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بيانيه گام دوم انقالب 
 اعتراض ضمني 
مقام معظم رهبري به 
 وضع موجود بود

 
 نجات جان

بيمار با قلب  7 
 مصنوعي 

 سياسي          -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي               3039شماره       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

 :مدير ستاد هماهنگي كانون هاي مساجد كرمان خبر داد

كانون برتر  30تجليل از 
طرح ملي ايران قوي در 
 گلزار شهداي كرمان

مدير ستاد همـاهـنـگـي     :   سرويس خبر
هاي مساجد استان كرمان از تجليل  كانون

كانون برتر طرح ملي ايران قـوي در       30
 .گلزار شهداي كرمان خبر داد

مـهـر، حـجـت االسـالم           به گـزارش   
مصطفي گرجي  در جمع خبرنگـاران بـا     

اسـفـنـد سـالـروز تـأسـيـس              18اشاره به 
تأسيس مسجد :  هاي مساجد، افزود كانون

يكي از زيباترين ابتكـارات ديـن اسـالم        
 .ها در مسجد بوده است است كه در طول تاريخ اسالم محوريت فعاليت

وي با اشاره به اينكه بزرگداشت رويدادها موجب ايجاد انگيزه، حركت رو   
: شود، اظـهـار داشـت        به رشد و انجام فعاليت متناسب با شرايط روز جامعه مي

هاي فرهنگي بايد ترجمه فـرهـنـگـي داشـتـه بـاشـد بـه ايـن مـعـنـا                         حركت
مخاطب كار تميز فرهـنـگـي انـجـام داد كـه              ذائقه شرايط روز و براساس كه

كاركرد مسجد نيز اينچنين است از طرف ديگر مسجد يك سازه تك منظـوره  
 .نيست و داراي كاركردهاي مختلفي است

هاي مساجد استان كرمان با بيان اين مطـلـب كـه       هماهنگي كانون مديرستاد
: مراقبت محتوايي از نهادهاي فرهنگي بسيار مهم و حياتي است، اظهار داشـت   

بدخواهان نظام و انقالب با ابزارهاي بروز و محتواي جذاب به دنبال انـحـراف     
فكري و فرهنگي نوجوانان و جوانان و عدم ارتباط و حضور اين مخـاطـب در     

 .مسجد است
هـاي فـرهـنـگـي و هـنـري احـيـاي                     وي با اشاره به اينكه رسالت كانـون  

هـاي     از آنجا كه ثـبـت فـعـالـيـت          :  كاركردهاي واقعي مسجد است، ادامه داد
شود و بر اين اساس اعتبار الزم بـه     هاي مسجد انجام مي ها در سامانه بچه كانون
ها تحت عنوان طرح ايران قوي در    فعاليت سالجاري گيرد در ها تعلق مي كانون
حجت االسالم گرجي با بيان اين مطلب . رواق برگزار شد 12شبستان و  3قالب 

كانون بـرتـر      30كه روز شنبه گذشته در گلزار شهداي كرمان برنامه تجليل از 
همچنين از افراد برتر در دومـيـن     :  در طرح ملي ايران قوي را داشتيم، ادامه داد

. اسـفـنـد تـجـلـيـل شـد               16جشنواره سرود سردار آسماني در گلزار شـهـدا     
هاي ستاد استان، تأسيس كانون فرهنگي و    يكي ديگر از برنامه:  كرد اصافه وي

: هنري سردار سليماني در قنات ملك زادگاه شهيد سليماني است، عنوان كـرد   
كه امسال به صورت مجازي بـرگـزار شـد،         مدهامتان اختتاميه جشنواره قرآني

 .شود اسفند در شهر انار برگزار مي 19روز 
از ديـگـر     :  هاي مساجد استان كرمان ابراز داشـت  هماهنگي كانون مديرستاد

هاي اين ستاد برگزاري يك نشست در محل بيت الزهرا، موقوفه شـهـيـد       برنامه
 .رضايت ذات باري تعالي قرار گيرد مورد سليماني است كه اميدواريم

... ا   حضـرت آيـت    :  سرويس خـبـر  
گـرانـي و     :  اي تاكـيـد كـردنـد       خامنه

حـل     مشكالت معيشتي مردم همـه راه   
دارد و بارها در جلسات مـتـعـدد ايـن       

هـاي     حـل    نكات را تذكر داده و راه    
مورد نظر كارشناسان را بـه مسـئـوالن      

 .ايم گفته
به گزارش مهر ، رهبر معظم انقالب 

به مناسـبـت روز     )  جمعه( پيش از ظهر 
درختكاري و هفته منابع طـبـيـعـي دو       
اصله نهال ميوه را در محـوطـه حـيـاط       

 .بيت رهبري غرس كردند
اي سپس در    خامنه...  ا حضرت آيت

سخناني، گياه و فضاي سبز را عـامـلـي    
مهم در زندگي و در سـاخـت تـمـدن       

هـاي   بشري خواندند و با اشاره به ريشه
معرفتي و ديني توجه به محيط زيست، 

كاشتن درخت و نشاندن نـهـال   :  گفتند
حسناتي است كه در شـرع     ي جمله از

 .شده است تأكيد مقدس اسالم بر آن
رهبر انقالب اسالمي بـه اهـمـيـت         
محيط زيست در قانون اسـاسـي نـيـز         

ــد             ــردن ــان ك ــرنش ــاط ــاره و خ   :اش
مـــحـــيـــط    هـــاي    فـــعـــالـــيـــت   

ديني و انـقـالبـي         هاي فعاليت زيستي،
است و نبايد به آنها نگاه تـجـمـالتـي       

 .شود تزئيني و
ايشان تنوع زيستي و اقليمي كشـور    
را بستري مناسب بـراي فـعـال شـدن           
آحاد مردم و جوانان در زمينه مـحـيـط    
زيست خواندند و با ابـراز تـأسـف از        

ها، منـابـع طـبـيـعـي و            تخريب جنگل
دسـت افـراد        هاي زيرزمينـي بـه     سفره

تخريب محيـط  :  سودجو، تأكيد كردند
زيست بالي بزرگي است كـه آيـنـده      

دهد، بنابراين مسـئـوالن    بشر را هدر مي
 .و همه مردم بايد در مقابل آن بايستند

اي با اشاره به  خامنه...  ا حضرت آيت
ها و يا  سوزي جنگل حوادثي مثل آتش

هـا،     ها و تـاالب      خشك شدن درياچه
اين حوادث قابل پـيـشـگـيـري      :  گفتند

است و مسئوالني كه به وظايف خـود    
 .كنند، دچار تقصير هستند عمل نمي

رهبر انقالب اسـالمـي در بـخـش           
ديــگــري از ســخــنــانشــان بــه                

در آسـتـانـه سـال نـو             كـرونـا   مسئلـه 
سال گذشته در ايام :  پرداختند و گفتند

هـا كـامـالً         عيد، مردم عزيز به توصيـه 
عمل و بالي بزرگي را از سـر كشـور     
دور كردند اما امسال خطر بـيـشـتـر و         
فراگيرتر است بنـابـرايـن امسـال هـم          

 .ها را رعايت كنند همگان توصيه
هر چـه سـتـاد        : ايشان تأكيد كردند

اعـالم كـرد بـايـد          كرونا ملي مقابله با
 .عمل شود

اگر سفر را ممنوع كردند، مردم بـه   
سفر نروند، بنده هم قطعاً مـانـنـد سـال       

 .گذشته به سفر نخواهم رفت
اي با اشاره به  خامنه...  ا حضرت آيت

، كـرونـا   مشكالت معيشتي مردم در اثر
ادامـه پـيـدا كـنـد           كرونـا  اگر:  گفتند

مشكالت معيشتي بيشتر خـواهـد شـد،      

بنابراين بايد با همـكـاري هـمـه، ايـن          
 .بيماري هر چه زودتر برطرف شود

رهبر انـقـالب اسـالمـي بـا ابـراز               
هـا و مشـكـالت         ناخرسندي از گراني

اين وضع در آستانـه  :  معيشتي، افزودند
. عيد غصه بزرگي ايجاد كـرده اسـت      

ها فراوان اسـت     البته اجناس مانند ميوه
ها بسيار باال است كـه سـود        اما قيمت

اين قيمت باال هم به جيـب بـاغـداران      
رود بـلـكـه نصـيـب             زحمتكش نمـي 

شـود     هاي سودجو مي ها و واسطه دالل
ايشـان بـا      .رسد و ضرر آن به مردم مي

تأكيد بر اينكه مسئوالن بايـد مشـكـل      
: معيشتي و گراني را حل كنند، گفتـنـد  

حـل دارد و         اين مشكالت، همـه راه   
بارها در جلسات متعدد اين نـكـات را     

هاي مـورد نـظـر         حل تذكر داده و راه
 .ايم كارشناسان را به مسئوالن گفته

 : رهبر انقالب در روز درختكاري

 مشكالت معيشتي مردم راه حل دارد

 
 

 
جناب آقاي 
 اسماعيل

 شيخ اسدي 
انتصاب شايسته جنابعالي به 
سمـت فـرمـانـده حـوزه          
مقاومت شهيد بـهـشـتـي       
بزنجان تـبـريـك عـرض       
نموده ، موفقيت و سربلندي 

 .منّان خواستارم حقشما را از درگاه 
 علي سيف الديني

 ) يك مرحله اي (آگهي مناقصه عمومي 
 ) نوبت دوم(با ارزيابي كيفي 
 

توسعه و بهبود شبكه    با عنوان     1502002ر    120شهرداري راين در نظر دارد اجراي پروژه آسفالت معابر موضوع موافقتنامه طرح شماره              
از محل اعتبارات استاني خود را از طريق مناقصه عمومي بر اساس آئين نامه برگزاري مناقصات                   1399سال   حمل و نقل درون شهري    

 . به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد
لذا از شركت هاي داراي رتبه بندي راه و ابنيه مجاز دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت                        

 .مراجعه و ظرف مدت تعيين شده پيشنهاد خود را تحويل و رسيد آن را اخذ نمايند
 .ميليون ريال نقدي و مابقي از طريق اسناد خزانه اسالمي پرداخت مي گردد  3,104از اعتبار فوق مبلغ  

 شهردار راين  -ابوذر عطايي نيا  
 

 مبلغ تضمين  رشته پيمانكار 
 )ميليون ريال(

 مبلغ برآورد 
 رديف موضوع مناقصه ) ميليون ريال(

 1   0-19اجراي آسفالت بيندر  5,173 258 راه و ابنيه 

 ) يك مرحله اي (آگهي مناقصه عمومي 
 ) نوبت دوم(با ارزيابي كيفي 
 

اجراي پروژه  كل كشور جهت      1399قانون بودجه سال    ) 1(شهرداري راين در نظر دارد در خصوص قانون الحاق يك بند به تبصره                
خود را از طريق مناقصه عمومي بر اساس آئين نامه برگزاري مناقصات به               ) قير رايگان (از محل اعتبارات تبصره فوق         آسفالت معابر 

