه کسب شده در آزمون و 
همچنین پس از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته های پذیرش با 
آزمون و با سوابق تحصیلی داوطلبان می توانند نسبت به انتخاب رشته 

خود اقدام کنند.

آقای محمد حسین قمری، دبیر آزمون استخدام بخش خصوصی گفت: 
ثبت نام در این آزمون تا هشتم مرداد تمدید شد. پنجمین آزمون 
استخدامی بخش خصوصی برای ۴ هزار و ۸۰۰ شرکت و بخش خصوصی 
برگزار می شود، بنابراین ثبت نام آزمون تا هشتم مرداد تمدید شد. 
داوطلبان می توانند برای ثبت نام به نشانیinre.ir  یا دفاتر پیشخوان 

مراجعه کنند.

 سخنگوی شورای ائتالف نیروهای انقالب:

کابینه رئیس جمهور منتخب 
اقتصاد محور

 است

سخنگوی سازمان سنجش خبر داد:

اعالم نتایج اولیه
 کنکور سراسری ۱۴۰۰ 

تا دوشنبه آینده

دبیر آزمون استخدام بخش خصوصی خبر داد:

تمدید ثبت نام آزمون استخدامی 
بخش خصوصی

تا 8 مرداد

روز  نامه

هر روز صبح در سراسر استان

شماره   1400/23/ع برگزاری یکصدو چهارمین 
مزایده کتبی سراسری 

امالک و مستغالت
 سازمان اموال و امالک ستاد

متقاضیان می توانند در استان کرمان از روز چهارشنبه مورخ 23 /4 /1400 تا 
پایان روز یکشنبه مورخ  10 /5 /1400 همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 8 
لغایت 18 و روز دو شنبه مورخ  11 / 5 /1400 از ساعت 8 الی 11 صبح جهت اطالع 
از شرکت و دریافت فرم ثبت نام مزایده به محل نمایندگی کرمان مراجعه نمایند.
و  مزایده  در  شرکت  فرم  همراه  به  پیشنهادی  های  درخواست  اخذ  مالحظات: 
اصل یک فقره چک تضمینی در وجه ستاد اجرایی فرمان امام)ره( با شناسه ملی 
14003127610 به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک از روز چهارشنبه 23 /4 /1400 

الی روز دو شنبه مورخ 11 /5 /1400 در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد . 
مورخ دوشنبه  روز  در  پیشنهادی  های  درخواست  اخذ  است  ذکر   شایان 
الی 11 صبح صرفا در محل نمایندگی کرمان صورت  از ساعت 8    1400/ 5/ 11

می پذیرد.
تبصره 1: در خصوص امالک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل 
می باشند و نیز در خصوص امالک و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید 
مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار است هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10 

درصد زمان تحویل ملک همزمان با حصه نقدی اخذ خواهد شد.

ردیف 
روزنامه

شرایط مبلغ پایه مزایدهاعیانعرصهکاربرینوع ملکپرونده فروشآدرس ملک
واگذاری

توضیحات

زرند، بلوار 15خرداد1
 روبروی اداره پست

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استد000 / 000 / 330 / 40108585 . 1358تجاری مسکونیساختمان1058

کرمان، خیابان شهید مصطفی خمینی، ابتدای 2
خیابان شهیدان اعتباری)گوهری(

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استد000 / 000 / 650 / 5073 . 201052 . 348تجاریساختمان1059

کرمان، بلوار امام حسن مجتبی)ع( کوچه55 3
)اراضی مشهور به نظام پرستاری( قطعه 

تفکیکی 180

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استد000 / 000 / 840 / 9821 . 272مسکونیزمین1062

کرمان، بلوار امام حسن مجتبی)ع( کوچه55 4
)اراضی مشهور به نظام پرستاری( قطعه 

تفکیکی216

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 350 / 5012 . 237مسکونیزمین1066

کرمان، بلوار امام حسن مجتبی)ع( کوچه55 5
)اراضی مشهور به نظام پرستاری( قطعه 

تفکیکی 182

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 875 / 5011 . 237مسکونیزمین1067

کرمان، بلوار امام حسن مجتبی)ع( کوچه55 6
)اراضی مشهور به نظام پرستاری( قطعه 

تفکیکی181

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 875 / 5011 . 237مسکونیزمین1069

کرمان، بلوار امام حسن مجتبی)ع( کوچه55 7
)اراضی مشهور به نظام پرستاری( قطعه 

تفکیکی217

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 600 / 8211 . 231مسکونیزمین1068

کرمان، بلوار امام حسن مجتبی)ع( کوچه55 8
)اراضی مشهور به نظام پرستاری( قطعه 

تفکیکی96

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 160 / 1911 . 223مسکونیزمین1065

کرمان، بلوار امام حسن مجتبی)ع( کوچه55 9
)اراضی مشهور به نظام پرستاری( قطعه 

تفکیکی487

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 000 / 923 . 29تجاریزمین1060

کرمان، بلوار امام حسن مجتبی)ع( کوچه55 10
)اراضی مشهور به نظام پرستاری( قطعه 

تفکیکی 479

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 730 / 312 . 30تجاریزمین1064

کرمان، بلوار امام حسن مجتبی)ع( کوچه55 11
)اراضی مشهور به نظام پرستاری( قطعه 

تفکیکی477

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 720 / 132 . 30تجاریزمین1063

کرمان، بلوار امام حسن مجتبی)ع( کوچه55 12
)اراضی مشهور به نظام پرستاری( قطعه 

تفکیکی486

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 700 / 912 . 29تجاریزمین1061

برگزاری یکصدو سومین 
مزایده کتبی سراسری 

امالک و مستغالت
 سازمان اموال و امالک ستاد

متقاضیان می توانند در استان کرمان از روز شنبه مورخ 18 /2 /1400 تا پایان 
روز  سه شنبه مورخ  28 /2 /1400 همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 8 لغایت 
18 و روز  چهارشنبه مورخ29 / 2 /1400 از ساعت 8 الی 11 صبح جهت اطالع از 

شرکت و دریافت فرم ثبت نام مزایده به محل نمایندگی کرمان مراجعه نمایند.
و  مزایده  در  شرکت  فرم  همراه  به  پیشنهادی  های  درخواست  اخذ  مالحظات: 
با شناسه  امام)ره(  فرمان  اجرایی  در وجه ستاد  تضمینی  فقره چک  اصل یک 
ملی 14009467512 به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک از روز شنبه 18 /2 /1400 
الی روز سه شنبه مورخ 28 /2 /1400 در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد . 
مورخ چهارشنبه  روز  در  پیشنهادی  های  درخواست  اخذ  است  ذکر   شایان 

 29 /2 /1400  از ساعت 8 الی 11 صبح صرفا در محل نمایندگی کرمان صورت 
می پذیرد.

تبصره 1: در خصوص امالک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل 
می باشند و نیز در خصوص امالک و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید 
مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار است هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10 

درصد زمان تحویل ملک همزمان با حصه نقدی اخذ خواهد شد.

توضیحاتشرایط واگذاریمبلغ پایه مزایدهاعیانعرصهکاربرینوع ملکپرونده فروشآدرس ملکردیف

کرمان، بزرگراه امام رضا)ع( 1
ابتدای بلوار بلداالمین، روبروی 
درب جنوبی دانشگاه بلداالمین 

و جنب گودال

پارک/ زمین954
فضای 

سبز

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استد000 / 000 / 000 / 34000290

کرمان، خیابان شریعتی کوچه 2
بیمارستان ارجمند، سمت 

راست قطعه4

تجاری زمین719
مسکونی

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استد000 / 000 / 000 / 28133 . 2324

کرمان، کیلومتر 7جاده زرند، 3
جاده گاوداری نخعی)تلمبه 

مشهور به ستوده(

مورد واگذاری 32 سهم از 96 سهم ششدانگ د000 / 000 / 000 / 80120 . 1113450کشاورزیزمین263
عرصه مشاعی به انضمام سهام آب متعلقه می باشد

کرمان، خیابان شهید هاشم 4
نادری غربی 5 مقابل کوچه 

شمالی 4

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استد000 / 000 / 000 / 97075 . 766مسکونیزمین986

بردسیر، درونوئیه، مزرعه 5
ابوالکفار

مورد واگذاری 3دانگ مشاع از 6دانگ د000 / 000 / 000 / 5525 . 802613زراعیزمین924
می باشد. تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

کرمان، خیابان سرباز کوچه26 6
غربی3

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استد000 / 000 / 000 / 5120 . 750مسکونیزمین993

کرمان، خیابان شیخ احمد 7
کافی، کوچه شماره14بعداز 

چهارکوچه سمت چپ

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استد000 / 000 / 000 / 35018 . 299مسکونیزمین1002

ماهان، خیابان شهید باهنر 8
سمت راست بعد از آسیاب 

قطعه 3

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 530 / 6359مسکونیزمین 996

ماهان، انتهای خیابان شهید 9
باهنر سمت راست قطعه 2

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 750 / 8 583مسکونیزمین995

کرمان، بلوار امام حسین)ع( 10
نبش کوچه شماره 33 سمت 

راست

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استد000 / 000 / 200 / 117 . 108مسکونیزمین 965

ماهان، انتهای خیابان شهید 11
باهنر سمت راست شماره یک

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 500 / 3916مسکونیزمین 997

103

از    18 / 2 / 1400
لغایت 29/ 2 / 1400

کرمان

034 -  32720007

کرمان
بلوار جهاد  کوچه27

 پالک75

104

کرمان، زرند

از          23 /4 / 1400
لغایت    11 /5 / 1400

- 32720106

تمدید

دکتر سید محمد صادق تقوی، به عنوان جوان ترین عضو شورای اسالمی شهر کرمان- دوره 
ششم- و به عنوان یک چهره دانشگاهی، نگاه اجتماعی و فرهنگی ویژه ای دارد و معتقد 
است کرمان باید پایتخت مقاومت و نشر مکتب سلیمانی باشد. دیدگاهی ارزشمند که باید به 

آن اهتمامی خالصانه داشت.
گفتگوی کوتاه روزنامه واقعه با ایشان را در همین شماره بخوانید.

امروز شهر کرمان
 به عنوان
 مرکز استان
 باید در راستای
 بهبود مدیریت شهری 
به خصوص 
در راستای
 پایتخت مقاومت 
و نشر مکتب سلیمانی 
در همه ابعاد
 مدیریت شهری
 قدم های 
جدی تری  
 بردارد

  اولین اصل در جهت تحقق اهداف غدیر، ارتقای سطح معرفتی جامعه، نسبت به امامت و والیِت امیر المومنین است
 این موضوع را در دستور کار جدی قرار داده ایم و به طرق مختلف آن را پی می گیریم



نشانی دفتر روزنامه واقعه: 
کرمان، بلوار فردوسی
بین کوچه 11  و  13  

 مجتمع نور- طبقه سوم 
تلفن های تماس: 
  32268303  
  32268305  

    32268306 

همکاری دستگاه قضا 
با شهرداری کرمان، در چارچوب 

قوانین، عادالنه و منطقی بود
با  شهرداری،  مدیران  به همراه  کرمان،  شهردار 
رییس کل دادگستری استان کرمان دیدار و گفت و گو 

کرد.
شهردار کرمان در این نشست، ضمن تبریک دهۀ 
امامت و والیت، با بیان اینکه از تعامل و همکاری 
همکاران  مجموعۀ  و  استان  دادگستری  رییس کل 
همکاری  گفت:  می کنم،  قدردانی  و  تشکر  ایشان 
چارچوب  در  کرمان،  شهرداری  با  قضا  دستگاه 
قوانین، عادالنه و منطقی بود، اما پیگیری سریع امور 
مربوط به شهر، کمک بزرگی به مدیریت شهری در 

سرعت بخشیدن به امور کرد.
مهندس سیدمهران عالم زاده، خطاب به رییس کل 
دادگستری استان افزود: از اهمیت دادن شما به امور 
و تسریع در رفع مشکالت قضایی شهر، سپاسگزارم.
با تبریک  نیز  رییس کل دادگستری استان کرمان 
و  شهردار  از  تشکر  ضمن  والیت،  و  امامت  دهۀ 
همکاران وی گفت: به نوبۀ خود از زحمات شما برای 

مردم و شهر کرمان قدردانی می کنم.
یداهلل موحد ادامه داد: زحمات و تالش شما در این 
دوره، با وجود مشکالت و محدودیت های مختلف 
در حوزه های متفاوت، قابل تقدیر است.وی افزود: 
همچنین از همراهی و همکاری شما در انجام امور 

شهرِی دستگاه قضا، صمیمانه سپاسگزارم.
داد:  ادامه  کرمان  استان  دادگستری  رییس کل 
خوشبختانه دادگستری در این دورۀ مدیریت شهری 
همکاری  و  تعامل  قبلی،  دوره های  در  همچنین  و 
مطلوبی با شهرداری داشته است.موحد بیان کرد: 
این همکاری و تعامل، برای انجام امور و جلب رضایت 

و رفع مشکالت شهر و مردم است.
الزم به ذکر است؛ در پایان این دیدار، شهردار کرمان 
با اهدای لوح تقدیر، از زحمات و همکاری مطلوب و 

عادالنۀ رییس کل دادگستری استان، قدردانی کرد .