لذا از شركت هاي داراي رتبه بندي راه و ابنيه مجاز دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مناقصه از                      . پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد    
 .طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مراجعه و ظرف مدت تعيين شده پيشنهاد خود را تحويل و رسيد آن را اخذ نمايند

 .پرداخت اعتبار فوق از طريق اسناد خزانه اسالمي مي باشد 
 شهردار راين  -ابوذر عطايي نيا  

 

 مبلغ تضمين  رشته پيمانكار 
)ميليون ريال(  

 مبلغ برآورد 
) ميليون ريال(  رديف موضوع مناقصه 

 0-19اجراي آسفالت بيندر  5,510 275 راه و ابنيه 
 1 به همراه پريمكت

 
 :از طرف مسئولين شهرستان شهربابك به علت اجراي پروژهاي ابرساني و بهره برداري از تصفيه خانه آب شهربابك صورت گرفت

 تقدير از مديرعامل شركت آبفا استان كرمان 

مسعود مرداني، استاد 
 :هاي عفوني  بيماري

 كروناي 
 ايراني نداريم

 
تأكيد ائمه جمعه 

كرمان بر 
  »مواسات«

 در آستانه
 سال نو 

 
كسب تنديس 
 دستگاه برتر

دولت الكترونيك  
 توسط سازمان

 امور مالياتي 
 

توزيع گوشت 
قرمز و مرغ 

منجمد به منظور 
تنظيم بازار در 
 استان كرمان 

 



 
 
 
 

 :معاون فناوري هاي مالياتي سازمان امور مالياتي خبر داد
 كسب تنديس دستگاه برتر

دولت الكترونيك توسط سازمان  
 امور مالياتي

معاون فناوري هاي سازمان امور مـالـيـاتـي كشـور از            :  سرويس خبر
كسب گواهينامه و تنديس دستگاه برتر دومـيـن دوره جـايـزه دولـت              

 .الكترونيك در بخش تكليفي خبر داد
به گزارش رسانه مالياتي ايران، هادي خاني با بيـان ايـنـكـه ارزيـابـي           
توسعه دولت الكترونيك به عنوان يكي از برنامـه هـاي اسـاسـي بـراي            
افزايش بهره وري، شفافيت نظام اداري و افزايش سرعت، دقت، صحـت  
: و كيفيت فرآيندها در كانون توجه قرار گرفته اسـت، اظـهـار داشـت          

توسعه دولت الكترونيك يكي از برنامه هاي اصلي در نقشه راه اصـالح    
نظام اداري است تا آنجا كه يكي از اولويت هاي برنامه دولت محسـوب  
شده و به موازات اقدامات دستگاه هاي اجرايي، پايش و ارزيـابـي دوره     
اي منجر به شناسايي فرصت ها و چالش ها و همچنين حصول اطمـيـنـان    

 .از حركت در مسير تعيين شده خواهد شد
وي هدف از برگزاري اين ارزيابي را شناسايي وضعيت دستگاه هـاي  
اجرايي كشور از نظر شاخص هاي مربوط به توسعه دولت الكترونيك و 

در همين :  جايگاه آن ها در مقايسه با ساير دستگاه ها عنوان كرد و گفت
راستا دومين دوره ارزيابي جايزه دولت الكترونيك در دو بخش تكليفي 
و داوطلبانه از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور با حضور تمـامـي   

 .ها و ادارات دولتي برگزار گرديد سازمان
سازمان امور مالياتي كشور با توجه بـه اقـدامـات        :  خاني تصريح كرد

دسـتـگـاه اجـرايـي           90موثر در توسعه دولت الكترونيك، از مجمـوع    
شركت كننده در دومين دوره ارزيابي جايزه دولت الكترونيك موفق بـه  
كسب مقام دوم و دريافت گواهينامه اشتهار به تعالي در آمادگي دولـت  

 .الكترونيك در بخش تكليفي شد
در :  معاون فناوري هاي سازمان امور مالياتي كشـور اظـهـار داشـت          

همايشي كه با حضور جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور و رئـيـس       
سازمان اداراي و استخدامي كشور و همچنين روسـا و مـديـران ارشـد           

هاي اجرايي منتخب و حضور مجازي مـديـر عـامـل صـنـدوق               دستگاه
حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته و ديگر مديران اجـرايـي و     
ارزيابان برتر، در محل مركزآموزش مديريـت دولـتـي بـرگـزار شـد،             
تنديس و گواهينامه اشتهار به تعالي در آمادگي دولت الكترونـيـك بـه      

  .دكتر اميد علي پارسا، رئيس كل سازمان امور مالياتي اهدا گرديد
 

برگزاري وبينار بررسي خسارت 
قارچ آلترناريا بر عارضه اضمحالل 

 پوست استخواني پسته 
بنا به اعالم روابط عمومي سازمـان جـهـاد كشـاورزي         :  سرويس خبر

استان كرمان، حاج عبدالهي مدير جهاد كشاورزي شهرستان رفسـنـجـان    
خـيـز      هاي اخير در اكثر منـاطـق پسـتـه       با توجه به اينكه طي سال   : گفت

ها در دوماه اول فصل  ايم و اكثر بارندگي كشور با تغيير اقليم مواجه شده
افتد، خسارت عارضه لكه پوست استخواني در پسته خيلـي   بهار اتفاق مي

 .زيادتر از قبل قابل مشاهده است
باغداران با مشاهده اين عارضه اقداماتي نظير قطع آبيـاري،  :  وي افزود

دهنـد كـه      كش را انجام مي پاشي كلسيم و گاهي استفاده از قارچ محلول
اما دقيقاً .  هر كدام از اين موارد مستلزم صرف وقت و هزينه كالني است

 .مشخص نيست كه عامل بروز اين خسارت چيست
در اين خصوص وبيـنـار بـررسـي خسـارت قـارچ             : وي تصريح كرد

 .آلترناريا بر عارضه اضمحالل پوست استخواني پسته برگزار شد
بندي نتايج اين جلسه پيشنهاد شد كه در سال جاري براي  در جمع كه 

كاهش خسارت ناشي از اين عارضه در ارديبهشت آبياري ارقام حسـاس  
متوقف گردد و بر اساس آناليز خاك باغ، كاربرد نيترات كـلـسـيـم در         
 .جهت افزايش استحكام پوست استخواني در برنامه تغذيه گنجانده شود

 
طرح ياوران توليد در شهرستان 

 شهربابك برگزار گرديد
بنا به اعالم روابط عمومي سازمـان جـهـاد كشـاورزي         :  سرويس خبر

استان كرمان، غالمرضا منگلي مـديـر جـهـاد كشـاورزي شـهـرسـتـان                
جلسه ياوران توليد، با حضور مسئولين ادارات ترويج و   : شهربابك گفت

در مـحـل        توليدات گياهي، مسئولين و كارشناسان مـراكـز خـدمـات        
 .مديريت جهاد كشاورزي شهربابك برگزار شد

مندي حداكثري از ظرفيت  طرح ياوران توليد با هدف بهره:  وي گفت
براي تسهيل انتقال دانش    تحقيقات پسته استان   كارشناسان خبره موسسه

هاي توليدي اجـرا     مراكز خدمات و كشاورزان در عرصه   به كارشناسان
  .مي شود

با اجراي اين طرح و استفاده از توان علمي كارشنـاسـان   :  وي ادامه داد
مـوثـري در        و تجربه و دانش بومي كشـاورزان مـي تـوان اقـدامـات             

افزايش كمي و كيفي محصوالت، حفظ منابع آبي، برطرف شدن    زمينه
مشكالت بخش كشاورزي و ايجاد كشاورزي پايدار در مناطق مختلـف  

 .شهرستان انجام داد 
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 :معاون تربيت بدني و سالمت آموزش و پرورش استان كرمان از گوشه و كنار استان
 درصد دانش آموزان 24

استان كرمان، چاق يا داراي  
 اضافه وزن هستند

معاون تربيت بدني و سالمت آموزش و پرورش استان  :  سرويس خبر
مرحله اول ثبت اطالعات دانش آموزان در طـرح كـوچ       :  كرمان گفت

درصد دانش آموزان چاق يا داراي اضافه وزن  24حاكي از اين بود كه 
 .هستند
ميرزاحسيني در جلسه مديران و روساي آموزش و پـرورش      ...  ماشاا

در مرحله اول ثبت اطـالعـات   :  شهرستان ها و مناطق استان كرمان گفت
قد و وزن دانش آموزان در سامانه سناد در قالب طرح كوچ، اطـالعـات   

 .درصد دانش آموزان استان ثبت شد 96بيش از 
داده هاي پايش شده از سامانه سناد در مرحله اول ثـبـت       :  وي افزود

درصد دانش آمـوزان   24اطالعات دانش آموزان، حاكي از اين بود كه 
چاق يا داراي اضافه وزن هستند كه بعد از مداخالت مـربـيـان تـربـيـت         
بدني براي اصالح تغذيه و سبك زندگي دانش آموزان چاق و اضـافـه     
وزن، دانش آموزاني كه موفق به كاهش وزن شـده انـد بـه يـادگـار،              

 .درختي در مدرسه محل تحصيلشان غرس مي كنند
: معاون تربيت بدني و سالمت آموزش و پرورش استان كرمان گفـت 

درصد  24در مرحله دوم ثبت اطالعات دانش آموزان تاكنون اطالعات 
ادامه دارد كـه در         99اسفند  20و اين روند تا  دانش آموزان ثبت شده

اين خصوص تالش مديران مدارس، معاونان اجرايي و مربيان تـربـيـت      
 .بدني ستودني است

 
 جوان قهرمان سيرجاني

مدال طالي خود را به مدافعان  
 سالمت اهدا كرد

جوان قهرمان سيرجاني لوح و مدال طالي قـهـرمـانـي       :  سرويس خبر
خود در مسابقات كيوكوشين كاراته كشور را تقديم مدافعان سـالمـت     

 كرد
به گزارش  فارس، علي آهنـيـن كـه در رشـتـه كـاراتـه سـبـك                     .