بوستان »جماران« 
به بهره برداری می رسد

بهره بردارِی  از  کرمان،  شهر  چهار  منطقه  شهردار 
»افتتاح«  پویش  قالب  در  »جماران«  بوستان 
افتتاح«  یک  هفته  »هر  شعار  با  کرمان  شهرداری 

خبر داد.
طی  بوستان  این  گفت:  عسکری  علی  آقای  
پنجاه وهفتمین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری 
کرمان، در هفتۀ جاری و در شهرک »جماران« به 
بهره برداری خواهد رسید.وی افزود: ازجمله امکانات 
این بوستان، مسیر پیاده روی، زمین ورزشی و بازی، 
آب نما، میز تنیس، امکانات تندرستی، زمین ورزشی 

فوتبال و والیبال و وسایل بازی کودکان است.

در شهر

انتقاد دکتر زاهدی از تصمیم
 برای اخراج 140 عضو هیئت علمی 

دانشگاه پیام نور
و  آموزش  کمیسیون  زاهدی عضو  محمدمهدی  دکتر 
تحقیقات مجلس  در باره اخراج و تبدیل وضعیت 140 
نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور به کارمندی 
اظهار داشت: دانشگاه پیام نور ادعا دارد که تعدادی از 
اعضای هیات علمی پیمانی خود را که حدود 140 نفر بوده 
و فاقد شرایط تبدیل وضعیت برای رسمی، آزمایشی و... 
هستند را اخراج و یا وضعیت آنان را تبدیل به کارمند 
کند.وی افزود: با توجه به اینکه تغییر دولت جدید ظرف 
10 روز آینده انجام می شود و دولت جدید هم حداکثر تا 
یک ماه دیگر مستقر می شود، از وزیر علوم می خواهم 
که این موضوع را به تعویق بیندازد تا وزیر بعدی در این 
خصوص تصمیم گیری کند.عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس تأکید کرد: کاری نکنیم که وزیر بعد 
وزیر  از  کند.  تصمیم عمل  این  مجددا خالف  بخواهد 
علوم اگر اطالعاتی در مورد این 140 نفر دارد به وزیر بعد 
منتقل کند تا اگر وزیر دولت سیزدهم مصلحت دید خود 
تصمیم بگیرد.دکترزاهدی از غالمی وزیر علوم خواست 
که دستورات الزم را به رئیس دانشگاه پیام نور برای 
تعویق انداختن این تصمیم صادر کند و همچنین تاکید 
کرد نباید اکنون در یک تصمیم گیری عجوالنه دست به 
اخراج 140 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و یا تبدیل 

وضعیت آنان زد.

دادستانی و نهادهای امنیتی به 
گرانی های اخیر ورود کنند

حجت االسالم محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر 
مختلف  شائبه های  درباره  اسالمی  مجلس شورای  در 
درباره گرانی های اخیر در روزهای پایانی دولت حسن 
روحانی اظهار داشت: مردم بایستی صبوری کرده و چند 
روز پایانی دولت حسن روحانی را هم تحمل کنند که 
ان شاءاهلل خداوند راه فرج را مقابل مردم ایجاد خواهد 
نهادهای  بایستی  که  می رسد  نظر  به  افزود:  کرد.وی 
افزایش  ضمن  اطالعاتی  و  قضایی  و  امنیتی  نظارتی، 
هوشیاری های الزم در اثرگرانی های اخیر که در پایان 
روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم و آغاز فعالیت دولت 
سیزدهم  از سوی عده ای دنبال شده و اجرا می شود را 
رصد کرده و مانع آن شوند. همچنین به نظر می رسد که 
بایستی گزارش های الزم از تأثیرات گرانی های اجناس و 
کاالها که در ابتدای سال 1400 اعمال شد هم تهیه شود و 
اگر گرانی های اخیر امکان لغو مجوز در دولت آتی را دارد 

مورد بررسی قرار گیرد.

سیاست

پویشی برای عید غدیر در رادیو صبا 
راه اندازی شد

دادن در  ترویج فرهنگ هدیه  با هدف  رادیو صبا 
عید غدیر خم پویش »هدیه ای به رسم علی )ع(« 
را در سه بستر فضای مجاری، رادیو نما و آنتن صبا 

راه اندازی کرد.
بار دیگر بزرگترین عید شیعیان جهان فرا می رسد 
و پیروان امام علی بن  ابی طالب )ع( غرق در شادی 
و سرور هستند. رادیو صبا هم با گرامیداشت این 
ترویج  هدف  با  غدیرخم  عید  آستانه  در  روزها 
فرهنگ هدیه دادن پویش »هدیه ای به رسم علی 
)ه(« را در سه بستر فضای مجاری، رادیو نما و آنتن 

صبا راه اندازی کرد.
مخاطبان برای شرکت در این پویش می توانند از 
هدایایی که به دیگران در این روزها تقدیم می کنند 
و یا هدایایی که دریافت می کنند عکس گرفته و در 
فضای مجازی از طریق شماره تماس 0۹10۸۹۸۵1۹۵ 
برای رادیو صبا ارسال کنند تا از طریق رادیو نمای 

شبکه صبا با دیگران به اشتراک گذاشته شود.
رادیو صبا را روی موج اف ام دریف 10۵.۵ بشنوید.

در »14 اینچ«؛
ناگفته های مهران غفوریان از 

»زیر آسمان شهر«
برنامه »14 اینچ« با حضور مهران غفوریان که قرار 
بود این هفته پخش شود به  جمعه این هفته موکول 

شد.
 14« برنامه  کارگردان  و  کننده  تهیه  محبی  فرزام 
اینچ« درباره جا به جایی کنداکتور برنامه هفته جاری 
بیان کرد: قسمت جدید از برنامه با حضور مهران 
می  شهر«  آسمان  »زیر  سریال  مرور  به  غفوریان 
پردازد.وی با اشاره به تاخیر در پخش این برنامه علی 
رغم اطالع رسانی خود شبکه عنوان کرد: این شب 
ها جشنواره عید تا عید از شبکه آی فیلم پخش می 
شود که فیلم های این جشنواره هر شب ساعت ۲۳ 
روی آنتن می رود و به همین دلیل »14 اینچ« این 
هفته پخش شد.محبی با اشاره به پخش این برنامه 
در این هفته گفت: قسمت جدید »14 اینچ« جمعه 
روی آنتن می رود و مهران غفوریان از ناگفته های 

خود درباره زیر آسمان شهر می گوید.
برنامه تلویزیونی »14 اینچ« ساختاری گفتگو محور 
داره و یک گپ شبانه در خصوص سریال هایی است 
که طی سالها از تلویزیون پخش شده و اقبال زیادی 
بین مخاطبان پیدا کرده است.این برنامه گفتگوهایی 
با بازیگران و کارگردانان سریال ها دارد و از استنداپ 

کمدی و بخش های دیگر نیز بهره گرفته است.

رضا عطاران با »بزنگاه« به شبکه 
الکوثر می آید

سریال  »دودکش«  تلویزیونی  مجموعه  اتمام  با   
»بزنگاه« در برنامه پخش شبکه الکوثر قرار گرفت. 
سریال »بزنگاه« به کارگردانی رضا عطاران، داستان 
مردی معتاد به نام نادر است که به همراه دخترش 
از همسرش مریم  درسا در کرج زندگی می کند و 

طالق گرفته است.
 پس از فوت پدرش اوس احمد، او و برادرش صابر، 
سر  بر  توفیق  شوهرخواهرش  و  بهجت  خواهرش 
یک  و  خانه  یک  که  پدری  میراث  و  ارث  تقسیم 

نانوایی است به اختالف برمی خورند و ... .

فرهنگ و هنر

انواع دادگاه و صالحیت آنها
* سرویس حقوقی واقعه:

دادسرا صالحیت رسیدگی به کدام موارد را 
دارد؟

مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛
” دادسرای عمومی و انقالب به منظور کشف جرم، 
تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی 
و اقامه دعوی در این مورد و همچنین اجرای احکام 
کیفری و انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در 
حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های 

آن حوزه، تشکیل شده است.”
از  است.به غیر  دادستان  بر عهده  دادسرا  ریاست 
اقامه  شد،  ذکر  دادسرا  وظایف  برای  که  مواردی 
دعوای ورشکستگی تاجر و درخواست نصب و عزل 
قیم و ضم ناظر و امین نیز بر عهده دادسرا می باشد.

صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به 
کدام موارد است؟

ترین  عالی  که  حال  عین  در  اداری  عدالت  دیوان 
مرجع اداری ایران است تنها مرجع عمومی اداری 
ایران نیز هست.دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس 
قوه قضاییه تشکیل شده و مقر آن در تهران است.
و  عمومی  هیئت  نظر،  تجدید  بدوی،  دارای شعب 

هیئت های تخصصی می باشد.
اداری  عدالت  دیوان  اختیارات  حدود  و  صالحیت 

مطابق قانون شامل موارد زیر است:
اقدامات  و  تصمیمات  از  شکایت  به  *رسیدگی 

واحدهای دولتی
* رسیدگی به شکایت از آیین نامه ها و سایر مقررات 

دولتی
قطعی  تصمیمات  و  ارا  از  به شکایات  رسیدگی   *
مراجع اداری مانند کمیسیون های مالیات، هیئتهای 

حل اختالف و…
* رسیدگی به شکایات استخدامی

ادامه دارد....

حقوقی و قضایی

دانشگاه علوم پزشکی
مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان سینا زرند و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

شماره مناقصه: 4۲/۲۵/۵/1400دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان سینا موضوع مناقصه
دریافت اسناد : زرند

الف(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات

http://iets .mporg.ir   
)صرفاً جهت مشاهده(

۲7/4۹6/7۵7/70۵ ریالبرآورد یکساله )ریال(

1/۳74/۸۳7/۸۸۵ ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:۳0 روز سه شنبهدریافت اسناد
 مورخ 1400/0۵/1۲

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در 
سامانه ستاد ایران

تا ساعت 14:۳0روز یکشنبه  مورخ 1400/0۵/۲4

از ساعت 1۲:00 روز دوشنبه مورخ 1400/0۵/۲۵بازگشایی پیشنهادها

ضمناً جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز دوشنبه  مورخ 1400/0۵/1۸ در محل  امور اداری بیمارستان سینا شهرستان زرند  برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان -  ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(  شناسه آگهی 2531

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای

دوشنبه  4 مردادماه 1400 
15 ذی الحجه  1442  /  26 جوالی  2021
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خرید خدمت سربازی دیگر اجرا نمی شود
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیرو های مسلح گفت : خرید خدمت سربازی دیگر اجرا نمی شود. رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیرو های مسلح با اشاره به اینکه هیچ طرحی برای خرید سربازی یا حتی جریمه ریالی مشموالن غایب در 

دستور کار نیست افزود : همانطور که بار ها نیز اعالم شده، ستادکل نیرو های مسلح مخالف خرید خدمت سربازی و همچنین طرح جریمه ریالی سربازی است و چنین طرح هایی دیگر اجرا نخواهد شد.

نظر به اینکه درویش انجم شعاع)بدهکار و راهن( نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا در اجرای مقرر ماده واحده ۳4 اصالحی قانون 
ثبت مصوب سال 1۳۸6 و بنا به درخواست بستانکار ششدانگ پالک 7۳4 فرعی از 1۲ اصلی واقع در بخش چهار کرمان به آدرس جاده تهران نرسیده به پل سه راه 
فرودگاه کدپستی 761۹7۳۵161 بمساحت ۳6۵6 مترمربع در مالکیت درویش انجم شعاع فرزند علی شماره شناسنامه 7۸7 تاریخ تولد 1۳۳۸ صادره از کرمان دارای 
شماره ملی ۲۹۹1۳4۹46۸ بعنوان مالک ششدانگ که سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۲17۳۹۹ سری پ سال ۹0 که در صفحه ۵۲ دفتر امالک جلد 1۳۹ ذیل شماره 
۳0۲۹7 ثبت گردیده است با حدود اربعه شماال درب و دیوار بطول )70 / ۲4( بیست و چهار متر و هفتاد سانتیمتر به جاده تهران شرقا دیواریست بطول)۳0 / 14۹( 
 یکصد و چهل و نه متر و سی سانتیمتر به دوازده اصلی جنوبا دیواریست بطول )۸0 / ۲4( بیست و چهار متر و هشتاد سانتیمتر به دوازده اصلی غربا دیوار به دیوار بطول 
)۳0 / 14۵( یکصد و چهل و پنج متر و سی سانتیمتر به دوازده اصلی تعریف گردیده است که بر طبق نظریه کارشناس رسمی ملک مزبور دارای سندمالکیت حدود اربعه 
فعلی ملک با سندمالکیت تطبیق می نماید عرصه ملک طلق و وقف است. حدود اربعه فعلی ملک با سند مالکیت تطبیق می نماید وضعیت فعلی ملک بصورت نیمه 
ساز بعنوان هتل درچهار طبقه بنا شده است به مساحت عرصه ۳64۵ مترمربع و بنای مفید به مساحت 1۹۲6 مترمربع در چهار طبقه شامل زیرزمین همکف و طبقه 

اول و طبقه دوم احداث شده است و اعیانی یک واحد مسکونی نگهبانی اسکلت آجری با مساحت ۸0 مترمربع می باشد. 
بنا و مستحدثات: ملک مورد ارزیابی دارای بنای چهار طبقه به صورت نیمه ساز که اسکلت ساختمان بتنی نوع سقف تیرچه بلوک و کیفیت مصالح مصرفی متوسط و 

نقشه بنا مطابق اصول فنی می باشد کاربری ملک تجاری است سایر عواملی که در ارزش ملک موثر می باشد شامل: امتیاز آب که دایر می باشد
 ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر به شرح زیر تعیین می شود: امتیازات و ملحقات: ملک دارای پروانه ساختمانی و امتیاز آب می باشد که مدرکی در این 
مورد ارائه نگردید ملک سهل البیع )در رهن موسسه فرشتگان( و ساختمان آن با اصول مهندسی و معماری ساخته شده است قدمت و مستحدثات بین حدود ۵ تا 

10 سال است.
ارزش ملک: عرصه با مساحت ۳64۵ مترمربع به مبلغ 000 / 000 / ۹00 / 7۲ ریال

اعیانی نیمه ساز اسکلت بتنی با مساحت 1۹۲6 مترمربع به مبلغ 000 / 000 / 670 / ۵7 ریال
اعیانی یک واحد مسکونی نگهبانی اسکلت آجری با مساحت ۸0 مترمربع به مبلغ 000 / 000 / 7۲0 ریال

ارزیابی: لذا با توجه به جمیع جهات ارزش ششدانگ عرصه و اعیانی ملک مزبور مبلغ 000 / 000 / ۲۹0 / 1۳1 ریال)یکصد و سی و یک میلیارد و دویست و نود میلیون ریال( 

تعیین می گردد ملک فوق فاقد بیمه نامه می باشد طبق سند رهنی شماره ۹447 - 1۵ / 1۲ / ۹1 دفترخانه ۲1۵ کرمان در رهن موسسه مالی و اعتباری فرشتگان واقع می 
باشد و همچنین پنج مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 1۳۹۵04۹1۹06100۲۵0۲ مورخ 1۸ / ۹ / 1۳۹۵ صادره از رئیس محترم اداره اجرای اسناد رسمی کرمان به 
مبلغ 000 / 000 / 7۵0 / ۵ ریال به نفع رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان بازداشت می باشد. بموجب دستور شماره 1۳۹۸0۲1001۲۲۸۸6۳ مورخ 1۲ / ۹ / 1۳۹۸ صادره از 
 اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان به مبلغ 000 / 000 / ۵00 / 1۸ ریال به نفع قاضی اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی کرمان بازداشت 
مبلغ به  کرمان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  شعبه  محترم  قاضی  از  صادره   1۳۹۸ /  1۲ / مورخ 6  شماره 1۳۹۸0۲10016۹0۳7۲  دستور  بموجب  باشد   می 
 ۵6۵ / ۹۹0 / 0۳۵ / ۲۸ ریال به نفع قاضی محترم شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری کرمان بازداشت می باشد بموجب دستور شماره 1۳۹۸0۵۸1۹06100۳۸0۹ 
مورخ ۲0 / 1۲ / 1۳۹۸ صادره از اداره اجرای اسناد رسمی کرمان به مبلغ 000 / 000 / 4۵0 / ۲6 ریال به نفع اداره اجرای اسناد رسمی کرمان بازداشت می باشد بموجب 
دستور شماره 1۳۹۹0۲100۲۲۳۲۳0۳ مورخ 16 / 4 / 1۳۹۹ صادره از اجرای احکام شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان به مبلغ 000 / 000 / ۵00 / 1۸ ریال 
به نفع اجرای احکام شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان بازداشت می باشد از ساعت ۹ الی 1۲ ظهر روز سه شنبه مورخه 1۹ / ۵ / 1400 اداره اجرای اسناد 
رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شده که قطعی 
گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد شرکت درمزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید 
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال 
و تجدید می گردد پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 

انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 
با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری 

به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند.م/الف 40۸ 
تاریخ انتشار: 4 / ۵ / 1400      رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان  - علیرضا محمدی کیا

حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه کرمان در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان با 
تبیین جایگاه امامت و والیت در نگاه دینی و اسالمی گفت: یکی 
از موضوعاتی که در اهمیت و جایگاه والیت در اسالم توجه ویژه 
ما را جلب می کند؛ اجرای احکام نورانی اسالم به عنوان یکی از 

شئون امامت است.
وی علت درخواست امامت توسط حضرت ابراهیم)علیه السالم( 

را در آن دانست که این جایگاه حفاظت از دین خدا در صحنه 
و اجرای حق تولیت آن را به عهده می گیرد، اظهار کرد: امامت 
به معنی اجرا و عملیاتی شدن آنچه که خداوند از انسان و جامعه 
بشری خواسته، می باشد و فقط ابالغ و رساندن پیغام خدا در این 

رسالت نیست.
امام جمعه کرمان با اشاره به ماموریت انقالب شکوهمند اسالمی 
ایران در گام دوم انقالب بیان کرد: مقام معظم رهبری در گام دوم 

انقالب خواستار این است که عملیات دقیق تر، عمیق تر و وسیع 
تر در حوزه مولفه های مشخص شده جامعه اسالمی انجام شود و 
آن را عملیاتی کنیم.وی افزود: اجرای احکام، اخالق و اعتقاد در 
صحنه اجرا سخت است زیرا باید همانگونه که خدا می خواهد، 

حفاظت و حراست کرد تا اتفاق بیفتد.
نظام  دستاوردهای  از  حراست  و  حفاظت  سلیمانی  علیدادی 
جمهوری اسالمی در 40 سال گذشته را یکی از وظایف مهم ما در 
گام دوم انقالب اسالمی دانست و تصریح کرد: مردم در طول 40 
سال گذشته سختی های زیادی را تحمل کرده اند و حتی در برخی 
از صحنه ها تا شهادت عزیزانشان پیش رفتند لذا نباید برای حفظ 

و حراست از این دستاوردها حتی ذره ای کوتاهی کنیم.
وی در ادامه به حوزه فرهنگ نیز اشاره کرد و گفت: وظیفه جدی ما 
این است مولفه هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حوزه 
فرهنگی موثر است را مورد بررسی و جامعه را از آفت ها نجات 
دهیم.امام جمعه کرمان با اشاره به گزارشاتی در زمینه ناهنجاری 
کرد: سگ  عنوان  است،  دادن  رخ  در حال  در جامعه  که  هایی 
گردانی پدیده نامناسبی است و اگر اکنون برای حل آن تدبیری 
اندیشیده نشود، اثر منفی در حوزه فرهنگ می گذارد بنابراین قبل 

از آنکه به یک جریان تبدیل شود الزم است با این پدیده برخورد 
مناسب برگرفته از کار کارشناسی انجام شود.

وی در پایان تاکید کرد: تقاضا دارم کارشناسان در این رابطه کمک 
کنند تا شورای فرهنگ عمومی تصمیم مناسبی بگیرید که این 
هم مطالبه مردم متدین است و هم واقعیتی است که اگر به موقع 

برخورد نکنیم بعدا کار سخت می شود.
کرمان می تواند پیشگام توسعه فرهنگ قرآنی باشد

استاندارکرمان  نیز بر توسعه فرهنگ قرآنی متناسب با مقتضیات 
و نیازهای نسل جدید تاکیدکرد و افزود: استان کرمان می تواند 
در این حوزه باتوجه به پشتوانه های فرهنگی و اجتماعی پیشگام 

شود.
دکتر علی زینی وند افزود: در شان نظام اسالمی، فرهنگ قرآنی 
را آموزش نداده ایم. وی بر لزوم ایجاد تغییرات جذاب در آموزش 
قرآن بویژه در دوره ابتدایی تاکید کرد و افزود: با روش ها و گفتمان 

سنتی نمی توان نسل جوان را انقالبی و قرآنی تربیت کرد.
استاندار کرمان با اشاره به بیانیه گام دوم اتقالب و لزوم تجدید نظر 
در حوزه های مختلف گفت: باید تغییراتی برای شیوه کشورداری 

ایجاد کرد و این تغییرات باید با کار کارشناسی صورت گیرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان، دکتر علی زینی 
وند استاندار کرمان در نودمین جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا 
در سالن شهید مرتضوی استانداری اظهار داشت: استان کرمان 
هم اکنون در اوج بحران قرار دارد و جا دارد از مجموعه دانشگاه 
علوم پزشکی و کادر درمان به دلیل مراقبت ها و زحمات صورت 
گرفته تشکر کنم که توانستند موارد فوتی را کنترل کنند که البته 

اندکی هم تحت تاثیر واکسیناسیون بوده است.
دکتر زینی وند عنوان کرد: در وضعیت فعلی مالک ما تعداد بستری 
بیماران کرونایی نیست به این دلیل که ما موارد بستری موقت هم 
داریم که اگر لحاظ شود وضعیت ما از بحرانی هم بحرانی تر است.

داشتند  ها  شهرستان  در  خوبی  کنترل  فرمانداران  گفت:  وی 
ادامه پیدا کند و فرمانداران  با جدیت  باید کنترلها  و همچنان 

مسئولند که هر واحد صنفی رعایت نکند پلمب شود.
استاندار کرمان ضمن اینکه از صدا و سیما و رسانه ها خواست  
کمک کنند تا مردم از ظرفیت واکسیناسیون استفاده کنند اعالم 
کرد: با وزارت بهداشت مکاتبه و رایزنی شده است و از ظرفیت 
نیز  نماینده مردم کرمان و راور در مجلس  ابراهیمی  دکتر پور 
باید استفاده کنیم تا اجازه واکسیناسیون افراد باالی ۵0 سال در 
استان داده شود و استان کرمان را که در مجاورت چهار استان 
بحرانی کشور )سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خراسان 

جنوبی( قرار دارد استثنا قرار دهند.
بزرگ، استان کرمان  با وجود شرکتهای  استاندار کرمان گفت: 
مسئولیت  عنوان  به  ها  شرکت  این  و  دارد  ای  ویژه  شرایط 
اجتماعی می توانند واکسن ایرانی و یا خارجی تامین کنند و حجم 
واکسیناسیون ما باال می رود و شرکت های تامین کننده واکسن 
عالوه بر واکسیناسیون پرسنل و خانواده پرسنل، اقشار پر خطر را 

که ما تعیین می کنیم  را نیز تحت پوشش قرار می دهند.
دکتر زینی وند گفت: اردوگاه اتباع خارجی در شهرستان بردسیر 
باید به مدت دو هفته قرنطینه و کلیه مراسم  در آنجا هم ممنوع 

شود، همچنین آرامستان ها نیز محدودیت ها را داشته باشند.
دکتر بصیری جانشین استاندار در ستاد کرونای استان کرمان 
نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر شهرستان های ارزوئیه، 
راور و کوهبنان در وضعیت زرد کرونایی، رابر و انار نارنجی و 1۸ 

شهرستان دیگر در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.
دکتر رشیدی نژاد رییس بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا اظهار کرد: وضعیت بیماری 
کرونا در استان کرمان با اوج زیاد و شیب صعودی خیلی تندی 
خود را نشان می دهد وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 14۲۵ نفر 
بیمار کرونایی بستری در استان داریم، افزود: از این تعداد بیماران 

بستری، ۲۲0 نفر در آی سی یو و 70 نفر تحت ونتیالتور هستند.
دکتر رشیدی نژاد تصریح کرد: در همه بیمارستان های استان 
کرمان بیمار کرونایی بستری است و در دو بیمارستان افضلی پور و 
پیامبر اعظم )ص( در شهر کرمان حدود ۵00 بیمار بستری هستند.
وی در ادامه درباره وضعیت واکسیناسیون کرونا در استان کرمان 
واکسن  استان  در  سال  باالی 60  افراد  درصد  حدود 70  گفت: 
دریافت کرده اند و فقط شهرستان راور آمار واکسیناسیون کمتری 
نسبت به سایر نقاط استان دارد و در این شهرستان 40 درصد 

تزریق واکسن انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه هنوز مجوز رسمی برای واکسیناسیون افراد 
باالی ۵0 سال داده نشده است افزود: واکسیناسیون برای برون 
رفت از بحران بیماری کرونا و جلوگیری از پیک های سنگین بعدی 
کمک کننده خواهد بود و مردم باید به زدن واکسن تشویق شوند.