كيوكوشين در كشور مدال طال را كسب كرد، با حضور در بيمارسـتـان   
با لوح و مدال قهرماني خود از مدافعان سالمت تـجـلـيـل       )  ع( امام رضا 

 .كرد
مدافعان سالمت تالشگراني هستند كه بـراي  :  وي در اين رابطه گفت

عـنـوان      بهبودي بيماران زحمات بسياري را متحمل شـدنـد و مـن بـه            
نوعي از آنها تجليل كنـم و امـروز        كوچكترين عضو جامعه خواستم به
 .موفق به رسيدن به آرزوي خود شدم

مسابقات يادشده در تهران و بـا شـركـت      :  اين قهرمان ورزشي گفت
نفر و به در فضاي مجازي برگزار شد كه من مدال طال و قهرمـانـي    750

آنـهـا را     )  ع( را كسب كردم امروز هم با حضور در بيمارستان امام رضا 
 .تقديم اين عزيزان كردم

سيرجان هـم بـا       )  ع( غالمرضا جهانشاهي رئيس بيمارستان امام رضا  
اين اقدام ارزشمند قـابـل تـقـديـر و             : تقدير از اين جوان قهرمان گفت

كند و اميدوارم بـا   ستايش است كه ما و مجموعه پرستاري را دلگرم مي
 .را شكست دهيم كرونا تالش بيشتر مدافعان سالمت هرچه سريعتر

توانست مدال پرارزشـش را     اين اقدام يك قهرمان كه مي:  وي افزود
نگهداري كند اما به مجموعه پرستاري سيرجان اهداء كرد، خستگي را   

 .از مدافعان سالمت گرفت و قدردان اين جوان هستيم
 

توزيع گوشت قرمز و مرغ 
منجمد به منظور تنظيم بازار در 

 استان كرمان 
بنا به اعالم روابط عمومي سازمان جـهـاد كشـاورزي        :  سرويس خبر

استان كرمان مسعودي مدير كل پشتيبـانـي امـور دام اسـتـان كـرمـان                
تن گـوشـت گـوسـالـه        65در ايام پاياني سال جهت تنظيم بازار    : گفت

ريال براي قطعـات سـر و دسـت و             770000منجمد، از قرار هر كيلو 
تن گوشت مـرغ     250ريال براي قطعه ران و همچنين  800000گردن و 

بـه     ريال تحويل درب سردخانه استان و 140000منجمد از قرار هر كيلو
 .بازار مصرف تزريق مي گردد

رئـيـس مـركـز       :  سرويس خـبـر    
مديريت حوزه هاي علميـه اسـتـان      
سوق مجموعـه نـاجـا بـه سـمـت             
عضويابي نيرو را ناظر به جـايـگـاه      
: مهم اين سازمان برشمرد و گـفـت  

مشاوران مذهبي ظـرفـيـت خـوبـي        
براي كمك به واحدهـاي مشـاوره     

  .رده هاي انتظامي هستند
فرمانده انتظامي استان در نشسـت  
با رئيس مركز مديريت حوزه هـاي  

ناجا تمام :  علميه استان اظهار داشت
ماموريت هاي خود را هـمـسـو بـا         
منويات مقام معظم رهبـري دنـبـال      
مي كند و ايشان بارها بر مشاركـت  
همگان با پليس تاكيد و از كاركنان 
اين نيرو به عنوان مـجـاهـدان فـي         

 .ياد كرده اند... سبيل ا
سردار عبدالرضا ناظري با اشـاره    
به تعامل دو سويه پليس با تـمـامـي      

در اين ميان :  ادارات و نهادها گفت
بهره گيري از ظرفيت طالب و ائمه 
جماعات در حوزه رشد و تـعـالـي      
كاركنان و رفتار سازمـانـي بسـيـار       

 .اثربخش و مورد تاكيد است
سردار ناظري، سرباز طلبه هـا را    
هم يـك ظـرفـيـت خـوب بـراي             
حضور و خدمت در كـالنـتـري و        

در :  پاسگاه ها ذكر و بـيـان كـرد         
حوزه گزينش نيرو حسب تـدابـيـر      
سردار اشتري عضويابي جايگـزيـن   
عضوگيري شده است چراكه نـاجـا   
براي حافظان جان، مال و نـامـوس     
هموطنان ارزش بسيار زيادي قـائـل   
است و در اين رابطه پيشنـهـاد مـي      
شود افراد عالقمند از سطح حـوزه    

هاي عـلـيـمـه بـراي خـدمـت بـه               
 .مجموعه ناجا بپيوندند

وي با اشاره به اقدامات اثربخـش  
دفتر تحقيقات كاربردي در حـوزه    

بـرابـر   :  هاي علمي و پژوهشي گفت
فرمايش رهبري عزيز پليـس بـايـد      
براي رسيدن به جايگاه اصلي خـود  
در طراز انقالب اسالمي در هـمـه       
زمينه ها هوشمند شود و ارتقا يـابـد   
كه در ايـن حـوزه از آنـجـا كـه              
بسياري از معضالت اجتماعي پيـش  
زمينه وقوع جرائم هستند اقـدامـات   
پژوهشي خوبي با استفاده از اساتيـد  
درون و برون سازماني انجام شده و 
در اين رابطه نيز تـعـامـل اسـاتـيـد           
مذهبي بسياري از گره هـا را مـي         

 .گشايد
: فرمانده انتظامي استان ادامـه داد   

اين ظرفيت هاي علمي و پـژوهشـي   
مشترك كه البتـه در بسـيـاري از          
حوزه ها مغفول نيز مانده انـد مـي       
تواند از برخي چرخه هاي تكراري 
وقوع جرم، دستگيري و بـازگشـت   
مــجــدد افــراد بــه چــرخــه جــرم          
جلوگيري كند كه عـالوه بـر ايـن        
متاسفانه شاهد برخي بداخالقي هـا    
در فضاي مجازي هستيم و الـبـتـه        
خيلي مسائل اين فضا نيز در سـايـه     
تعامل نزديك روحانيون، طالب و   
فعاالن مذهـبـي بـا پـلـيـس قـابـل               

  . مديريت هستند
ســردار نــاظــري بــا اشــاره بــه          
برخورداري پـلـيـس از رده هـاي           
مشاوره اي در اكثر كالنتري هـا و      
فعال بودن مركز مشـاوره آرامـش       

حـل و فصـل       :  گفت
درصـدي   74قريب به 

پرونـده هـاي حـوزه        
اختـالفـات فـردي و        
ــوادگــي را در        ــان خ
واحــدهــاي مشــاوره    
پليس شاهد هستيم و   
در نظر داريم پـرونـده   
هاي مهم اين حوزه را 

با بهره گيري از كـارشـنـاسـان و           
مشاوران مذهبي به سرانجام بهتـري  
بــرســانــيــم كــه در ايــن رابــطــه           
موضوعات قابل انـجـام از سـوي          
كارشناسان و مشاوران دو نهاد طـي  
تفاهم نامه مابين معاونت اجتمـاعـي   
ــا مــراكــز حــوزوي و            پــلــيــس ب
دانشگاهي احصا خواهنـد شـد تـا        
بتوانيم خدمات بيشتري به مراجعيـن  

 .و شهروندان داشته باشيم
رئيس مركز مديريت حوزه هاي 
علميه استان نيز در ادامه اين ديـدار    

اساسا دوران سـربـازي     :  بيان داشت
يك دوران خوب براي فـراگـيـري    
بسياري از مهـارت هـاي زنـدگـي         
است و بنده به شخصه برخي از اين 
مهارت ها را زير نظر سـردار حـاج     
قاسم سليماني فرا گرفتم و امروز به 
فراگيري اين فنون نظامي افـتـخـار      

 .مي كنم
حجت االسالم عباس سلـمـه اي     
گرايش ناجا به عضويابي بـه جـاي     
عضوگيري را بسـيـار ارزشـمـنـد            

مــجـمــوعـه اي     :  دانسـت و افـزود      
همچون نيروي انتظامي اگر بخواهد 
موفق عمل كند بايد اعضـاي خـود     

را پيدا كند و اين رويكرد بايـد در    
ساير نهادها نيـز سـاري و جـاري          

وي با اشاره به جايگاه خـوب  .  شود
پژوهش در سطح رده هاي حوزوي 

يكي از حـوزه هـاي       :  استان گفت
مورد توجه ما فعالـيـت طـالب در        
فضاي مجازي اسـت كـه در ايـن          
رابطه الزم مي دانيم طي يك تفاهم 
نامه از ظرفـيـت هـاي هـمـكـاري           
كارشـنـاسـان مشـاور مـذهـبـي و              
مشاوران حوزه انتظامي بهره گيـري  

  . كارآمدتري داشته باشيم
رئيس مركز مديريت حوزه هاي 

نيـروي  :  علميه استان در پايان گفت
انتظامي و مراكز حوزوي از يـك      
خانواده هستند؛ طلبه هايي كه براي 
سپري كردن خدمت سـربـازي بـه        
رده هاي انتظامي مامور به خـدمـت   
مي شوند نيز يك ظرفيت ارزشمنـد  
براي تحكيم آموزه هاي ديـنـي و       
اخالقي كاركنان مـحـسـوب مـي         
شوند كه در اين رابـطـه نـيـز الزم         
است ساز و كار الزم براي طـالبـي   
كه مي خواهند خـدمـت سـربـازي       
خود را سپري كنند در نظر گرفـتـه   

 .شود

ائمه جمعه كرمـان  :  سرويس خبر
بر توجه مردم به امر مـواسـات در       
شرايط كنوني جامعه و در آسـتـانـه    

 .سال نو تأكيد كردند
بـه گـزارش  فــارس، حــجــت           

االسالم سيد محمود حسـيـنـي در         
هاي نماز جمعه  سيـرجـان بـا       خطبه

بيان اينكه شكوه، اقتدار و عظـمـت   
واليت و ايسـتـادگـي و روحـيـه              
انقالبي ملت ايران، دشمن را نااميـد  

دشـمـن بـا      :  كرده اسـت، گـفـت       
مشاهده مقاومت مـا مـجـبـور بـه            

 .برگشت شده است
هـاي     حسيني با اشاره به پيـروزي 

دربـرابـر    يـمـن   اخير ملت مـظـلـوم     
ائتالف عربي و دشـمـنـان اسـالم           

استقامت، پـيـروزي را بـه             : افزود
دنبال دارد و قطعي است و شـاهـد       

هـا مـلـت مـظـلـوم و              هستيم يمني
مقـاومـي هسـتـنـد كـه بـه رغـم                 

ترين حمالت عليه آنها، امـا     سنگين
با قدرت تمام و با اراده الـهـي بـر        

 .دشمنان خود غلبه كردند
: امام جمـعـه سـيـرجـان گـفـت           

تـريـن      خروج آمريكا از منطقه مهم
هدف ما از انتقـام سـخـت اسـت؛         
آمريكا وارد منطقه شد تـا ابـد در       

هـاي     اين منطقه بمـانـد و بـرنـامـه         
مفصلي براي مديريت مـنـطـقـه و         
تجـزيـه كشـورهـا داشـتـنـد، امـا               
جمهوري اسالمي ايران با مـوضـوع   

انتقام سخت به دنبـال خـروج ايـن        
 .كشور از منطقه است

وي به هفته احسان و نيكوكـاري  
نـوعـدوسـتـي و       :  پرداخت و گفت

كمك به همنوع از ديدگاه جهانـي  
اسالم امري ذاتي و فطري اسـت و    
در اين ايام هم خيلي از مستمـنـدان   

هاي ما هسـتـنـد كـه        نيازمند كمك
بايد فـرامـوش نشـونـد مشـاركـت           
همگاني در اين امـر خـيـر داشـتـه          

 .باشيم
 

هـاي     طرح مواسات كمك
مومنانه را در آستـانـه سـال      

 جديد
مرتضـي   االسالم حاج شيخ حجت

: جعفري امام جمعه كوهبنان گفـت 
) ع( بر اساس كـالم امـام صـادق            

درختكاري از جمله مصاديق انفـاق  
  و صدقات است كه پس از مـرگ     

عنوان صدقه جاريه براي او  انسان به
حسنه در بر دارد لذا درخـتـكـاري      
موجب عـزت انسـان در دو سـرا            