نماینده مردم کرمان و راور از اعالم آمادگی شرکت های بزرگ 
کرمان برای تسریع در واکسیناسیون خبر داد و گفت: دلیل 
برای عدم صدور مجوز واردات واکسن کرونا توسط  منطقی 

بخش خصوصی وجود ندارد.
دکترمحمدرضا پورابراهیمی با ابراز نگرانی از خیز شیوع کرونا 
در استان کرمان گفت: کرمان نسبت به سایر استان ها در آمار 
مبتالیان افزایش زیادی داشته است و این نشان می دهد که 
برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی باید سختگیرانه تر عمل 

کنیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه اگر وضعیت کنترل نشود هفته های 
سخت تری پیش رو خواهیم داشت، تاکید کرد: باید تجهیزات 
از جمله  بهداشتی  لوازم  یابد و همچنین  ارتقا  بیمارستان ها 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده در اختیار مناطق سیل زده 

قرار بدهیم.
وی افزود: باید واکسیناسیون را از سنین پایین تر شروع کنیم 
و گروه هایی که در معرض خطر هستند مانند خبرنگاران و 

رانندگان تاکسی را در اولویت قرار دهیم.
آمادگی  اعالم  از  تشکر  با  همچنین  ابراهیمی  دکترپور 
شرکت های بزرگ استان مانند گل گهر و گهر زمین برای کمک 
در امر واکسیناسیون گفت: با دادن مجوز واردات واکسن به 
این شرکت ها می توانیم از کمک آنها در رابطه با واکسیناسیون 
استفاده کنیم و من قول می دهم که این موضوع را در وزارت 

خانه پیگیری کنم.
وی در پایان گفت: دلیل منطقی برای عدم صدور مجوز واردات 
واکسن کرونا برای بخش خصوصی وجود ندارد چون حداقل 

می توانند نیروهای خودشان را واکسینه کنند.

آنچه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان گذشت
 امام جمعه کرمان  : برای حل پدیده سگ گردانی تدبیری اندیشیده شود

استاندار کرمان اعالم کرد:

ظرفیت شرکت های بزرگ کرمان برای واردات واکسن به کار گرفته شود
 برخورد قاطع با کسانی که پروتکل ها را رعایت نکنند

نماینده مردم کرمان و راور خبر داد؛

اعالم آمادگی شرکت های بزرگ کرمان برای واردات واکسن کرونا

آگهی فقدان سندمالکیت
طبق درخواست شماره ۹1۲۲ - ۲۸ / 4 / 400 خانم مهری غالمرضامیرزایی 
از  مشاع  سهم   700 مالک   ۲۹۹146۳4۳0 ملی  شماره  به  حسین  فرزند 
6۵۹۸74 سهم ششدانگ پالک 477۸ فرعی از 71 اصلی بخش 6 کرمان به 
شماره سند شماره 0۵114۲۸ و با شماره ثبت ۸۵۸4 که در صفحه 446 دفتر 
4۸ صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا 
شده مدعی است سندمالکیت پالک مزبور بعلت جابجایی مفقود و درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می 
شود تاچنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود 
سندمالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به 
اداره ثبت شهرستان منطقه ۲ کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نمایند درغیر این صورت پس از مدت 

مذکور نسبت به صدور سندمالکیت المثنی اقدام خواهد شد.م/الف ۳۸۵
تاریخ انتشار: 4 / ۵ / 400

محمود مهدی زاده 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ کرمان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9901334
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و  ... اوست   که  زمین   را  بگسترد و  در   آن  کوه های  استوار و رودها 
پدید آورد، و  در   آن   از   هر  گونه  میوه ای  جفت  جفت  آفرید شب  
 را   بر  روز می پوشاند قطعا  در  اینها آیاتی   است   برای  مردمی   که  

تفکر کنند
رعد / 3

قرآن در صحنه

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله:
خواب باعلم بهتر از نماز با جهل است.

)نهج الفصاحه، ص ۶33(

به سوی نماز

س. آیا تقلید از مجتهدی که متصدی مقام مرجعیت نبوده و 
رساله عملیه هم ندارد، جایز است؟

ج. در صّحت تقلید از مجتهد جامع الشرایط، تصّدی مرجعیت 
مکّلفی  برای  اگر  لذا  نیست،  شرط  عملیه  رساله  داشتن  یا 
که قصد تقلید از او را دارد، ثابت شود که وی مجتهد جامع 

الشرایط است، تقلید اشکال ندارد.

استفتائات حضرت آیت اهلل خامنه ای

هر شب برای ما نگران می شود علی
روزی شعار ُکِل جهان می شود علی

طبق حدیث امام زمان می شود علی

وقتی که اشهدش بشود مرز شیعگی
باور کنید ُکِل اذان می شود علی

آدم اگر که فرض شود دین برای آن
تن می شود پیمبر و جان می شود علی

در عالم مثال اگر رود شیعه را
سرچشمه شد نبی جریان می شود علی

زهرا اگر حقیقت شب های قدر شد
در بین ماه ها رمضان می شود علی

ای خوش به حال آنکه به هنگام عقد خویش
در سفره اش کلیِد زبان می شود علی

ذکر حسین آخر مجلس که می شود
دقت کنی دهان به دهان می شود علی

ذکر تمام گریه کنان می شود حسین
ذکر تمام سینه زنان می شود علی

با کوله بار نان و رطب ها هنوز هم
هر شب برای ما نگران می شود علی                      مهدی رحیمی

شعر و ادب فارسی

* والدت شهید رضا دادبین )استان کرمان، شهرستان کرمان( 
)۱3۴۶ ه.ش(

* دیدار مسووالن ایرانی با دبیرکل سازمان ملل پس از قبول 
قطعنامه ۵۹۸ )۱3۶۷ ه.ش(

در این روز چه گذشت

اختصاص ۷۰۰ کد رشته محل جدید به 
دانشگاه فنی و حرفه ای

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: در دو سال اخیر بیش 
حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  به  جدید  محل  رشته  کد   ۷۰۰ از 
داشت:  اظهار  عمران  صالحی  است.ابراهیم  یافته  اختصاص 
یکی از مهمترین اقدامات برای توسعه بحث سرمایه گذاری 
بر روی سیستم های آموزشی و رشد مراکز آموزشی در سطح 
دنیا بوده است.رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با اشاره 
به اهمیت توجه به آموزش های فنی و حرفه ای در دنیا، گفت: 
در دو سال اخیر بیش از ۷۰۰ کد رشته محل جدید به دانشگاه 
فنی و حرفه ای اختصاص یافته است.وی با بیان اینکه تمام 
سرفصل های دروس به روزرسانی شده است، ادامه داد: این 
مهم زمینه ای برای سه و هزار و ۴۰۰ کارگاهی و آزمایشگاهی 
که داریم فراهم کرد.صالحی با اشاره به اینکه دانشگاه فنی و 
حرفه ای ساالنه حدود 3۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب دارد، 
تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد دانشجویان این دانشگاه وارد 
بازار کار می شوند.رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از انعقاد 
تفاهم نامه با وزارت صمت به منظور استفاده از کارگاه های بخش 
دولتی و خصوصی برای آموزش دانشجویان خبر داد و افزود: با 
این تفاهم نامه زمینه اشتغالزایی و کارآفرینی دانشجویان بدون 

استخدام در دستگاه های دولتی فراهم می شود.
صالحی افزود: اکنون حدود ۱۸۰ دانشکده و آموزشکده در 
سطح کشور داریم که ۵3 دانشکده و آموزشکده مربوط به 

دختران است.

اخبار دانشگاهی

بخشی از وصیت نامه  شهید علی  اکبر بشنیجی:
کافر  این دشمن  با  ما در جبهه  ها  که  »خواهرانم! همان طور 
می جنگیم، شما نیز به نوبه   خود با صبر و بردباری و با حجاب 
و پوشش خود با دشمنان داخلی بجنگید، زیرا پیروزی از آن 

ماست.

در وادی سرخ شهادت

امام علی علیه السالم:
کسی که دنیا او را با آمال ُمحال، فریفته و با آرزوهای دروغین، 
فریب داده است، میراث بی بینشی برایش بر جا گذاشته و 
]جامه[ کوری بر او پوشانده است و از آخرت محرومش ساخته 

و او را به جایگاه های هالکت و تباهی می آورد .
غرر الحکم : ح 3۵3۲

مذهب و جامعه

ساخت موتور برقی با توان حفظ 
تعادل و تعقیب مالک

به  از تولید موتور برقی جدیدی  یک شرکت چینی 
نام دی سی ۱۰۰ خبر داده که هم قادر به حفظ تعادل 
خود به صورت خودکار است و هم مالک خود را تعقیب 

می کند.
شرکت داوینچی دینامیکس می گوید موتور یادشده 
با یک بار شارژ قادر به پیمودن ۴۰۰ کیلومتر مسافت 
است که در میان محصوالت مشابه رقم قابل توجهی 

محسوب می شود.
بخار  اسب  به ۱3۷  موتورسیکلت  این  موتور  قدرت 
می رسد و گشتاور آن نیز ۸۵۰ نیوتون متر عنوان شده 
است. یکی از توانمندی های خاص این موتورسیکلت 
شتاب صفر تا صد آن است که بین 3 تا ۴ ثانیه اعالم 

شده است.
این  ساعتی  کیلووات   ۱۷.۷ باتری  از  زیادی  خش 
از  موتورسیکلت در عرض 3۰ دقیقه شارژ می شود. 
جمله دیگر امکانات این موتورسیکلت می توان به ترمز 
ای بی اس و حرکت آرام به سمت مالک در زمان حضور 

وی در خیابان اشاره کرد.
برای  هوشمند  سیستم  یک  نیز  تعادل  حفظ  برای 
موتور مذکور در نظر گرفته شده است. قیمت پایه این 

موتورسیکلت ۲۷۵۰۰ دالر است.

دانش و فناوری

معرفی کتاب

دوشنبه  4   مرداد ماه 1400 
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 سال پانزدهم /  شماره 3496

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی به علت ابتال به کرونا درگذشت
مدیر روابط عمومی بنیاد مسکن از درگذشت علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی، به علت ابتال به کرونا خبر داد.

 وی افزود: مرحوم تابش از سال ۱3۸۴ به ریاست بنیاد مسکن انقالب و حساب ۱۰۰ امام خمینی )ره( منصوب شده بود.

۱۰ روز و ۵ چاپ برای 
»مسیح اسالم«

 *مسابقه غدیرانه با جایزه 
۲۰ میلیون تومانی*

هنوز ۱۰ روز از انتشار کتاب »مسیح اسالم« نگذشته که 
این کتاب به چاپ پنجم رسید.

هنوز ۱۰ روز از انتشار کتاب »مسیح اسالم« نگذشته که 
این کتاب به چاپ پنجم رسید.

»مسیح اسالم« دومین تجربه علی قهرمانی با انتشارات 
کتاب جمکران است و کتاب قبلی او با عنوان »فاطمه 
هزار  تیراژ ۲3  به  کوتاهی  در مدت  نیز  است«  علی 
نسخه رسید.حاال کتاب »مسیح اسالم«، داستان هایی 
سنت  اهل  منابع  در  امیرالمؤمنین  فضائل  از  کوتاه 
 ۱۰ مدت  در  و  رسید  چاپ  به  غدیر  عید  آستانه  در 
روز، چاپ هشتم خود را پشت سرگذاشت. مطالعه و 
پژوهش در بیش از 3۰۰ منبع تاریخی و حدیثی اهل 
سنت و نگارش کتاب در قالب داستان و با قلمی روان 
علیه  علی  الموحدین  موال  فضائل  بیان  در  و جذاب 
السالم از ویژگی های این کتاب خواندنی است.کتابی 
که هر داستانش فضائلی بی بدیل از اسداهلل الغالب نقل 
کرده و شور و شعف را مهمان دل عاشقان و محبان 
»مسابقه  می کند.همچنین  السالم  علیه  علی  موال 
غدیرانه« با همکاری »مؤسسه کتاب رسان، انتشارات 
کتاب جمکران، خیریه زیارت و نشر جمال« در ایام 
غدیر برگزار شده است. در این مسابقه که با جایزه 
۲۰ میلیون تومانی همراه است کتاب »مسیح اسالم« 
و »قهرمان غدیر« محورهای مسابقه غدیرانه هستند. 
عالقه مندان می توانند با خرید کتاب با 3۰% تخفیف 
و دریافت کد شرکت در مسابقه، به سواالت پاسخ داده 
و در مسابقه بزرگ غدیرانه با جمعا ۲۰میلیون تومان 

جایزه، شرکت کنند.

»تاریخ مردمی فوتبال«
 منتشر می شود

کتاب »تاریخ مردمی فوتبال« نوشته میکائیل کوریا 
توسط نشر افکار در دو جلد با عناوین فرعی »فقرا 
فوتبال را آفریدند« و »ثروتمندان فوتبال را دزدیدند« 

منتشر می شود.

»تاریخ مردمی فوتبال« در چهار فصل و ۲۲ بخش به 
متن اجتماعی و حواشی سیاسی فوتبال در کشورهای 
کارگر  طبقه  مناسبات  از  می پردازد؛  جهان  مختلف 
انگلستان و فرانسه با فوتبال گرفته تا جنبش می ۶۸ 
فرانسه؛ مبارزات هواداران فوتبال ضدفاشیسم در ایتالیا 
و اسپانیا؛ نقش فوتبال در جنبش های ضداستعماری 
الجزایر، ضداشغالگری فلسطین و نیز بهار عربی در 
مصر؛ نسبت فوتبال با اعتراضات استانبول و مبارزات 
فوتبال  مبارزات ضدنژادپرستی در  فرانسه؛  زنان در 

ایتالیا و ضدکاپیتالیسم در فوتبال آلمان و...
یعنی  اصلی  از  که  فوتبال«  مردمی  »تاریخ  کتاب 
»مجموعة  از  شده،  ترجمه  فارسی  به  آن  فرانسوی 
ورزش و جامعه« در نشر افکار خواهد بود که شامل 
اثر  ورزش«  »انسان شناسی  چون  دیگری  کتاب های 

کندال بالنچارد نیز هست.