 .شود مي
بــه بــركــت   :  وي ابــراز داشــت    

انقالب اسالمي هفته منابع طبـيـعـي    
ــكــاري    و ــذا     روز درخــت ــم ل داري

شاهديم كه همه ساله مقام مـعـظـم      
رهبري در ايـن ايـام بـه كـاشـت              
درخت مبادرت دارند و به ديگـران  

 .كنند هم اين كار را توصيه مي

با شركت در طرح :  وي ادامه داد
هاي مومنانه را در      مواسات كمك

آستانه سال جديد داشته باشيم لـذا    
اگر هر كسي به نيازمندان خـانـواده   
خودش توجه داشته بـاشـد ديـگـر       
نيازمندي در جـامـعـه نـخـواهـيـم            

 .داشت
 

تاثيرگذاري مـواسـات در     
 جامعه

االسالم ابراهيم سيفي امـام   حجت
جمعه موقت جيرفت نيز در خطـبـه   
هاي نماز جمعه اين شهرستان اظهار 

هـايـي كـه       يكي از كليد واژه:  كرد
رهبري مطرح كردن مواسـات بـود     
كه تاثيرگذاري زيادي در جـامـعـه    

وي بـا اشـاره بـه ايـنـكـه                .داشت
پانزدهم اسفند، روز منابع طبيعـي و    
شروع هفته منابع طبيـعـي اسـت و        
درخت، جزو نـيـازهـاي وجـودي         

اگـر  :  انسان است، خاطرنشان كـرد   
فضاي سبز از روي كره زمين جمـع  
شود ديگر انساني نخواهد بود و بـه    
كساني كـه فضـاي سـبـز ايـجـاد             

 .كنند خسته نباشيد مي گوييم مي
سيفي با اشاره به ايـنـكـه تـورم         

اي داريـم، بـيـان           افسار گسيخـتـه  
سازمان تنظيم بـازار دچـار       :  داشت

عدم تنظيم شده و نظـارتـي وجـود      
ندارد و اميدواريم كـه دولـت بـه          

 .مردم كمك كند

منـطـق در      هاي بي گراني
 جامعه وجود دارد

االسالم محمد محمـدزاده   حجت
جمعه بافت با اشاره بـه تـوجـه         امام

بيشتر انسان به حق متعال در كـارهـا   
دومين بار اسـت كـه     :  اظهار داشت
جمهور آمريكا دسـتـور      يك رئيس

هاي ايران در سوريه  حمله به پايگاه
دهد و داليل ايـن كـار      و عراق مي

ها بـعـد از        اين است كه آمريكايي
شهادت سردار سليماني در منـطـقـه    

كنـنـد و      شديداً احساس ضعف مي
خواهند ضعف خود را جـبـران      مي

  .كنند
هاي آمريكا  وي با اشاره به توطئه

آمريكا به دنـبـال   :  تا انتخابات گفت
اين است كـه از مسـئلـه كـرونـا              
استـفـاده كـنـد و انـتـخـابـات را                 

الشعاع قـرار دهـد و مـا در             تحت
تـريـن      حوزه كرونـا جـزو مـوفـق        

چـنـد    كشورهـا هسـتـم و جـزو             
كشوري هستيم كه واكسن كـرونـا     

 .را ساخته است
محمدزاده با تشكر از مـردم بـه       

هـا عـنـوان         خاطر رعايت پروتكـل 
مـنـطـق وجـود        هاي بي گراني:  كرد

هـا     دارد و بايد نسبت بـه قـيـمـت        
نظارت بيشتري شـود، هـمـچـنـيـن         
وحدت بين مجلس و دولت وجـود  

 .داشته باشد

 در آستانه سال نو »مواسات«تأكيد ائمه جمعه كرمان بر 

 سوق ناجا به سمت عضويابي
 ناظر به ارزش ماموريت هاي اين نهاد است  

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
 ) سهامي خاص ( صاحبان سهام شركت جهاد نصركرمان 

ميرساند جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت جهـاد  )   سهامي خاص (  بدينوسيله به اطالع سهامداران محترم شركت جهاد نصر كرمان 
در مـحـل        99/12/28روز پنجشنبه مورخ  17الي  15:30كه از ساعت  2214و شماره ثبت   10630103833با شناسه ملي )  سهامي خاص ( نصر كرمان

از .  كرمان ـ بلوار شهيد صدوقي ـ جنب پل راه آهن ـ ابتداي جاده باقر آباد تشكيل مي گردد ، حضور بهم رساننـد    :  شركت جهاد نصركرمان به آدرس
جلسه به سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل مي آيد با ارائه مدرك شناسائي معتبر قبل از شروع جلسه جهت دريافت برگ ورود 

 . و شركت در جلسه مجمع فوق ، در محل مذكور حضور يابند
 : دستور جلسه 

 ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره شركت1
متقاضيان عضويت در هيأت مديره شركت مي توانند درخواست خود را به همراه سوابق كاري و تحصيلي جهت اطالع سهامداران ، يك هفته قـبـل     

 .از تاريخ برگزاري مجمع به دفتر امور مجامع شركت ارائه نمايند
 .ساير مواردي كه در صالحيت مجمع فوق مي باشد  -2 
 

 ) سهامي خاص ( هيات مديره شركت جهاد نصر كرمان

 

 آگهي تحديد حدود اختصاصي
كرمان بـه   4اصلي بخش  31فرعي از  5223چون ششدانگ زمين پالك 

مورد تقـاضـاي    45مترمربع واقع در خيابان بهشتي كوچه  16/20مساحت 
آقاي مهدي معين الديني يك نوبت از تحديد حدود خارج گرديده و نياز به تحديد حـدود دارد    

قانون ثبت هم ميسر نمي باشد لذا حسب درخواسـت وارده بـه        15و اعمال تبصره ذيل ماده 
مالك بدينوسيله اگهي تحديد حدود آن منـتـشـر و       1399/12/14و ـ /   1101/23474شماره 

در محل شروع و به عمل خـواهـد     1400/01/30صبح روز  8عمليات تحديدي آن از ساعت 
آمد لذا به مالك يا مالكين امالك مجاور رقبه مزبور اخطار مي گردد كه در موعد مقرر در ايـن  
اعالن در محل وقوع ملك حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورين عمليات تـحـديـدي بـا       
معرفي مالك انجام و چنانچه كسي نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن اعتراضي داشته باشـد  

روز پس از تنظيم صورتمجـلـس تـحـديـدي         30قانون حداكثر ظرف مدت  20بر طبق ماده 
اعتراض خود را كتباً به اين اداره اعالم نمايند و ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعالم اعـتـراض   
مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقديم دادخواست نموده و رسيـد تـقـديـم       
دادخواست را از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم نمايند بديهي است پس از گذشت مهلت يـاد    
شده و ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست از سوي معترض توسط متقاضي ثبت عمليات ثبـت  

 الف/ م  1529. به نام وي ادامه خواهد يافت و هيچگونه ادعايي مسموع نخواهد بود

 99/12/17: تاريخ انتشار
 عيسي حافظي فر

 كرمان 1رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 

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

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

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

هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف          139960319062000685برابر راي شماره     
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك               
گلباف تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي يحيي زاده گوكي فرزند مجيد به             

 990صادره از كرمان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت                 1879شماره شناسنامه   
اصلي واقع در     551اصلي مفروز و مجزي شده از پالك          551فرعي از     19مترمربع پالك   

گلباف خيابان ولي عصر كوچه روبروي تقاطع خيابان فلسطين خريداري از مالك رسمي                
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو          . آقاي حسن بهادري گوكي محرز گرديده است        

روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند                   15نوبت به فاصله     
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 مدت يك ماه از تاريخ                      

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

 1399/12/03: تاريخ انتشارنوبت اول
  1399/12/17: تاريخ انتشار نوبت دوم

 

 محمد مقصودي
 رئيس ثبت اسناد و امالك گلباف



 سال بيست و هشتم  1399اسفند ماه  17يكشنبه       3 

 
 
 
 

 تومان 10/496/000 سكه طرح جديد

 تومان 10/200/900 سكة طرح قديم
 تومان 6/150/000 نيم سكه
 ربع سكه

 
 سكه گرمي

 تومان 3/835/000
 

 تومان 2/285/000

 اوقات شرعي كرمان
  11:  52:                                اذان ظهر   
 18:  01:                             اذان مغرب  
 23: 13:                   نيمه شب شرعي   
 4: 41:                        اذان صبح فردا 
 6:  00:                      طلوع آفتاب فردا  

 :ذكر امروز  
 يا ذالجالل و االكرام

 )مرتبهصد (  

آمادگي دستگاه قضايي استان 
مهم   كرمان براي عمل به وظايف

 و انقالبي خود در حوزه انتخابات
 

حفظ و ارتـقـاء اعـتـمـاد          :  رييس كل دادگستري استان كرمان گفت
عمومي، توجه بيشتر به موضوع اتقان آرا، حركت برنامه مدار، تـوسـعـه    

، 477نظارت ها، استفاده از ظرفيت هاي جايگزين قضايي، اعمال مـاده    
تعيين تكليف پرونده هاي معوق و آموزش تخصصي قضات از جـملـه     

 .است 1400دستگاه قضايي در سال   برنامه هاي
موحد در نشست مشترك شوراي معاونين دادگسـتـري كـل        ...  يدا  

استان كرمان با روساي حوزه هاي قضايي و دادستان هـاي اسـتـان بـه           
صورت ويدئو كنفرانس با اشاره به محورهاي سـخـنـان ريـاسـت قـوه           
قضاييه در ديدار اخير با اعضاي شوراي عالي قضايي كشور و شـوراي      

در اين نشست رياست قـوه قضـايـيـه اعـتـمـاد            :  قضايي استان ها، افزود
عمومي را بزرگترين سرمايه دستگاه قضايي دانستند و تاكيد كردند كـه  

 .اين مهم نبايد مخدوش شود
ايشان تاكيد كردند هر كس به دستگاه عدليه پناه آورد :  وي ادامه داد

شود و واي بـه روزي كـه        بايد احساس كند كه حقوق وي ستانده مي 
 .كسي احساس كند، دستگاه قضايي حقوق او را نمي دهد

تمامـي هـمـكـاران،       :  نماينده عالي قوه قضاييه در استان كرمان افزود
مديران قضايي، دادستان ها و اليه هاي مختلف دستگاه قضايي خـطـاب   

 .فرمايش رياست قوه قضاييه در حفظ و ارتقاء اعتماد عمومي هستند
الزم است در سطح استان، شهرستان ها و بـخـش     :  موحد تاكيد كرد

ها؛ ميزان رضايتمندي مردم از خدمات دستگـاه قضـايـي بـه صـورت            
بررسي شود و اگر در جايي با كاهش رضايت عمـومـي روبـرو         مستمر

بوديم اقدامات الزم براي رفع مشكالت و خالء هاي موجود انجام شود 
 .تا در نهايت رضايت مردم حاصل گردد

آنـاليـن از        قوه قضاييه با راه انـدازي سـامـانـه اي          :  وي يادآور شد
مراجعان به دستگاه نظرسنجي كرده و ميزان رضـايـتـمـنـدي آنـهـا از              
خدمات دريافتي را مورد سنجش قرار مي دهد كه در اين رابطـه و بـر       

درصد مراجعه كنندگان بـه    70اساس نظرسنجي هاي انجام شده تاكنون 
قوه قضاييه اعالم رضايت كردند كه نقطه اميد و مايه مباهات  براي ايـن  

 .گروه به شمار مي رود
لزوم توجه مديران قضايي به حفظ و ارتـقـاء سـالمـت         

 اداري كاركنان
رييس كل دادگستري استان كرمان، نظارت مستمر بر تداوم عملكـرد  
خوب همكاران قضايي را از ديگر تاكيدات رياست قوه قضائيه برشمرد 

بايد توجه داشت كه نظارت منافاتي با اعتماد ندارد و تمامي :  و ادامه داد
كاركنان دستگاه قضايي بر مبناي اعتماد كار خود را در ايـن دسـتـگـاه       
شروع كردند اما نظارت براي حفظ اعتماد و استمرار آن همـواره بـايـد      

 .وجود داشته باشد
يكي از وظايف مهم همه مديران حوزه هاي قضايي در   :  موحد افزود

كنار اقدامات مديران حفاظتي تالش براي حفـظ سـالمـت كـاركـنـان           
 .دستگاه قضايي است

هـاي     وي با تاكيد بر اين مطلب كه كاركنان دستگاه قضايي در رده    
به صورت جهادگونه در حال ارائه خدمات هستـنـد، تصـريـح          مختلف

هاي كشور هستند كـه كـار      قضات و كاركنان اين دستگاه سرمايه:  كرد
برند و بايد به مانند يك گوهر گرانبها از آنهـا   دشوار قضايي را پيش مي

حفاظت كرد زيرا اگر آسيبي به اين حوزه وارد شـود، نـظـام قضـايـي          
 .كشور و استان آسيب مي بيند

مديريت بدون نظارت معنا ندارد و پـيـشـگـيـري از        :  وي عنوان كرد 
انحراف و لغزش كاركنان بايد همواره مورد اهتمام ويژه مديران باشد و 
در زمان هاي الزم تذكرات مربوطه به افراد داده شـود تـا در فضـايـي           

 .غبارآلوده دچار خطا يا لغزش نشوند
 1400لزوم استفاده از جايگزين هاي دادرسي در سال 

رييس كل دادگستري استان كرمان، توجه به ساز و كارهاي مصالحه 
و انجام صلح و سازش را از ديگر تاكيدات رياست قوه قضائيه برشمـرد  

هاي كالن قوه قضاييه استفاده از جـايـگـزيـن          يكي از سياست:  و گفت
هاي دادرسي است  تا از طريق سازوكارهاي جايگزين دادرسي ورودي 
محاكم و مراجع را كاهش داده و فرهنگ صلح و سازش و مـدارا در        

تقويت شوراهـاي حـل اخـتـالف و              جامعه تعميق بخشد كه در زمينه
 .هاي مصلحين مورد تاكيد قرار دارد استفاده از ظرفيت

هـاي     استان كرمان در زمينه استفاده از ظرفيت:  موحد خاطرنشان كرد
 .مصلحين از استان هاي پيشرو در كشور به شمار مي رود

وي تعيين تكليف پرونده هاي معوق را از مهم ترين برنامه هاي قـوه    
رياست قوه قضاييه تاكيد كردند كه قـدم    :  قضاييه برشمرد و تاكيد كرد

ها و حركت هاي خوبي در اين زمينه آغاز شده اما نبايد بـه وضـعـيـت       
موجود قانع بود و در اين راستا بايد در استان كرمان پرونده هاي معـوق  
با سرعت و با اتقان كامل منتهي به تصميم قطعي شوند و دركـنـار آن         

 .اجازه ندهيم پرونده هاي جاري به پرونده هاي معوق تبديل شوند
 477لزوم استفاده از ظرفيت هاي ماده 

نماينده عالي قوه قضاييه در استان كرمان با اشاره به اين مطلب كه بـر  
براي جـلـوگـيـري از           477اساس تاكيد رياست قوه قضاييه اعمال ماده 

صدور احكام خالف شرع بين در نظام قضايي كشور به عنوان يك امـر  
الزم است كه با استفاده درسـت    :  احتياطي مورد توجه قرار دارد، گفت

ن شـرعـي و          از ظرفيت هاي اين بخش اجازه ندهيم حكمي خالف بـيـ
 .قانوني صادر شود

به معناي   477بايد توجه داشت كه استفاده از ماده :  موحد يادآور شد
افزودن يك مرحله به مراحل دادرسي نيست و همچـنـيـن درخـواسـت        

 .مانع اجراي حكم نخواهد بود 477اعمال ماده 
 توسعه آموزش هاي تخصصي قضات در راستاي سند تحول قضايي

رييس كل دادگستري استان كرمان در ادامه تاكيدرياست قوه قضاييه 
: هاي تخصصي با قضات را مورد اشاره قرار داد و افزود بر ارائه آموزش

در اين رابطه قوه قضاييه بر اساس سند تحول قضايي به سمت تخصصي 
كردن دادرسي ها پيش مي رود و تاكيد رياست قوه قضائيه ايـن اسـت     
كه قضات عالوه بر دانش حقوقي با دانش هاي تـخـصـصـي الزم در           
حوزه هاي مختلف آشنايي نسبي و الزم براي دادرسي عادالنه را داشتـه  

 .باشند تا بتوانند عدالت را در جامعه محقق سازند
برمبناي تاكيدات رياست قوه قضاييه نظارت بـر    :  وي خاطرنشان كرد

ضابطان كه از وظايف دادستان به شـمـار مـي رود بـايـد بـه شـكـل                   
 .هوشمندانه و مستمر دنبال شود

  
 در ادامه چند

دستورالعمل طبيعي حاوي  
توانند متابوليسم  سير كه مي

بدن را تقويت كنند، ارائه 
 . اند شده

همه آنها شامل موادي 
زدايي بدن،  هستند كه به سم
هاي غذايي و  كنترل هوس

تقويت متابوليسم كمك 
 .كنند مي

 
بـه   عصر ايـران    به گزارش ايسنا،

: نـوشـت     » استپ تو هلـث « نقل از 
هنگام انتخاب يك برنامه كاهـش  « 

وزن بايد توجه داشته بـاشـيـد كـه         
شبه شاهد نتايج دلخـواه خـود      يك

حـفـظ يـك رژيـم         .  نخواهيد بـود 
غذايي سالم و مـتـعـادل هـمـواره            
ــل              ــام ــن ش ــت دارد و اي ــي ــم اه

هاي كاهش وزن نـيـز      دستورالعمل
 .شود مي

هاي غذايي  در شرايطي كه رژيم
توانند طـي   اند كه مي بسياري مدعي

صـورت     چند روز يا چند هفتـه بـه    
آسا مـوجـب كـاهـش وزن          معجزه

شوند اما بيشتر آنها فاقد مواد مغذي 
توانند مـوجـب      ضروري بوده و مي

بروز عوارض جانبي منفي شـده و      
سالمت فرد را در معرض خطر قرار 

از اين رو به عنوان نخسـتـيـن    .  دهند
گام بايد به ياد داشته بـاشـيـد كـه         
تحقق هدف كاهش وزن با دنـبـال     
كردن يك رژيم غذايي سـالـم بـه      
گذشت مدت زمان بيشـتـري نـيـاز       
دارد و در برنامه غذايي شمـا بـايـد      

هـاي غـذايـي         تعادل بـيـن گـروه       
 .مختلف حفظ شود

در ادامه چند دستورالعمل طبيعي 
توانند متابوليـسـم    حاوي سير كه مي

. انـد    بدن را تقويت كنند، ارائه شده
همه آنها شامل موادي هستند كه به 

هـاي     زدايي بدن، كنترل هـوس  سم
غذايي و تقويت متابوليسم كـمـك   

 .كنند مي
 سير و روغن زيتون

تركيب سير خام و روغن زيتـون  
يك درمان قديمي بـراي كـاهـش      
وزن است كه متابولـيـسـم بـدن را         

از اين رو كـالـري     .  كند تقويت مي
ايـن  .  شـود    بيشتري سـوزانـده مـي       

هـا،     اكسـيـدان     تركيب حاوي آنتي
مواد معدني و اسـيـدهـاي چـرب           
ضروري است كه سطوح كلسترول 

ــد ــار خــون را          (LDL) ب و فش
 .كاهش مي دهد

 مواد تشكيل دهنده
 يك حبه سير خام -
يك قاشق غذاخوري روغـن     -
 زيتون

 سازي و روش مصرف آماده
حبه سير را خرد كرده و با يـك    

 .قاشق روغن زيتون تركيب كنيد
اين تركيب را هر روز بـا مـعـده      

 .خالي مصرف كنيد
 سير و پياز

چاي تهيه شده با سير و پياز يك 
ادرارآور طـــبـــيـــعـــي، حـــاوي       

اكسيدان ها و آثار ضد التهاب  آنتي
است كه با انباشت مايع و سموم در 

تـراكـم   .  بدن مقابله خـواهـد كـرد     
باالي تركيبات گوگردي مـوجـود     

هـا در       در سير و پياز جذب چربـي 
روده را كاهش داده و بـه كـاهـش      

 .كند بافت چربي كمك مي
 دهنده مواد تشكيل

مـيـلـي       500( دو فنجان آب    -
 )ليتر

 يك حبه سير خام -
 نصف يك پياز -

 سازي و روش مصرف آماده
آب را به جوش آورده و سيـر و    

 .پياز را به آن اضافه كنيد
دقيقـه   15تا  10اجازه دهيد براي 

 .دم بكشد
 .مايع را از صافي عبور دهيد

يك فنجان از ايـن چـاي را بـا          
معده خالي مصرف كـرده و ايـن         

 .كار را بعد از ظهر تكرار كنيد
اين كار را هر روز و براي دو تـا    

 .سه هفته انجام دهيد
 سير و ليمو ترش
هاي سير را بـا     زماني كه ويژگي
كـنـيـد، يـك          آبليمو تركيب مـي   

زدا و ضد التـهـاب در      نوشيدني سم
اختيار خواهيد داشت كه بـراي از      

اي    بين بردن مـواد زائـد گـزيـنـه           
سيـر و لـيـمـوتـرش             . آل است ايده

هـاي     اكسـيـدان     سرشـار از آنـتـي       
قدرتـمـنـد، اسـيـدهـاي چـرب و              
اسيدهاي آمينه هستند كه كـاهـش     
وزن را تسهيل كرده، در شـرايـطـي    