معاون اجتماعي و پیشگیري ازوقوع جرم دادگستري کل 
استان کرمان گفت: طي سال گذشته دو هزار و ۵۰۰  مورد 
صلح و سازش با استفاده از ظرفیت مصلحین و سران طوایف 

در سطح استان کرمان ایجاد شده است .
»سید مهدي قویدل« افزود: در راستاي تحقق میثتاق نامه 
عدالت وامنیت پایدار در استان کرمان از سال ۱3۹۶ تا کنون 
چهار گردهمایي از سران طوایف در شهرستان هاي جنوبي و 
شرقي استان در زمینه کنترل و کاهش خشونت برگزار شده 

است.
وي خاطرنشان کرد: در سال گذشته همچنین به منظور اجراي 
برنامه عمل کنترل و کاهش خشونت، چهارمین گردهمایي 
سران طوایف برگزار ومیثاق نامه عدالت و امنیت پایدار به 

امضاء رسیده است.
وي جمع آوري ۷۲۴ سالح غیرمجاز توسط سران طوایف 
و تحویل به مراجع مربوطه را یکي از نتایج اجراي میثتاق 
نامه عدالت و امنیت پایدار دانست و ادامه داد: قریب به ۱۰۰ 
جلسه رسمي و چهار هزار و ۵۱ مورد همکاري  بین سران 
نامه  میثاق  مشمول  هاي  شهرستان  دادگستري  و  طوایف 
درجهت رسیدگي به پرونده هاي قضایي شامل  جمع آوري 
محکومین متواري و برقراري صلح و سازش بین طرفین به 
انجام رسیده و در این رابطه ۶۰ فقره امان نامه نیز  با همکاري 
سران طوایف و تایید مراجع اطالعاتي استان صادر شده است 
و با برگزاري جلسات صلح و سازش مجموعا ۴۵ نفر از قصاص 

رهایي یافته اند .
معاون اجتماعي و پیشگیري ازوقوع جرم دادگستري کل 
همچنین  گذشته  سال  در  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استان 
برنامه ویژه پیشگیري، کنترل وکاهش خشونت در شهرستان 
سیرجان با برنامه ریزي الزم، اجرا و در این راستا ب مداخالت 
اقدامات اجرایي ناظر بر کاهش خشونت در شهرستان مزبور 

در زمینه افزایش تاب آوري انجام شده است.
* اجراي الگوي مصلحين و حکمين قرآني و تربيت 

5350 مصلح در استان
معاون دادگستري کل استان کرمان به اجراي الگوي مصلحین 
و حکمین قرآني و تربیت پنج هزار مصلح در این استان نیز 
اشاره و عنوان کرد:  یکي از برنامه هاي مصوب استان کرمان 
در حوزه کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعي، »اجراي الگوي 
مصلحین و حکمین قرآني« با استفاده از ظرفیت سران ایل 
و طایفه، قبیله، منتخبین صنف و محیط کار، ریش سفیدان 
فامیل و عشیره و معتمدین محله )ائمه جماعات، بزرگان و 

بسیجیان( است.
قویدل یادآور شد: این برنامه با هدف توجه به آموزش و بهره 
گیري از ظرفیت بزرگان، ریش سفیدان و معتمدین خانواده، 
فامیل، قبیله، عشیره، محله، مسجد، صنف، محیط کار و ... به 
منظور ایجاد صلح و سازش در بین زوجین در بدو شکل گیري 
اختالف)پیش از آنکه اختالفات آنها منجر به اقامه دعوي و یا 
خشونت هاي رفتاري  شود( طراحي شده و در شرف پیاده 

سازي مي باشد.
وي یادآور شد:  تعداد صلح و سازش دعاوي خانوادگي توسط 
مصلحین و حکمین قرآني طبق گزارشات واصله در سال 

گذشته تعداد  دو هزار و ۱۹۰ مورد بوده است.
ماهان،  آموزشي  هاي  دوره  برگزاري  از  پس  داد:  ادامه  وي 
پنج هزار و  با حضور  به ۱۰۱ دوره آموزشي  تا کنون قریب 
3۵۰  نفر در شهرستان هاي کرمان، سیرجان، بافت، زرند، 
بم،  جنوب،  رودبار  کهنوج،  عنبرآباد،  رفسنجان،جیرفت، 
قلعهگنج، منوجان و شهر ماهان برگزار شده و برنامه ریزي 

جهت استمرار دوره ها در سال جاري نیز انجام شده است.
* تدوين و اجراي طرح اورژانس قضايي؛ اقدام 

ابتکاري معاونت اجتماعي دادگستري استان کرمان
معاون اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم دادگستري کل 
به  اورژانس قضایي  اجراي طرح  و  به تدوین  استان کرمان 
عنوان یک اقدام ابتکاري نیز اشاره و بیان کرد: در راستاي 
پیشبرد اهداف و برنامه پیشگیري هاي اجتماع محور و با 
توجه به گسترش آسیب هاي اجتماعي؛ این معاونت اقدام به 
تدوین»طرح اورژانس قضایي« در استان کرمان با هدف نهایي 

کاهش ورودي پرونده  کرده است.
انتظامي شدن  و  امنیتي  از  پیشگیري  یادآور شد:  قویدل 
مسائل اجتماعي، پیشگیري از تبدیل به جرم شدن برخي 
آسیب هاي اجتماعي، ترویج فرهنگ حل مساله و سازش با 
استفاده از افراد و نهادهاي مردمي، خدماتي و حمایتي بجاي 
انتظامي و قضایي و نهادینه شدن ظرفیت مصلحین، کاهش 
ورودي پرونده ها به مراجع انتظامي و قضایي و پیشگیري و 
کاهش خشونت هاي فردي و خانوادگي از جمله اهداف این 

طرح به شمار مي رود.
* ورود جدي و اثرگذار دستگا قضايي به منظور 

ساماندهي حاشيه نشيني در کرمان
معاون دادگستري کل استان کرمان در ادامه گفت: به منظور 
پیشبرد راهبردها و اقدامات معاونت اجتماعي و پیشگیري 
از وقوع جرم پایگاه پیشگیري و انسجام بخشي اجتماعي، 
شهریور  در  اندازي  راه  کرمان  صنعتي  شهرک  در  قضایي 
ماه سال ۹۹ افتتاح و اقداماتي از قبیل بازدیدهاي مختلف، 
اوضاع  و  ها  کوره  محیطي  زیست  موضوعات  به  رسیدگي 
از ظرفیت سمن ها،  عمراني شهرک، حضور و بهره گیري 

حضور مشاورین در شهرک و ... انجام گرفته است.
جیرفت،  هاي  شهرستان  از  بازدید  کرد:  تاکید  قویدل 
زرند، رفسنجان و شهربابک در جهت بررسي چالش ها و 
راهکارهاي تغییرات کاربري اراضي و بحث و تبادل نظر در 
این زمینه، پیگیري اجراي ماده ۹ قانون حد نگار کاداستر و 
پیگیري جهت ثبت ۱۸۸ هکتار از اراضي دولتي ، پیگیري 
انتقال کوره هاي آهک پزي از محدوده شهرک صنعتي به 
مکان جدید، بررسي و پیگیري وضعیت ۲3۰ مورد از انشعابات 
غیر مجاز برق در شهرک صنعتي، تدوین طرح مداخله اي 
استاني با همکاري نهاد هاي مردمي، پیگیري صدور شناسنامه 
براي افراد داراي داراي پدر و مادر ایراني و مادر ایراني فاقد 
شناسنامه درحاشیه شهر با همکاري اداره کل ثبت احوال 

استان و انعقاد تفاهم نامه هاي متعدد با دستگاه ها از اهم 
اقدامات با محوریت پایگاه انسجام بخشي در حوزه حاشیه 

نشیني بوده است.
* برگزاري 156 جلسه شوراي پيشگيري از وقوع جرم 

در استان کرمان
معاون اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم دادگستري کل 
جلسات  برگزاري  زمینه  در  گفت:  همچنین  کرمان  استان 
شوراي پیشگیري از وقوع جرم در سال ۹۹ تعداد ۱۵۶ جلسه 
شوراي پیشگیري از وقوع جرم در استان کرمان برگزار شده 

است که ۵۸۶ مصوبه به دنبال داشته است.
در  تخصصي  کارگروه   33۹ همچنین  کرد:  عنوان  قویدل 
موضوعات مختلف با 33۹ مصوبه در تمام  حوزه هاي قضایي 

استان کرمان رهبري و  برگزار شده است.
وي خاطرنشان کرد: در راستاي راهبري حوزه هاي قضایي 
استان کرمان در زمینه برنامه هاي پیشگیرانه و طرح هاي 
اجرایي، چهار طرح ویژه شامل طرح پیشگیري از سرقت 
پسته در حوزه هاي قضایي شهرستان راور، زرند، رفسنجان، 
در  و حجاب  اجرا شده، طرح عفاف  و سیرجان  شهربابک 
حوزه ي قضایي شهربابک عملیاتي و طرح تنظیم بازار در راور 
و امنیت غذایي در کرمان نیز بصورت تخصصي در حوزه ي 

قضایي راور اجرا شده است.
وي بیان کرد: همچنین با توجه به برنامه ریزي انجام شده 
در سال ۱۴۰۰ در گستره شهرستاني جشنواره پیشگیري از 
وقوع جرم  با محور ارائه طرح اجرایي در موضوعات مختلف 
پیشگیري از وقوع جرم در تمام حوزه هاي قضایي استان با 
مشارکت روسا و دادستان هاي محترم حوزه هاي قضایي 
اجرا خواهد شد.این مقام قضایي یادآور شد: تشکیل کارگروه 
در  جرم  وقوع  از  پییشگیري  منتخب  قضات  از  تخصصي 
راستاي تشریح برنامه هاي اجرایي و ابالغي معاونت اجتماعي 
و پیشگیري از وقوع جرم در حوزه هاي قضایي استان از دیگر 
طرح ها و برنامه هاي این معاونت است که  از سال ۱3۹۹ آغاز 

شده است  .
به گفته وي، در اجراي برنامه هاي ناظر به پیشگیري هاي 
رشد مدار، تعداد ۱۱۵ کارگاه براي والدین با ۲33۰ نفر ساعت 
و براي مربیان با ۱۷۲۵۰ نفر ساعت دوره آموزشي طي سال 
گذشته برگزار شده استوي گفت: برگزاري ۵ کارگاه هجرت 
با ۴۲۰۰ نفر ساعت و برگزاري ۱۱ دوره  اصالح و باز اجتماعي 
کردن مرتکبین جرایم علیه امنیت اخالقي و ناهنجاري هاي 
اجتماعي و جرایم تعزیري ۶ تا ۸ تحت عنوان دوره هاي هور 
به  نیز  آموزش  نفر ساعت  به مدت ۱3۶۵  و  نفر  براي ۱۹۵ 
منظورمعرفي به دادگاه جهت صدور احکام جایگزین حبس 
در سال ۱3۹۹ در معاونت اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم 
اجرا شده است.معاون اجتماعي و پیشگیري ازوقوع جرم 
دادگستري کل استان کرمان با اشاره به این مطلب که در 
راستاي برنامه هاي حوزه خانواده و کنترل و کاهش طالق، 
سامانه تصمیم در ۷ شهرستان استان راه اندازي شده و در 
برگزاري ۴ کارگاه ویژه قضات و  حال فعالیت است، گفت: 
مشاورین دادگاه اطفال توسط مدرسین ملي آموزش دیده 
و افزایش ۲۰ درصدي پرونده هاي تحت پوشش مشاور به 
جهت کمک به کودکان و نوجوانان بزهکار در جهت اصالح 
و باز اجتماعي کردن  و استفاده از نهادهاي ارفاقي در جهت 
سال  در  نیز  اجتماعي  و  رواني  هاي  آسیب  از  پیشگیري 
برگزاري ۲۹  انجام شده است.قویدل تصریح کرد:  گذشته 
دوره از کارگاه هاي فرزندان آفتاب ویژه سربازان یگان هاي 
نظامي و انتظامي مختلف با تعداد ۵۷۴۸ نفر ساعت، تدوین 
و تبادل تفاهم نامه همکاري مشترک با سپاه استان جهت 
اعزام  براي بسیجیان  و تعیین و  امید  برگزاري دوره هاي 
کارگاه  به  عمومي  امید  دوره هاي  بسیجي  منتخب  مدرس 
تربیت مدرس ملي در تهران از دیگر برنامه هاي اجرا شده در 

حوزه پیشگیري هاي فرهنگي اجتماعي مي باشد.
در  در سال ۱3۹۹  راي   برگزاري جشنواره  به  اشاره  با  وي 
این  با  کرد:  عنوان  مجازات هاي جایگزین حبس،  راستاي 
اقدام افزایش حداقل ۲۵ درصدي آراي صادر شده  مجازات 
هاي جایگزین حبس، آراي تخفیفي، تعلیقي و تعویقي و معاف 
از کیفر حاصل شده و در مجموع یک هزار و ۲3۲ راي مجازات 

جایگیزین حبس صادر شده است.
معاون اجتماعي و پیشگیري ازوقوع جرم دادگستري کل 
استان کرمان به اجرایي شدن حضور مشاور در محاکم اطفال 
و نوجوان را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: حدود ۸۰ مشاور 
به  برنامه  این  به منظور اجراي  در کلیه حوزه هاي قضایي 