ها در برابر آثـار مضـر        كه از سلول
هــاي آزاد مــحــافــظــت        راديـكــال 

 .كنند مي
 دهنده مواد تشكيل

مـيـلـي     250( يك فنجان آب  -
 )ليتر

 يك حبه سير -
 آب نصف يك ليموترش -

 سازي و روش مصرف آماده
آب را به جوش آورده و سـيـر       
خام كه بهتر است خرد شده بـاشـد   

اجـازه دهـيـد      .  را به آن اضافه كنيد
دقيقه دم بكـشـد، سـپـس        10براي 

مايع را از صافي عبور داده و آبليمو 
 .را به آن اضافه كنيد

يك فـنـجـان از ايـن چـاي را              
حداقل سه بار در هفـتـه بـا مـعـده          

 .خالي مصرف كنيد
 هويج، سير و آب پرتقال

هويج، سير و آب پرتقـال يـك     
كـنـنـده را شـكـل             نوشيدني پاك

دهند كه به پاكسازي سمـوم در     مي
جريان خون و همچنـيـن تـقـويـت        
كاهش وزن و كاهش خطر ابتال بـه  

هـا،   ويتامين.  كند بيماري كمك مي
هـاي     اكسـيـدان   مواد معدني و آنتي

قدرتمندي در اين تركيـب وجـود     
دارند كه بـه مـبـارزه بـا سـطـوح             

هـاي     كلسترول و همچنيـن هـوس    
 .غذايي كمك مي كنند

 دهنده مواد تشكيل
 دو هويج -
 آب دو پرتقال -
 يك حبه سير خام -
 125( نصــف فــنــجــان آب         -
 )ليتر ميلي

 سازي و روش مصرف آماده

هويج ها را پوست گرفته و خـرد  
 . كنيد و آب دو پرتقال را بگيريد

اين مواد را همراه با سيـر و آب      
كن بريزيـد   در يك دستگاه مخلوط

و تا زماني كه بافتي نرم و يكدسـت  
شكل بگيرد به تركيب كردن ادامـه  

اين نوشيدني را بـالفـاصـلـه         .  دهيد
 .سرو كنيد

اين نوشيدني را دو تا سه بـار در    
 .هفته با معده خالي مصرف كنيد

 سير و دارچين
اين نوشيـدنـي كـه بـا سـيـر و               

شـود بـه عـنـوان            دارچين تهيه مي
مكمـلـي بـراي كـاهـش وزن از              
محبوبيت بسياري برخـوردار شـده     
است زيرا متابوليـسـم را تـقـويـت          
كرده و انباشت چربي در بـدن را        

اين تركيبي عالـي     . كاهش مي دهد
براي افراد مبتال به ديابت نيز اسـت    
زيرا به كاهش انباشت گلـوكـز در     

 .كند جريان خون كمك مي
 دهنده مواد تشكيل

 يك حبه سير خام -
نصف قاشق چايخوري پـودر     -

 دارچين
ــجــان آب           - ــن  250( يــك ف
 )ليتر ميلي

 سازي و روش مصرف آماده
آب را به جوش آورده و سيـر و    

 .دارچين را به آن اضافه كنيد
اجازه دهيد نوشيدني بـه دمـاي       
اتاق رسيده و سپس آن را از صافي 

 .عبور دهيد
اين نوشـيـدنـي را هـر روز يـا              
حداقل سه بار در هفـتـه بـا مـعـده          

 .خالي مصرف كنيد
مصرف بيش از حـد      :  نكته

تواند دستگاه گوارش  سير مي
از مصـرف    .  را تحريك كنيد

اين ماده غذايـي بـيـش از        
ميزان توصيه شـده پـرهـيـز       

 .كنيد

دستورالعمل براي كاهش وزن 5سير و   

 
عمل به قوانين در هر 
كشوري تحت ضوابط و 

مقرراتي است كه سرپيچي از 
. آن عواقبي در پي دارد

رانندگي نيز از يكي از همين 
رعايت كردن قوانين است 

كه متأسفانه در كشور ما 
برخي از افراد در هر 

شرايطي راه گريز از قانون را 
به راحتي طي مي كنند و از 
اينكه خالف قوانين و مقررات 

 .رفتار كنند ابايي ندارند
 

حال اين سوال در ذهن هـر فـرد     
قانون مداري متصور مي شـود كـه     

بـرخـي      »ايران «چرا در كشور ما 
افراد به خوبي رانندگي نمي كنند و 
قوانين را به راحـتـي زيـر پـا مـي              

 گذارند و قانون شكني مي كنند؟
چرا يك راننده پس از دريـافـت   
گواهينامه راننـدگـي كـه تـمـامـي           
اصول و قوانين و مـقـررات در آن       
براي يك راننده ذكر شده است باز 
هم در عمل از آن تأسي نمي پذيرد 
و آن را رعايـت نـمـي كـنـد؟ بـه             
راحتي خط ممتد را دور زده، در       
همان محلي كه كار دارند جـلـوي     
مغازه اي دوبل پارك مي كنند و به 
خود زحمت چند قدم پياده رفتن را 
نمي دهند، زير تابلوي توقف مطـقـا   
ممنوع مي ايستند و به بهانه ايـنـكـه      
جاي پارك وجود ندارد همان جـا    
خودرو خود را پارك مي كنـنـد و     

مي روند و جريمه هاي پليـس هـم     
تأثير چنـدانـي در قـانـون مـداري            
شهرونـدان در ايـن مـوضـوعـات            

 .ندارد
آيا به راستي جريمه هاي پلـيـس   
بازدارندگي ندارد؟ و اگر دارد پس 
 چرا رانندگان به آن پايبند نيستند؟

و يا شهرسازي ما مشكل دارد؟ و 
در مقابل سـاخـتـمـان پـزشـكـان،            
داروخانه ها و يا بانك ها كه محـل  
تجمع بيشتري از خـودروهـا اسـت      
چرا پاركينگ هاي مناسبي تـعـبـيـه     

توقف � نشده كه راننده زير تابلوي 
 .نايستد� مطلقا ممنوع

از ايـن دسـت تـخـلـفـات كـه              
بگذريم يكي ديگر از داليلـي كـه     
برخي از ما ايرانـي هـا رانـنـدگـان          
خوبي نيستيـم بـر مـي گـردد بـه              
رانندگي ما در خيابان ها و جاده هـا  
با سرعت غير مجاز يا عبور از چراغ 
قرمز يا عبور ممنوع در يك خيابان، 
كه انگار ممنوع رفتن و عـبـور از         
چراغ قرمـز شـاهـكـار اسـت كـه             

 .رانندگان ما انجام مي دهند
مشكل ما در رانندگـي، مشـكـل      

انـگـار بـرخـي هـا          .  فرهنگي است
دوست ندارند قـانـون را رعـايـت         
كنند، قوانين رانندگـي بـراي ايـن        
. است كه ما زودتر به كارمان برسيم

گرچه به ظاهر پشت چراغ قرمز مي 
ايستيم و وقتمان هدر مـي رود امـا       
اگر هر كسي بخـواهـد بـه دور از          
رعايت قوانين و احترام به آن عمـل  
كند گره هاي تـرافـيـكـي زيـادي          

 .ايجاد مي شود
مشكل بخشي از تصـادفـات مـا،      
عدم رعايت حق تقـدم اسـت كـه        
اكثريت مي خواهند نفر اول باشـنـد   
كه بروند و هـيـچ كـس بـه حـق              

اگر بـا    .  ديگري احترام نمي گذارد
كمي درنگ از فرعـي بـه اصـلـي         
. بپيچيم مشكلي پـيـش نـمـي آيـد         

اصوال ما مردم عادت كرده ايم كـه  
حتما يك پليس را در جلوي خـود    
مشاهده كنيم تا كمربند ببنديم يا از 
ترس جريمه شدن پا را در نزديـك  

دوربين بر روي ترمز مي گذاريم و   
پس از رد شدن از جلوي دوربـيـن     
مجدد به سرعت غير مـجـاز خـود        

 .ادامه مي دهيم و مي رويم
بعضي از مردم ما در جامعه انگار 
مي خواهند بـا پـيـچـيـدن جـلـوي            
ديگري يا سبقت گرفتن از مـاشـيـن    
جلويي برتري خود را بـه نـمـايـش       

 .بگذارند 
ما در رانندگي مشـكـل اسـاسـي       

شايد براي فردي از كشـور    .  داريم 
ديگري به كشور ما وارد مي شود و 
در خيابان هاي ما رفت و آمـد مـي     
كند همين رانندگي ما جلب تـوجـه   

 .مي كند
كساني كه مي خواهند بـه ايـران     
سفر كنند به آن ها در گذرنامه شان 

درباه خطرناك بودن رانندگـي در    
 .ايران هشدار داده مي شود

فرهنگ سازي بايد از كـودكـي     
چون فرهنگ سـازي و      .  آغاز شود

سـالـگـي       18تربيت را نمي شود از 
شروع كرد، فرهنگ سازي بايـد از    

 .خانواده شروع شود
وقتي فرزندان ما اين رانندگي را   
از والدين خود مي بينند گمان مـي    
كنند كه هميـن شـيـوه رانـنـدگـي           
درست است و همين بـي قـانـونـي       

پـس بـايـد از        .  شيوع پيدا مي كنـد 
  .ريشه و اساس كار درست شود 

ما ساالنه خسارت مالي و جـانـي   
زيادي را به دليل رعـايـت نـكـردن       
قوانيني چون احترام به حقوق عـابـر   

در اكـثـر     .  پياده تحمل مي كـنـيـم     
قريب به اتفاق كشورهاي ديگـر بـا     
ورود عابر به خـط عـابـر پـيـاده ،            
خودروها به فاصله چند متـري مـي     
ايستند، اما در ايران معموال بسيـاري  
از راننده ها بر سـرعـت خـود مـي         
افزايند تا زودتر عبور كنند و عـابـر     
رد نشود و يا به گونه اي اجـازه رد    
شدن به او مي دهند كه به فـاصـلـه      
اندك و گاهي مماس با لباس او رد 

 .مي شوند 
بسياري از افراد هم هستـنـد كـه      
قوانين را رعايت مي كنند ، اما اگـر  

در سر يك پيچ زمانـي كـه چـراغ        
راهنما را مي زنند با تمسخر بـرخـي   
رانندگان قانون شكن مـواجـه مـي      
شوند كه خود موجب مي شـود تـا     
آن عده هم كه قوانين را رعـايـت       
مي كردند به قوانين پشت پا بزنند و 

 .ديگر به آن عمل نكنند
يكي ديگر از مشكالت رانندگي 

اين نوع .  ما، رانندگي تهاجمي است
رانندگي در هيچ جاي دنـيـا مـعـنـا        

. قانون بايد جدي اجرا شـود .  ندارد 
نه اينكه طي يـك دوره سـفـت و          
سخت گرفته شود و يك دوره آن   

 .را رها كنيم
باور عميق به اينكه ما بايد قـانـون   
مدار باشيم و حق را به ديگري هـم    

اينطور كه مـا    .  بدهيم ، وجود ندارد
رانندگي مي كنيم بـازي بـا جـان          
ديگران است كـه قـاعـدتـا بـايـد             
مجازات سنگينـي در پـي داشـتـه           

 !باشد
اضطراب، افسردگي، درگـيـري     
ذهني، برتري جـويـي، و آمـوزش        
هاي غلط از سوي برخي خانواده ها 
و باورهاي غلط در رانندگي عوامل 
ديگري هستند كه باعث شـده كـه     
افراد به راحتي قانون شكن شوند و   
قوانين را زير پـا بـگـذارنـد و در             
خيابان با تك چـرخ زدن و اليـي         

  .كشيدن هنر نمايي كنند
 

سرگرد سليمه رحيمي : به قلم
  كارشناس اجتماعي پليس

 چرا راننده هاي خوبي نيستيم؟ 

 
 هشدار پليس

 

 
 
 
 

  :توصيه اكيد پليس فتا
 

مراقب اطالعات حساب هاي 
 خود در مراكز خريد باشيد 

 

رئيس پليس فتا با اشاره به افزايش خريدها در ايام پايان سال و نوروز 
فروشندگان موظف هستند كارتخوان هاي خود را در محلي قرار :  گفت

دهند كه شهروندان بتوانند با حداكثر پوشش ممكن رمز خـود را وارد      
كليد اين دستگاه ها نيز نبايد توسط دوربين ضبط يـا بـه         كنند و صفحه

يكي از مـهـمـتـريـن        :  سرهنگ امين يادگارنژاد گفت .نوعي رصد شود
ها يا دارندگان دستگاه كارتخوان بانكـي مـلـزم بـه          نكاتي كه فروشگاه

خوان براي مشتري و    رعايت آن هستند در دسترس بودن دستگاه كارت
وارد كردن رمز توسط خود خريدار است، به طوري كه مشتـري مـلـزم      

 .نباشد كارت و رمز خود را به فروشنده بسپارد
حتي در مواقعي شاهد هستيم كه بسياري از فروشـنـدگـان    :  وي افزود

خوان خود را در پستوي مغازه خود قرار مي دهند كه در  دستگاه كارت
مواردي مشتري به سبب فاصله چند متري نمي تواند به دسـتـگـاه بـراي       

 .كشيدن كارت دسترسي داشته باشد
فروشندگان موظفند دستگـاه كـارتـخـوان       :  اين مقام مسئول ادامه داد

راحتي و با حـداكـثـر       بانكي را در محلي قرار دهند كه خريدار بتواند به
شده بابت خريد، قبـل از     پوشش ممكن رمز خود را وارد و از مبلغ ثبت

ورود رمز و ارسال تراكنش اطمينان حاصل كند همچنين در اين مـكـان   
 .كليد دستگاه توسط دوربين به نوعي ضبط شود  نبايد صفحه

رمز :  رئيس پليس فتا استان در اين خصوص به شهروندان توصيه كرد
ترين اطالعات شخصي هـر فـرد      كارت بانكي در زمره يكي از محرمانه

است؛ بنابراين پذيرش و درخواست رمـز و افشـاي ايـن اطـالعـات،                
توجهي و كم اعتنايي شهروندان به حفظ حريم شـخـصـي خـود و            بي

 .ديگران است
وي با بيان اينكه بيشتر جرائم مالي در حـوزه سـايـبـر مـربـوط بـه                  

هاي بانكي است و اين امر به دليل كـم   هاي غير مجاز از حساب برداشت
هاي بانكي به ساده ترين موارد امنيتي و ايمنـي   توجهي دارندگان كارت

ها بايد دستگاه كارت خوان را در دسترس  فروشگاه:  افزود   رخ مي دهد
 .مشتري قرار داده و واريز وجه خريد را نيز خود خريدار انجام دهد

قرار دادن دستگاه كـارتـخـوان در        :  سرهنگ يادگار نژاد تاكيد كرد
جايي خارج از دسترس مشتري و انجام عـمـلـيـات بـانـكـي از سـوي               
فروشنده ممنوع اسـت و خـريـداران در صـورت مشـاهـده چـنـيـن                      

 .هايي حق اعتراض دارند فروشگاه
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 هاي عفوني  مسعود مرداني،استاد بيماري
 كروناي ايراني نداريم

 
 
 
 
 

 
هاي عفوني با بيان اينكه جهش كرومـوزمـي    استاد بيماري:  سرويس خبر

: در كرونا امكان پذير است و ايران هم از اين موضوع مستثني نيست،گفت
اي بشود؛ مانند جهش انگليسـي، در ايـران        جهشي كه منجر به يك پديده

 .شود اتفاق نيفتاده و اگر اتفاق بيفتد توسط مراجع رسمي اطالع داده مي
وگـو بـا فـارس در             هاي عفوني در گفت مسعود مرداني، استاد بيماري

در ايران دچار جهـش   كرونا آيا ويروس« پاسخ به اين پرسش كـه 
جـهـش   :  ، گـفـت    »شده و ويروسي بنام كروناي ايراني داريـم؟   

اي است كه در هركجا و مكان كه تسهيل انـتـقـال     كروموزومي يك پديده
ويروس از فردي به فرد ديگر صورت گيرد؛ يعني زنجيره انتـقـال تشـديـد       

 ..شود، امكان جهش كروموزومي وجود دارد
البته جهش كروموزمي امكان پذير است و ايران هم از ايـن      :  وي افزود

موضوع مستثني نيست و ممكن است جهش كروموزمي كرونا اتفاق بيفتـد  
انـد امـا ايـن           نيز تاييد كرده  و اتفاق هم افتاده؛ متخصصان ژنتيك دانشگاه

ي، در ايـران اتـفـاق      انگليس اي بشود؛ مانند جهش جهش كه منجر به پديده
 .شود نيفتاده و اگر اتفاق بيفتد توسط مراجع رسمي اطالع داده مي

هاي عفوني با طرح اين پرسش كه چرا ايـن مـوضـوع         اين استاد بيماري
براي اينكه مردم بدانند راه انتقال و پيشگيري از   :  اهميت دارد؟، بيان داشت

ي وجـود دارد،      چـيـنـ    ويروس تغيير نكرده و همان اقداماتي براي ويروس
 .ويروس كروناي انگليسي هم بايد مورد توجه قرار گيرد  براي

شـود روي دو نـوع          واكسني كه اكنون استفاده مي:  مرداني يادآور شد
ويروس كروناي قبلي و انگليسي اثر گذار است؛ به جز نوع جهش يـافـتـه      

 .نشده است  آفريقايي كه خوشبختانه تاكنون در ايران گزارش

پرستار زرندي، رتبه دوم 
 ترين پرستار دياليز كشور مهربان

 
 
 
 
 

 

تـريـن      زرندي در نظرسنجي كه با عنوان مهـربـان   خاتون ايرانمنش نجمه:  سرويس خبر
 .پرستار دياليز انجام شد به عنوان نفر دوم برگزيده شد

هاي صبرو شكيبائي و عطـوفـت هسـتـنـد كـه در              به گزارش  فارس ، پرستاران اسوه
هاي بـارز، حضـرت زيـنـب            اي برگرفته از ويژگي فرساي كنوني با روحيه شرايط طاقت

زرنـدي     خاتون ايرانمنش كنند، خانم نجمه در راستاي كاهش درد بيماران تالش مي)  س( 
ترين پرستار دياليز انجام شد به عنوان نـفـر      در نظرسنجي اينستاگرامي كه با عنوان مهربان

 .دوم برگزيده شد
اي شد تا به سراغ وي در عرصه بهـداشـت و درمـان         اين موفقيت پرستار زرندي بهانه

منت، صـادقـانـه خـدمـت           كه بدون هيچ توقعي و با اندك رفاه، بي   استان كرمان برويم
 .كند مي

سـال سـابـقـه كـاري در               15خانم ايرانمنش با مدرك كارشناسي پرستاري بيش از   
ديـالـيـز       درماني و مركز تـخـصـصـي       آرآي، جراحي مغز و اعصاب، شيمي هاي ام بخش

اكنون بـه بـيـمـاران شـيـمـي             بيمارستان جواداالئمه كرمان را در كارنامه خود دارد و هم
 .كند رساني مي درماني اين بيمارستان خدمت

خواهد و مـن از       پرستاري از مشاغل سخت است كه از خودگذشتگي مي:  وي گفت
هـا و       شغلم رضايت قلبي دارم و عاشق خدمت به بيماران هستم و با وجود همه سـخـتـي   

ايـن شـغـل را        كنم زيرا با عشق و عالقه    ها به پرستار بودن خودم افتخار مي دشواري
 .انتخاب كردم و هيچ زماني از انتخاب خود پشيمان نخواهم شد

هـاي     اين پرستار دلسوز با بيان اينكه در طول خـدمـتـم در بـخـش           
ترخيص بيماران پـس     خاطرات خود را   متعددي حضور داشتم بهترين

 .از درمان و بهبودي آنها عنوان كرد
در واقع پرستاران در هـر بـخـشـي كـه            :  زرندي ادامه داد ايرانمنش

هاي خاص خـودش را     سختي   خدمت كنند فرقي ندارد زيرا هر بخش
كنـم در     كنند، البته احساس مي براي بهبودي بيماران تالش مي   دارد و

تر باشد چون بيماران اين بخش به ظاهر سالـم   بخش دياليز كمي سخت
 .اما يك دنيا مشكل دارند

من بيماران را از صميم قلب دوسـت دارم    :  اين پرستار زرندي گفت
دهيم  با همكارانم براي بهبودي آنها انجام مي و نهايت سعي و تالش را

و در اين راه كوتاهي نخواهيم كرد زيرا بهبودي بيماران موجب شادي 
 .  شود و خوشحالي همه ما مي

 :ستاندار كرمانا
بيانيه گام دوم انقالب اعتراض ضمني 
 مقام معظم رهبري به وضع موجود بود

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

به نظر بنده توليد و انتشار بـيـانـيـه       :  استاندار كرمان گفت :  سرويس خبر
گام دوم انقالب اعتراض ضمني مقام معظم رهبري به وضع موجود ما بـود  
و اعالم كردند خيلي به وظايف عمل نكرديد و بخش زيـادي از بـيـانـيـه          

 .آسيب شناسانه است و بخشي از آن نگاه راهبردي به آينده است
دكتر علي زيني وند در جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان كرمـان  

نگاه خوبي به ستاد سـامـانـدهـي     :  با محورت هويت ديني و ملي اظهار كرد
در كشور با توجه به انباشت تجربه و عـلـم،   :  وي افزود .جوانان وجود دارد

در توليد سند و راهبرد مشكل نداريم و حجمي از ايـده هـاي خـوب در          
سطوح عالي كشور توليد شده اما نتوانسته ايم اين حلقه را به اجـرا وصـل       

زيني وند با اشاره به اينكه گوش كشور از كلي گويي و حرف هـاي   .كنيم
در حال حاضـر در بـحـث        :  كلي زدن پر است و فايده ندارد، تصريح كرد