کارگیري شده اند.
طالق  فرزندان  مالقات  مراکز  کیفي  و  کمي  توسعه  به  وي 
)مراکز مهر خانواده( نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا 
ساماندهي 3۰ مرکز مشاوره خانواده در شهر کرمان و مجموعا 
۷۱ مرکز مشاوره خانواده در کلیه حوزه هاي قضایي، تشکیل 
۷ جلسه شوراي مشورتي مراکز مشاوره خانواده دادگستري 
استان و چهار دوره بازدید از مراکز مشاوره خانواده، بازرسي و 
ارزیابي و نظارت بر عملکرد آنها و نهایتا انتخاب مراکز مشاوره 
فعال و برگزاري دوره هاي کاراموزي عملي مشاوران خانواده 

انجام شده است.
وي به اقدامات انجام شده به منظور اجراي دستور العمل نحوه 
مشارکت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضائیه نیز اشاره 
کرد و گفت: در ان راستا اقداماتي از جمله ابالغ دستور العمل 
به حوزه هاي قضایي و نهادهاي متولي در استان، تشکیل 
بانک اطالعات سازمان هاي مردم نهاد و تشکیل جلسه با 
آنها، تنظیم تفاهم نامه با نیروي انتظامي، انجام تمهیدات 
الزم جهت ثبت نام رایگان نهادهاي مردمي در سامانه ثنا، 
نهادهاي  مجمع  تشکیل  و  فعال  مردمي  نهادهاي  تشکیل 
مردمي همکار در ۱۴ حوزه فعالیت ، جمع آوري بانک اطالعات 
نخبگان فرهنگي و مذهبي استان، بازنویسي و تدوین طرح  
کاربردي بازتواني معتادین بهبود یافته، راه اندازي کارگروه 
اجتماعي  معاونت  سایت  اندازي  راه  و  نخبگان  تخصصي 
آدرس  به  کرمان  دادگستري  جرم  وقوع  از  پیشگیري  و 

kermanpishgiri.ir انجام شده است.
وي به تدوین طرح مسجد طراز اسالم با همکاري مصلحین 
نیز  در سال ۱3۹۹  کرمان  استان  اسالمي  تبلیغات  اداره  و 
اشاره کرد و گفت: در راستاي فعالسازي سامانه جامع ارتباط 
مردمي) سجام در سال گذشته نیز با جذب ۸۶۰۰ دیده بان ، 

یک هزار و ۹۲۶ گزارش دریافت شده است.
معاونت  انتظامي  امنیتي  وضعي  اداره  اقدامات  خالصه  وي 
اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم دادگستري کرمان را در 
راستاي رصد و پایش اعتراضات و تجمعات صنفي و نظارت 
فرماندهي  با  هماهنگي  برگزاري جلسات   ، بازار  تنظیم  بر 
از  پیشگیري  استاني  کارگروه  اندازي  راه  استان،  انتظامي 
تصادفات استان و بازید از نقاط حادثه خیز استان، راه اندازي 
با اولویت هاي  کارگروه تخصصي پیشگیري از قاچاق کاال 
قاچاق سوخت، قاچاق گندم و احشام، اجراي طرح پیشگیري 
از سرقت پسته در حوزه هاي راور ، شهربابک ، رفسنجان، 
گردشگري  توسعه  طرح  اجراي  پیگیري  زرند،  و  سیرجان 
پایدار با رویکرد پیشگیري از وقوع جرم )پایلوت اسماعیل 
آباد زرند(، پیگیري اجراي طرح نا امن سازي محل هاي توزیع 
مواد مخدر در سراسر استان) پایلوت شهرک صنعتي ( و 
پیگیري اجراي طرح ساماندهي کارگاه هاي ضایعاتي استان به 
جهت پیشگیري از سرقت هاي تعزیزي با همکاري کمیسیون 

مبارزه با سرقت استانداري انجام شده است.
معاون اجتماعي و پیشگیري ازوقوع جرم دادگستري کل 
استان کرمان یادآور شد: اداره اطالع رساني و روابط عمومي 
دادگستري  جرم  وقوع  از  پیشگیري  و  اجتماعي  معاونت 
کرمان نیز طي سال گذشته اقدامات بسیاري از جمله ساخت 
سه کلیپ گزارش خبري با موضوع سامانه سجام، چاپ ۲۰۰ 
نسخه پوستر سجام ، چاپ بنر اطالع رساني سجام ، تدوین 
۴۰۰ عنوان خبر و نشر در نشریه ها وسایت هاي خبري و 
هماهنگي حضور معاون اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم 
دادگستري استان در برنامه هاي رادیویي و تلویزیوني صدا 
و سیماي مرکز کرمان به مدت 3۰۰دقیقه، تهیه و تولید بیش 
از  ۵۰۰متر مربع بنر با موضوعات پیشگیرانه ، تهیه و تولید 
و انتشار بیش از۱۰۰۰۰هزار نسخه پوستر در زمینه انواع پیام 
از  انتشار بیش  هاي پیشگیرانه و آگاهي بخشي و تهیه و 

۱۵۰۰۰هزار نسخه بروشور را انجام داده است.
قویدل به راهبردها و برنامه هاي اجرایي معاونت اجتماعي 
کرمان  استان  کل  دادگستري  جرم  وقوع  از  پیشگیري  و 
به  منظور تحقق مفاد سند تحول قضایي اشاره و بیان کرد: 
در فرایند نگارش سند تحول قضایي، هفت مأموریت اصلي 
قوه قضاییه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسي و 
همچنین سیاستهاي کلي نظام، مبناي تدوین سند شده است  
و مأموریت ۵ این سند به موضوع مهم  »پیشگیري از وقوع 

جرائم و دعاوي« اختصاص یافته است
وي تصریح کرد: در این سند مبتني بر »۲۰عنوان چالش« 
اولویت دار، »۴۷ عامل ریشه اي اولویتدار« شناسایي و بر رفع 

و یا اصالح این عوامل تمرکز شده است.

دادگستري  جرم  ازوقوع  پیشگیري  و  اجتماعي  معاون 
و  اجتماعي  معاونت  تکالیف  یادآور شد:  استان کرمان  کل 
پیشگیري از وقوع جرم دادگستري کل استان کرمان در سند 
تحول قوه قضائیه، در مجموع 3۶ برنامه براي این معاونت در 
نظر گرفته شده است که در ۱۲ برنامه مستقیما مجري و در ۲۴ 

برنامه همکاري خواهیم داشت.
در همین راستا تعداد ۴۴ برنامه منطبق با سند تحول پیش 
بیني شده است در تدوین برنامه ها در سال ۱۴۰۰  ؛  ۲۹ درصد 
برنامه هاي معاونت در خصوص پیشگیري از وقوع جرم،۲۸ 
مشارکت  درصد   ۱۱ خانواده،  و  زنان  امور  زمینه  در  درصد 
و  ریزي  برنامه  درصد   ۱۱ رساني،  اطالع  درصد   ۸ مردمي، 
مطالعات اجتماعي، ۷ درصد حوزه معاونت، ۵درصد دبیرخانه 
شوراي عالي پیشگیري از وقوع جرم را به خود اختصاص داده 

است.
قویدل سپس به اهم برنامه ها و اقدامات معاونت اجتماعي 
و پیشگیري از وقوع جرم منطبق با سند تحول  در سال 
وقوع  از  پیشگیري  حوزه  در  کرد:  بیان  و  اشاره  نیز   ۱۴۰۰
جرم؛ پیشگیري از حفر چاه هاي غیر مجاز در حریم و بستر 
رودخانده ها و حاشیه سدها، پیشگیري از رشد و گسترش 
مناطق جدید بافت هاي ناکارآمد شهري )با اولویت مراکز 
استان و روستاهاي حریم بالفصل شهري(، اجراي مداخالت 
موثر بمنظور پیشگیري و کاهش تصادفات منتهي به ورود 

ضرر جاني یا مالي و... در دستور کار است.
اجتماعي؛  فرهنگي  هاي  پیشگیري  زمینه  در  افزود:  وي 
هاي  آموزش  ملي  برنامه  اجراي  در  مشارکت  و  هماهنگي 
حقوق متقابل براي زوجین در شرف ازدواج، برگزاري کارگاه 
بازآموزي ویژه قضات و مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان در 
خصوص برنامه عملیاتي نمودن راهنماي فني و شیوه نامه 
ارائه خدمات مشاوره در دادگاه اطفال و نوجوانان،  اجرایي 
اجراي بسته حقوقي قضایي پروژه ملي نظام مراقبت اجتماعي 
استاني،  دفاتر  از  ارجاعي  موارد  ویژه  )نماد(  آموزان  دانش 
اجراي الگوي مصلحین و حکمین قرآني با استفاده از ظرفیت 
گروه هاي مرجع، سران ایل و طایفه، منتخبین صنف و محیط 
کار، ریش سفیدان و عشیره و معتمدین محله) ائمه جماعات، 
بزرگان و بسیجیان( با مشارکت مرکز توسعه حل اختالف 

)استاني(  و.... اجرا شده و همچنان ادامه خواهد یافت.
و  اصالح  هاي  کارگاه  برگزاري  همچنین  گفت:  قویدل 
برگزاري  هجرت(،  مرد)طرح  زندانیان  کردن  بازاجتماعي 
کارگاه هاي اصالح و بازاجتماعي کردن مرتکبین جراي علیه 
امنیت اخالقي و یا جراي درجه ۶ تا ۸ )هویت و رفتار- هور( 
و عملیاتي نمودن برنامه پیشگیري از خشونت خانگي علیه 
زنان و کودکان و ... نیز از دیگر برنامه هاي منطبق با سند 

تحول در سال ۱۴۰۰ مي باشد.
اداره  هاي  برنامه  حوزه  در  شد:  یادآور  قضایي  مقام  این 
مشارکت هاي مردمي و سرمایه اجتماعي نیز هدایت، راهبري 
و سازماندهي دیده بانان پیشگیري از طریق سامانه جامع 
سازماندهي  و  راهبري  هدایت،  )سجام(  مردمي  ارتباطات 
از طریق سامانه جامع مشارکت، راهبري  نهادهاي مردمي 
و اجراي مباني و مفاهیم آموزشي مندرج در دستورالعمل 
)تبیین و توجیه( براي قضات، مسئولین اداري و نهادهاي 
مستند  و  راهبردي  مدیریت،  دبیرخانه  تشکیل  مردمي، 
در  مندرج  ها، جلسات  کارگروه ها، مجامع، نشست  سازي 

دستورالعمل و ... انجام خواهد شد.
معاون اجتماعي و پیشگیري ازوقوع جرم دادگستري کل 
استان کرمان  افزود: در زمینه اطالع رساني و پوشش خبري 
پوشش  و  رساني  اطالع  پیشگیرانه  هاي  برنامه  و  اقدامات 
خبري اقدامات و برنامه هاي پیشگیرانه، ارتقاء آگاهي هاي 
انجام  و  جمعي  هاي  رسانه  ظرفیت  از  استفاده  با  عمومي 
اقدامات و فعالیت هاي رسانه اي برنامه هاي مصوب سال۱۴۰۰ 

اجرا خواهد شد.
قویدل خاطرنشان کرد: در اداره مطالعات اجتماعي برنامه 
دعاوي  موثر   هاي  گزارش  منظم  ارائه  و  تدوین  نیز  ریزي 
تدوین  استان،  اجتماعي  هاي  آسیب  و  دعاوي  جرایم،  و 
برنامه هاي سال ۱۴۰۱ معاونت اجتماعي و پیشگیري از وقوع 
جرم استان، اجراء و ثبت پیشرفت برنامه هاي مصوب واحد 
هاي  نشست  همایشها،  برگزاري  در  مشارکت  سامانه،  در 
تخصصي، کنگره ها و پیمایشها در خصوص جرایم، دعاوي و 
آسیبهاي اجتماعي و انجام امور پشتیباني معاونت در راستاي 
اهداف و برنامه هاي منطبق با سند تحول در سال ۱۴۰۰ دنبال 

خواهد شد.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان کرمان خبر داد:
 با استفاده از ظرفيت مصلحين و سران طوايف در سطح استان کرمان انجام  شد

 دو هزار و 500  مورد صلح و سازش در  راستاي تحقق ميثتاق نامه عدالت وامنيت پايدار 
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بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان کرمان هوای کرمان، به  این شرح می باشد:
صاف تا کمی ابری، وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در شرَق

 نماینده مردم کرمان و راور  در نامه ای 
به وزیر بهداشت خواستار شد؛

لزوم تخصیص واکسن کرونا 
برای افراد باالی ۵۰ سال 

در کرمان
 نماینده مردم کرمان و راور با ارسال نامه ای به وزیر 
بهداشت از وی خواست نسبت به تخصیص واکسن 
به افراد باالی ۵۰ سال در کرمان با توجه به شیوع 

گسترده ویروس کرونا در این استان اقدام کند.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم کرمان 
راور در مجلس شورای اسالمی، دکترمحمدرضا  و 
پورابراهیمی در این نامه خطاب به دکتر نمکی آورده 
است، با توجه به وضعیت حاد کرونا در استان کرمان 
و نیز پراکندگی اقلیمی و جمعیتی در این استان 
با  که همجوار  و شرقی  مناطق جنوب  در  ویژه  به 
هرمزگان  و  بلوچستان  و  سیستان  استان های 
هستند، ۱۶ شهرستان استان کرمان از نظر شرایط 

کرونایی قرمز اعالم شده است.
جزو  کرمان  اساس  این  بر  می افزاید:  ادامه  در  وی 
به  با توجه  به شمار می رود که  نخستین استان ها 
حاد شدن وضعیت کرونا و عدم تخصیص واکسن 
مورد نیاز این استان با کمبود تخت های بستری برای 
و ظرفیت تخت های  بیماران کرونایی مواجه شده 
با  مواجهه  امکانات در  کارگیری همه  به  با  موجود 
کرونا طی چند هفته اخیر با مشکل جدی مواجه 

شده است.
شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
اسالمی آورده است؛ بر این اساس و با توجه به آمار 
باالی ابتالء به ویروس کرونا در کرمان، تعداد تخت 
موجود پاسخگوی جمعیت این استان نیست. لذا 
شیوع  و  کرمان  استان  خاص  شرایط  به  عنایت  با 
گسترده ویروس کرونا مطالبه به حق مردم کرمان 
تخصیص واکسن برای افراد باالی ۵۰ سال در شرایط 

کنونی است.
با  خصوص  این  در  می افزاید:  پورابراهیمی  دکتر 
عنایت به مکاتبه استاندار کرمان علی زینی وند با 
جنابعالی مبنی بر تخصیص سهمیه واکسن به افراد 
باالی ۵۰ سال و از آنجا که سهمیه ای در این زمینه 
به استان کرمان اختصاص نیافته از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و شخص جنابعالی انتظار 
است، دستور فرمائید تا نسبت به تخصیص سهمیه 
تأمین منابع مالی و  نیاز و همچنین  واکسن مورد 
و  واکسن  تزریق  مراکز  برای  زیرساختی  امکانات 
نیز تجهیزات درمانی استان کرمان اقدام الزم انجام 

شود.

 خانه ملت 

کادر فنی و سرمربی تیم فوتسال 
فوالد زرند مشخص شد

مدیر رسانه تیم فوتسال زرند ایرانیان با اشاره به 
بسته شدن کادر فنی تیم برای حضور در این فصل 
لیگ برتر فوتسال از حضور رضا کردی نیز به عنوان 

سرمربی تیم خبر داد.
و  فوتبال  مدرس  کردی  رضا  گفت:  ایزدی  میالد 
فوتسال AFC  و سابقه حضور و مربیگری در تیم 
های مختلف خارجی از جمله العربی قطر، مدیر فنی 
و سرمربی تیم های ملی میانمار، سرمربی االهلی 
در  ایران  ملی  تیم  مربی  کشور  داخل  در  و  قطر 
مسابقات قهرمانی AFC در ازبکستان، سرمربی تیم 
دانشجویی دانشگاه ملی ایران - هلند ۲۰۱۱ - ۲۰۱۰  
و سرمربی تیم های دبیری تبریز، صبا، پرسپولیس، 

ارام کیش و... را در کارنامه خود دارد.
وی در خصوص وضعیت تیم نیز بیان کرد: هم اکنون 
بازیکنان زیر نظر کادر فنی در حال تمرین برای دیدار 
با زندی بتن کالردشت در فینال لیگ دسته یک  
کشور هستند.ایزدی افزود: این  بازی سه شنبه پنجم 
مردادماه در سالن امام علی)علیه السالم( شهرستان 

زرند برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری این بازی اعضای 
تیم با هدایت رضا کردی برای برپایی اردوی شش 

روزه عازم تهران می شوند.

دعوت نوجوان هندبالیست کرمانی 
به اردوی آمادگی تیم ملی

* سرویس  ورزشی  واقعه:
هندبال،  ملی  تیم های  سازمان  اعالم  اساس  بر 
پنجمین اردوی آمادگی تیم ملی هندبال نوجوانان 
دختر از ۵ تا ۱۲ مرداد ماه امسال در استان همدان 

شهرستان مالیر برگزار می شود.
کادرفنی تیم ملی نوجوانان دختر متشکل از خدیجه 
قانع سرمربی، فاطمه محمدخانی مربی، ندا اسدی 
فیزیوتراپ، غالمعلی اکبرآبادی مدیر فنی و مژگان 
اردو  این  به  را  بازیکن   ۲۵ اردو  سرپرست  ملکی 
از  نمایندگی  به  شجاعی  است.آسنا  کرده  دعوت 

استان کرمان در این اردو حضور دارد.

ورزشی 

ضرورت اتصال خودپردازها
 به سامانه صیاد 

برای حل مشکل صاحبان
 کسب و کار در مناطق محروم

اتصال  درباره  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
رفع  در جهت  گفت:  صیاد  سامانه  به  خودپردازها 
تائید  و  ثبت  خصوص  در  محروم  مناطق  مشکل 
اطالعات چک، اتصال خودپردازها به سامانه صیاد 

موثر است و باید صورت بگیرد.
اقتصادی  کمیسیون  عضو  طغیانی  مهدی  آقای 
مجلس شورای اسالمی درباره تاثیر الزامی بودن ثبت 
و تائید اطالعات چک در افزایش اعتبار چک ها گفت: 
با توجه به اینکه در سامانه صیاد، قابلیت  هایی فراهم 
شده است تا افراد بتوانند سوابق کسی که از او چک 
دریافت می کنند را مشاهده کنند، بنابراین ثبت و 
تائید اطالعات چک در سامانه صیاد امری الزم است.
وی درباره اتصال خودپردازها به سامانه صیاد جهت 
ثبت و تائید اطالعات چک اظهار داشت: برای رفع 
تائید  و  ثبت  خصوص  در  محروم  مناطق  مشکل 
اطالعات چک، اتصال خودپردازها به سامانه صیاد 
اینکه  رغم  علی  بگیرد.  باید صورت  و  است  موثر 
مشکل ثبت و تائید چک در مناطق محروم وجود 
دارد اما شاید درصد کمی از فعالین اقتصادی کشور 
هستند که به اینترنت دسترسی ندارند یا از مبادالت 
مالی از طریق بستر نقل و انتقاالت الکترونیکی بی 

بهره  اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حرف 
من این نیست که مشکالت ثبت و تائید چک وجود 
ندارد، بلکه منظورم این است که حجم و اندازه  این 
مشکالت زیاد نیست ولی باید برای صاحبان کسب و 
کار در مناطق محروم نیز چاره  ای اندیشید. یک نمونه 
راهکار موثر، اتصال خودپردازها به سامانه صیاد است 

که می تواند به حل این مشکل کمک کند.

اقتصادی

ضرورت آزمایش غربالگری نوزاد 
تا ۳ روز اول پس از تولد

انجام  ضرورت  متابولیک،  های  بیماری  کارشناس 
آزمایش غربالگری نوزاد در سه تا پنج روز اول پس از 

تولد را مورد تاکید قرار داد.
متابولیک  بیماری های  کارشناس  صفایی  آزاده 
معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، گفت: این غربالگری ساده و کم هزینه سبب 
جلوگیری از بروز عوارض جبران ناپذیر و دائمی و 
هزینه های بیماری هایی نظیر عقب ماندگی ذهنی، 

کم شنوایی، افت تحصیلی و…، می شود.
وی افزود: متأسفانه اغلب نوزادان مبتال به بیماری 
از اجرای برنامه غربالگری در  فنیل کتونوری قبل 
به  بیماری،  دیررس  کشف  دلیل  به   ،۱۳۸۶ سال 
درجات مختلف عقب ماندگی ذهنی مبتال می شدند.

از  را یکی  نوزادان  اجرای طرح غربالگری  صفایی، 
ارزشمندترین دستاوردهای حوزه بهداشت کشور 
برشمرد زیرا بروز این بیماری در هر کودک منجر 
به ایجاد پیامدهای جبران ناپذیر و متعدد خانوادگی، 

اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی درمانی خواهد شد.
فرزند  دارای  خانواده های  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
فنیل  یا  و  ارثی  متابولیک  بیماری های  به  مبتال 
کتونوری، برای پیشگیری از تولد نوزاد دوم مبتال 
خدمات  گرفته  صورت  های  ریزی  برنامه  طبق 
مراکز  در  پیگیری  و  ژنتیک  مراقبت  مشاوره، 
خدمات جامع سالمت به مادران در سنین باروری 
ارائه می شود.صفایی در خصوص نحوه ارائه خدمات 
نوزادان شناسایی شده مبتال  برنامه گفت:  این  در 
به بیماری کم کاری تیروئید به مدت ۳۶ ماه تحت 
مراقبت مستمر مراکز خدمات جامع سالمت قرار 
می گیرند. نوزادان مبتال به بیماری متابولیک ارثی 
و فنیل کتونوری شناسایی شده نیز برای دریافت 
منتخب  بیمارستان های  به  تخصصی  درمان های 
ارجاع می شوند.به گفته این کارشناس معاونت امور 
بهداشتی دانشگاه، خانواده های این بیماران نیز از 
مراکز خدمات  ژنتیک در  رایگان مشاوره  خدمات 
جامع سالمت بهره مند می شوند تا با انجام مشاوره 
و آزمایشات تخصصی ژنتیک در خانواده های مبتال 
از بروز بیماری در فرزندان بعدی خانواده پیشگیری 
به عمل می آید.صفایی با بیان این مطلب که در حال 
حاضر ۶۸ مرکز غربالگری نوزادان در سطح دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشتی فعالیت دارند گفت: این 
مراکز در پاندمی کرونا نیز فعال بوده و با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی آزمایشات غربالگری نوزادان 
را انجام می دهند.وی با تاکید بر ضرورت شناسایی 
پیشگیری  برای  متابولیک  بیماری های  زودهنگام 
از آسیب های ذهنی و جسمی نوزادان تاکید کرد: 
حتماً والدین در روزهای سوم تا پنجم پس از تولد 
فرزندشان را برای انجام آزمایش غربالگری کف پای 
نوزاد به مراکز منتخب مراجعه کنند تا از سالمت 

نوزاد خود مطمئن شوند.

 بهداشت و درمان 

روزنامه
هر روز صبح در سراسر استان
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نهمین محموله واکسن کرونا توسط هالل احمر وارد کشور شد
 دکتر همتی، رئیس جمعیت هالل احمر گفت:نهمین محموله ی واکسن تهیه شده توسط جمعیت هالل احمر در فرودگاه امام خمینی )ره( برای توزیع سریع در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.

4وی افزود: در این مرحله یک میلیون و ۹۵ هزار و ۲۰۰ ُدز واکسن به کشور وارد شد؛ با ورود این محموله که تاکنون توسط ۱۱ پرواز به کشور منتقل شده است مجموعا ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ُدز واکسن وارد کشور شده است.

دکتر سید محمد صادق تقوی، به عنوان جوان ترین عضو 
شورای اسالمی شهر کرمان- دوره ششم- و به عنوان یک 
چهره دانشگاهی، نگاه اجتماعی و فرهنگی ویژه ای دارد و 
معتقد است کرمان باید پایتخت مقاومت و نشر مکتب 
سلیمانی باشد. دیدگاهی ارزشمند که باید به آن اهتمامی 

خالصانه داشت.
گفتگوی کوتاه روزنامه واقعه با ایشان را در ادامه می خوانید:

دکتر سید محمد صادق تقوی با اشاره به اینکه شوراهاي شهر 
به عنوان تبلور و نمود مشارکت اصیل مردمي در عرصه تصمیم 
گیري هاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و به نوعي مشارکت 
اظهار  است  مردم  امور  به  مربوط  هاي  گیري  تصمیم  و  جمعي 
دو  عنوان  به  »شهرداري«  و  شهر«  اسالمي  داشت:»شوراهاي 
بازوي نظارتي و اجرایي نظام مدیریت شهري، نقش موثر و اساسي 
در روند اداره شهر ایفا مي کنند. شوراها به عنوان حلقه اتصال 
مردم با حاکمیت نقشی مهم در تحقق حکومت مردم بر مردم 
دارد و احترام به خرد جمعی و حرکت بر مدار قانون مهمترین 
ابزار شورا در انجام وظایف خود و پیگیری مطالبات مردم خواهد 
بود. لذا  مالک قضاوت و ارزیابی افکار عمومی نیز همین شاخص ها 
هستند. هر چه توزیع قدرت از طریق شوراهاي شهر بیشتر شود، 
ضریب مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خویش افزایش و 
فاصله بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان کاهش یافته و 
در این رهگذر گامي اساسي در تقویت نظام مردم ساالري برداشته 

خواهد شد. 
دکتر تقوی تصریح کرد:امروز شهر کرمان به عنوان مرکز استان 
راستای  در  به خصوص  مدیریت شهری  بهبود  راستای  در  باید 
پایتخت مقاومت و نشر مکتب سلیمانی در همه ابعاد مدیریت 
البته بهبود مدیریت شهری  شهری قدم های جدی بردارد؛ که 
گرایی،افزایش  تحول  سیاسی،  ثبات  اقتصادی،  رشد  تثبیت  به 
محیط  تخریب  از  جلوگیری  زدایی،  فقر  شهروندان،  مشارکت 
زیست و افزایش رضایتمندی شهروندان کمک می کند. بنابراین 
اعضای شورا ی شهر، باید بتواند نقاط ضعف و قوت شهر خودرا 
شناخته و با تقویت پتانسیل های نهفته در شهر، آن را به مزیت های 
قابل اتکایی در اقتصاد کشور تبدیل کنند و در نهایت توسعه ملی را 
بهبود بخشند. وی گفت: الزم است اعضا در تصمیم گیری های خود 

بدون خط کشی های سیاسی و به صورت فراجناحی و طبق قانون 
برای همه شهروندان عزیز دیار کریمان خدماتی عادالنه و شفاف 
داشته باشد و زمینه سازی جهت تحقق آرمان شهر پیشرفته 
عزتمند اسالمی داشته باشد.در واقع باید در تمام تصمیمات خود 
رویکرد کرامت انسانی را اولویت قرار بدهند تا این امر تبدیل به  
یک  شاهد  الحمدهلل  افزود:  تقوی  شود.دکتر  سازنده  رویکردی 
همدلی و همراهی و ترکیبی آمیخته از تجربه های ارزشمند در کنار 
ایده های نو و تحرکی مضاعف و جهادی که فرایند افراد متعهد و 
متخصص و کارامد در این دوره ششم شورای اسالمی شهر کرمان 
هستیم. وی گفت: نباید از امتحان الهی غافل شد. هر لحظه و در هر 
تصمیم باید رضای خدا را مورد توجه جدی قرار داد  که در غیر این 
صورت مسیری ناکجاآباد در پی خواهد داشت.وی اظهار امیدواری 
نمود: در اجرای وظایف و اختیارات خود به همراه دعای مردم عزیز 
و کمک و مشورت خرد جمعی از جانب همه اقشار؛ شاهد روزهای 
خوبی برای کرمان باشیم که با هر قدمی در شهر برمی داریم حال 

خوبی را پیدا کنیم.

از سوی  دبیر اجرائی بنیاد بین المللی غدیر استان کرمان اعالم شد:

کاریکاتور

آقای امیر حسین بوذرجمهری ورزشکار بنام و پر تالش  بار 
دیگر برای کرمان افتخار آفرید.

امیر حسین بوذرجمهری در مسابقات پرس سینه قهرمانی 
شهرستان زرند )جام عید سعید قربان( در دسته وزنی ۸۲.۵ 
کیلو گرم بزرگساالن با حریفانی سر سخت به رقابت پرداخت 

و در نهایت موفق شد رتبه دوم این مسابقه را بدست آورد .

 

فرآیند ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری 
از تاریخ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ به مدت ۷ روز در »سایت 
سازمان سنجش کشور« www.sanjesh.org انجام می شود.
آزمون کارشناسی رسمی مرکز در ۲۴ رشته در روز پنجشنبه 

مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ در سراسر کشور برگزار می شود.

ورزشکار پرتالش کرمانی
 باز هم افتخارآفرید

آغاز ثبت نام آزمون
 کارشناسی رسمی دادگستری 1400

اداره کل آموزش و پرورش تهران اعالم کرد: نحوه اجرای پروژه 
واکسیناسیون فرهنگیان صرفا از طریق مبادی رسمی اداری 
پرورش  و  آموزش  منتشر خواهد شد.از روزی که مسؤوالن 
انجام  مرداد  در  فرهنگیان  واکسیناسیون  که  کردند  اعالم 
می شود، اخبار و مطالبی درباره زمان و وضعیت واکسیناسیون 
منتشر  مجازی  فضای  در  مختلف  گروه های  و  کانال ها  در 
می شود.اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در این خصوص 

در اطالعیه ای اعالم کرد: هرگونه اطالعیه و ابالغیه در خصوص 
نحوه اجرای پروژه واکسیناسیون فرهنگیان صرفا از طریق 
اطالعیه  هرگونه  و  خواهد شد  منتشر  اداری  رسمی  مبادی 
دیگری خارج از این روال، مستند نیست. پیگیری های الزم 
در خصوص واکسیناسیون فرهنگیان با همکاری دانشگاه های 
علوم پزشکی استان در جریان است و بزودی اطالع رسانی 

خواهد شد.

* سرویس  اجتماعی  واقعه:
تیم های ملی دانش آموزی المپیادهای علمی کشورمان در عرصه 

بین المللی افتخار آفرینی کردند.
تیم ملی المپیاد علمی دانش آموزی زیست شناسی:

زهرا حسینی نیا                مدال طال
ادیب وفا فالح پور               مدال نقره

علی درستی                     مدال برنز
دانیال آزادی                      مدال برنز

تیم ملی المپیاد علمی دانش آموزی ریاضی:
محمدرضا بدری                 مدال نقره
سینا عزیزالدین                 مدال نقره

متین یداللهی                   مدال نقره
علیرضا رضایی مقدم        مدال برنز
مهران طالیی                   مدال برنز
ایلیا محروقی                   مدال برنز

تیم ملی المپیاد علمی دانش آموزی فیزیک:
نیکا زاهدی                   مدال نقره

برنا خدابنده                   مدال نقره
علیرضا سوری               مدال نقره
حسن کاظمی               مدال نقره
پویا لهبی                      مدال نقره

اخبار سایر المپیادها به زودی اعالم می شود.

درخشش دانش آموزان المپیادی ایران
 در عرصه بین المللی

نحوه اجرای پروژه واکسیناسیون فرهنگیان از طریق 
مبادی رسمی اداری منتشر می شود

برنامه های دهه امامت و والیت در استان کرمان
* سرویس خبر واقعه:

حجت االسالم والمسلمین عرب پور دبیر اجرائی  بنیاد بین المللی 
غدیر استان کرمان در نشست خبری که به مناسبت دهه امامت 
و والیت برگزار شد، با تاکید بر اینکه ما امامت را در امتداد نبوت 
و رسالت می دانیم، اظهار داشت:  با این اتفاق،  امامت را در بحث 

اصول دین مطرح می کنیم.
وی اضافه کرد: یک نظر وجود دارد که می گویند خداوند پیغمبران 
را مبعوث می کند و انسان نقشی در آن ندارد، پس باید امامان را 
هم انتخاب کند، یک نظر هم هست که اعتقاد دارد، جامعه یک 
مسئول و یک حاکم الزم دارد و باید به واسطه مردم انتخاب شود.
وی عنوان کرد: ما معتقدیم که خداوند متعال در غدیر خم پیغمبر 
را مامور کرد که پیغام خدا رابه مردم برساند خداوند در قرآن کریم 
ُسوُل بَِلّْغ َما أُنِْزَل إِلَْیَک ِمْن َربَِّک ۖ َوإِْن لَْم تَْفَعْل  فرموده اند، یَا أَیَُّها الَرّ
َفَما بََلّْغَت ِرَسالََتُه َواهلَلّ یَْعِصُمَک ِمَن الَنّاِس إَِنّ اهلَلّ اَل یَْهِدي الَْقْوَم 

الَْکاِفِریَن
 ای پیغمبر، آنچه از خدا بر تو نازل شد )به خلق( برسان که اگر 
نرسانی تبلیغ رسالت و اداء وظیفه نکرده ای، و خدا تو را از )شر( 
مردمان محفوظ خواهد داشت، )و دل قوی دار که( خدا کافران را 

)به هیچ راه موفقیتی( راهنمایی نخواهد کرد.
این آیه نشان می دهد که امامت همان تداوم نبوت و رسالت است 

و بر روی آن هم پافشاری می کنیم.
حجت االسالم عرب پور عنوان کرد: اعتقاد داریم  امروز هم امام 
زمان بر جامعه حکومت می کنند و بنا به غیبت ایشان ولی فقیه 

این امر را بر عهده دارند و اطاعت از ایشان واجب است.
دبیر اجرائی  بنیاد بین المللی غدیر استان کرمان با تاکید بر اینکه 
وظیفه داریم غدیر را به نسل های بعد منتقل کنیم، گفت: پیامبر 
اکرم )ص( در آن روز باشکوه فرمودند، تا قیامت، حاضران این 

واقعه را به غایبان برسانند.وی اضافه کرد: ما وظیفه داریم به این امر 
پیغمبر اکرم لبیک گفته و آن را همان طور که هست معرفی کنیم.
دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر استان کرمان از برنامه های این 
ستاد برای گرامیداشت باشکوه عید غدیرگفت و با اشاره به اینکه 
چندین اصل را برای آن در نظر گرفتیم، تصریح کرد:  اولین اصل، 
ارتقاء سطح معرفتی جامعه، نسبت به امامت و والیِت امیر المومنین 
علیه السالم است، این موضوع را در دستور کار جدی قرار داده 
ایم و به طرق مختلف آن را پی می گیریم.حجت االسالم عرب 
پور جریان سازی تبلیغی درباره غدیر را دومین اصل برشمرد و 
تصریح کرد: برای تبلیغ این عید بزرگ نباید کم گذاشت، همگان 
وارد این عرصه شوند.وی ترسیم و ترویج خطبه غدیر را سومین 
اصل برشمرد و ابراز کرد: پیامبر اکرم آن روز موضوعات مهمی را 
مطرح کردند که امامت و والیت یکی از آن ها بود، برای شفافیت، 
این خطبه باید تبیین شود و در این روزها برای آن تالش می کنیم.
دبیر اجرائی  بنیاد بین المللی غدیر استان کرمان اضافه کرد: ایجاد 

شور غدیری در جامعه،  توجه به رسانه ها به عنوان بسترهای این 
جریان سازی، گفتمان های والیت و امامت، آموزش خطبه غدیر، 
ترویج آیات قرآن درباره غدیر و شخصیت امیر المومنین،توسعه 
فرهنگ همدلی و برادری در جامعه و حفظ وحدت از دیگر موارد 
می باشند.حجت االسالم عرب پور عنوان کرد: با اجازه ای که از 
ستاد کرونا گرفتیم، جشن هایی به صورت محدود در فضای باز در 
شب عید غدیر و شام آن برگزار خواهیم کرد که در مساجد، تکایا 
و برخی از بوستان ها خواهند بود.وی اضافه کرد: سخنرانی های 
کوتاه در این زمینه، ایجاد ایستگاه های صلواتی و ماشین نوشته 
های رایگان، تبلیغات در سطح شهر با نصب بیلبورد و بنر و فعالیت 

های ورزشی از دیگر موارد برنامه ریزی شده است.
حجت االسالم عرب پور جشن های خانگی را بسیار مهم خواند و 
بیان کرد: توصیه می کنم پرچم غدیر را سردر خانه ها نصب کنید، 

برای بچه ها هدیه بگیرید و مستحبات را رعایت کنید.
وی در ادامه برنامه های ستاد بزرگداشت غدیر در استان را به شرح 

زیر اعالم کرد:
تبیین اهمیت و ضرورت وحدت ملی، امیرالمومنین علیه السالم 
اقوام و مذاهب  ارزش وحدت  تبیین  امت اسالم،  محور وحدت 
اسالم،  جهان  وحدت  ضرورت  تبیین  والیت،  پرتو  در  اسالمی 
حمایت از ملت مظلوم فلسطین و شیعیان مظلوم یمن و بحرین، 
انقالب  پیروزی  در  ایران  ملت  مذهبی  و  دینی  اعتقادات  نقش 
اسالمی، نقش بصیرت در والیت پذیری، نقش بصیرت در شناخت 
دشمن و مقابله با استکبار، افزایش معرفت جامعه نسبت به غدیر، 
تبیین فلسفه غدیر، غدیر نیاز امروز و فردای جوامع بشری، تبیین 
والیت در قرآن کریم و روایات، تبیین پیوند ناگسستنی قرآن و 
اهل بیت، قرآن و عترت در خطبه غدیر، بیان سیره امام موسی 
الکاظم، تبیین فلسفه امامت، تبیین فلسفه سیاسی اسالم، بیان 
اهمیت و فلسفه برگزاری دهه امامت و والیت، ضرورت مجاهدت 
در حفظ و گسترش حقیقت غدیر، تجلیل از شهدا بویژه سادات 
شهید، تجلیل از شهدای مدافع حرم، نقش ایثار و فداکاری در 
حفظ غدیر در طول تاریخ اسالم، بیان مهدویت در خطبه غدیر، 
نقش انتظار در تحقق اهداف غدیر، نقش والیت امیر المونین در 
اقتدار نظام اسالمی، نقش والیت در استحکام ساخت درونی نظام، 
نقش والیت در مقابله با تهاجمات نظامی، فرهنگی و سیاسی، 
از  نظام  اسالمی  اهداف  پیشبرد  غدیر،  امتداد  اسالمی  انقالب 
برکت والیت، تبیین مردم ساالری دینی، تبیین عدم جدایی دین 
از سیاست، وظایف کارگزاران نظام اسالمی، مردم از دیدگاه امیر 
المومنین، ترویج زیارت غدیریه امام هادی، ترویج زیارت جامعه 
کبیره، بیان سیره امام هادی و بین فضائل و تعالیم امام هادی، 
غدیر نیاز امروز و فردای جوامع بشری، قرآن و عترت در خطبه 
امام  بیان فضائل و تعالیم  امام موسی کاظم،  بیان سیره  غدیر، 

موسی کاظم.

عضو شورای اسالمی دوره ششم شهر کرمان:

کرمان، بايد پايتخت مقاومت و نشر مكتب سليمانی باشد