هويت چقدر احساس تهديد مي كنيم؟ اكنون هويت فرزندان ما چـگـونـه      
است؟ بايد مفاهيم ستاد در بحث هويت به گونه اي باشد كه چتر آن باالي 

 .سر همه ايرانيان قرار بگيرد
حجم زيادي از هويت جوانـان بـرگـرفـتـه از          :  استاندار كرمان بيان كرد

فضاي مجازي و مفاهيمي است كه هيچ مناسبتي با هويت ايراني، انقالبي و 
 .اسالمي ما ندارند

به نظر بنده توليد و انتشار بيانيه گام دوم انـقـالب اعـتـراض         :  وي افزود
ضمني مقام معظم رهبري به وضع موجود ما بود و اعالم كردند خيـلـي بـه      
وظايف عمل نكرديد و بخش زيادي از بيانيه آسيب شناسانه است و بخشي 

زيني وند با اشـاره بـه ايـنـكـه سـتـاد               .از آن نگاه راهبردي به آينده است
ساماندهي امور جوانان جزو مهم ترين ستادهاست و بايد برنامه توليد كنـد،  

ظرفيت استفاده از قوانين وجود دارد و مي توانيم در دل آن تـولـيـد    :  گفت
وي با اشاره به اينكه استان كرمان ظـرفـيـت بـااليـي دارد،           .فرصت بكنيم
 .كار انفرادي نتيجه نمي دهد و كار تشكلي به نتيجه مي رسد: عنوان كرد

 مانور روز بدون حادثه 
در جاده هاي استان كرمان 

 برگزار شد
 
 
 
 
 

 

 
مانور روز بدون حادثه با هدف فرهنگ سـازي در حـوزه         :  سرويس خبر 

رانندگي و كنترل بهتر ترافيك ، با محوريت اداره كل راهداري و حمل ونقـل  
هاي همكار از جمله  قرارگاه پليـس راه     جاده اي استان  و حضور ساير دستگاه

با حركـت  حـدود       ....  هاي پزشكي ، هالل احمر و شمال استان ، مركز فوريت
 مـديـر  .  شد برگزاردستگاه انواع ماشين آالت در ميدان هفت باغ  كرمان   300

رصد الكتـرونـيـكـي     :  گفتكل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان 
محورهاي ارتباطي استان از طريق سامانه هاي كنترلـي در مـركـز مـديـريـت             

در هاي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان نظارت مي شود و  راه
سامانه ثبت تخلفات ، تردد  مـحـورهـاي مـواصـالتـي          149حال حاضر حدود 

سيد علي حاج سيد عليـخـانـي     .  حوزه استحفاظي استان را مديريت مي نمايند 
هاي شرياني و اصـلـي بـا         نيروهاي پليس راه استان كرمان نيز در محور:   افزود

استفاده از كليه توان پليس مستقر شدند تا ضمن ايجاد تردد ايمن در محورهاي 
استان كرمان بتوانيم در اين روز همكاري خوبي را در قالب كار تيمـي انـجـام      

  .دهيم تا ميزان تصادفات را تا حد زيادي كاهش دهيم
كيلومتـر طـول      970هزار و  13حاج سيدعليخاني با اشاره به اين مطلب كه  

 تمام توان خود را در راستاي ايمن سـازي   :  راه در استان داريم خاطر نشان كرد
اي، برقراري ايـمـنـي، روكـش آسـفـالـت،               از نظر رفع نواقص جاده ،ها جاده
اتـفـاق   هيچ   تا به كار برديم ها كنترل كشي گيري، نصب تابلو عاليم و خط لكه

اداره ماشين آالت راهـداري و      :  وي يادآور شد.  پيش نيايدي  ناگوار  حادثهو 
 131:   دستگاه ماشين آالت شـامـل       354حمل ونقل جاده اي استان كرمان  با 

 91دستگاه ماشين آالت نيـمـه سـنـگـيـن            132دستگاه ماشين آالت سنگين،  
دستگاه ماشين آالت سبك عمليات راهداري را در نوروز امسال  و در شرايـط  

 . متعدد جوي انجام مي دهند
حاج سيد عليخاني  از مردم كرمان خواست عالوه بر رعايت پروتكل هـاي    
بهداشتي و عدم مسافرت هاي غير ضروري، ضمن  رعايت قـوانـيـن مـقـررات        
رانندگي و كنترل بيشتر حركات ترافيكي از جمله عدم سـرعـت زيـاد، عـدم           

، .... استفاده از گوشي همراه ، عدم رانندگي در مدت زمان بيش از دوساعت و  
چنانچه شكايت، انتقاد و يا پيشنهادي در حوزه راهداري و بخش حمل ونـقـل     

بـه مـا اطـالع           10000341جاده اي داشتند، مراتب را از طريق سامانه پيامكي 
 .دهند

معاون امور جـوانـان   :  سرويس خبر
در :  وزارت ورزش و جوانان گـفـت    

ستاد ساماندهي امور جوانان، سرجمع 
اتفاقي كه مي خواهيم نيفتاده و شاهد 

... مهاجرت جوانان، حاشيه نشيني و   
هستيم درحالي كه نبايد اجازه بدهيم 
كار به اينجا برسد و بايد قبل از اين با 
ايجاد شغل در روستا از مـهـاجـرت        

 .جلوگيري مي كرديم
محمدمهدي تندگويان  در جلـسـه   
ستاد ساماندهي امور جوانـان اسـتـان      
كرمان با محوريت هويت ديـنـي و       

كرمان تنها اسـتـانـي    :  ملي اظهار كرد
است كه تاكنون دو مرتبه در سـتـاد       
ساماندهي جوانان آن شركت كـرده    
 .ام كه اين فرصت كم پيش مي آيد

وي با اشاره به اينكه تاكنون بيـش  
از چهار بار به كرمان سفر داشتـه ام،    

كرمان براي فـرزنـدان شـهـدا       :  افزود
 . مأمني است و نمي شود نياييم

عموي ما اينجا دفن شده و دلتنگ 
كه مي شويم براي درد دل مي آييـم  
و كرمان براي ما خـاطـرات بـه يـاد         

 .ماندنيِ شيرين و غمگين دارد
: تندگويان در ادامه تصريـح كـرد    

اگر توجه اساسي به بيانيـه گـام دوم       
انقالب اسالمي داشته بـاشـيـم، مـي         
بينيم اگر روال و اتفاقي كه در كشور 
افتاده و درست بوده و همه چيز بدون 
مشكل اجرا مي شد، نيازي به تولـيـد   
بيانيه نيست اما وقتي بحث گـام دوم    
مطرح مي شود، در كنار تعريف ريل 
گذاري، سياست گذاري و مشخـص  
كردن چشم انداز، حـتـمـاً نـيـاز بـه           
نــگــرش بــه مــاقــبــل و تصــحــيــح          
موضوعاتي است كه مـمـكـن اسـت       

 .اشتباه انجام شده باشد
ايـن  :  معاون وزير ورزش بيان كرد

ديدگاه تحول گرا و آيـنـده نـگـر           
است، بنابراين وظيفه همه نهادهاسـت  
كه در مدل اجرا، عمليات و ارتباط با 
مدل حاكميت همه رونـد اقـدامـات      
بررسي شود و با توجه بـه سـيـاسـت       
گذاري بيـانـيـه، اصـالح سـاخـتـار،            
اصالح فرآيند و هم افزايي صـورت    

 .بگيرد
يـكـي از مشـكـالت         :  وي افـزود 

كشور اين است وقتي يك دسـتـگـاه    
وارد موضوع مي شود، بقيه از خـود    
رفع مسئوليت مي كنند در حالي كـه  

دستور مقام معظم رهبري الزم االجرا 
براي تمام نهادهاست و مـوضـوعـات    
مطرح شـده در حـوزه عـمـلـكـرد             
اجرايي نهادي ماننـد مـا نـيـسـت و            
بسياري از نهادها بايد ورود و راهكار 
داشته باشند تا در راستاي بيانيه پايش 

 .عملياتي داشته باشيم
تندگويان با اشاره به اينكه تدويـن  
سند جامع اجرايي كار در رابـطـه بـا      
بيانيه گام دوم را در دسـتـور كـار            

اگر خروجي جـلـسـه      :  داريم، گفت
ستاد ساماندهي امور جوانان در استان 
به رفع يك آسيـب و يـك اتـفـاق           
جديد كمك كند، استاندار وقت مي 

 .گذارد
كدام دستگاه مي تواند :  وي افزود

ادعا كند بحث جوانان بـه مـا ربـط          
ندارد؟ اشـتـغـال، ازدواج، طـالق،           
فرهنگ، اعتياد، نزاع، خـودكشـي و     

درصد مسائـل   90در مجموع بيش از 
استان به جوانان ربط دارد و هر كدام 
از دستگاه ها بايد دغـدغـه مـنـد در         
ستاد حاضر شده و ما بايد هماهنگـي  
و بهترين ياري در سياسـت گـذاري     

 .كالن را بدهيم
معاون وزير ورزش بـا اشـاره بـه          
اينكه اعتبار به اندازه كـافـي وجـود        
دارد اما هماهنگي وجـود نـدارد و         

: شاهد پرت منابع هسـتـيـم، گـفـت         
 25امسال براي نخستين بار بـعـد از       

سال آمار ثبت ازدواج در كشور پنج 
درصد افزايش پيدا كرده و كـرمـان     
استان سوم در اين زمـيـنـه اسـت و           

هشت درصد افزايش ثبت ازدواج در 
ماهه امسال مربوط به كرمان اسـت   9

 .كه اتفاق خوبي است
در ستاد ساماندهـي  : وي اظهاركرد

امور جوانان، سرجمع اتفاقي كه مـي  
خواهيم نيفتاده و شاهـد مـهـاجـرت       

هسـتـيـم    ...  جوانان، حاشيه نشيني و     
درحالي كه نبايد اجازه بدهيم كار به 
اينجا برسد و بايد قبل از اين با ايجـاد  
شــغــل در روســتــا از مــهــاجــرت          

 .جلوگيري مي كرديم
بايد هـمـه   :  تندگويان تصريح كرد

دستگاه ها دغدغه مند با طرح و ايـده  
وارد جلسات شوند و اتفاق مثبت اين 
است كه جوانان استان كـه فـرصـت      

 .هستند، تبديل به تهديد نشوند
وي با اشاره به تشكل هاي جوانان 

در هيچ كـدام از    :  استان ها بيان كرد
اغتشاشات چند سال اخير يك نفر از 
مجموعه تشـكـل هـاي مـا حضـور            
نداشته و نشان مي دهد وقتـي جـوان     
در پايگاه و جايگاهي حضور يابد كه 
بحث هاي مختلف دارد و شأنيت او   
رعايت شود، در اين مـبـاحـث وارد      

معاون امور جوانان وزارت  .نمي شود
اعضاي تشكـل هـا و       :  ورزش گفت

سمن هاي جوانان در حوزه آسيب ها 
و اشتغال كار مـي كـنـنـد و بـراي              
حضور هدفمند جوانان، دوره برگزار 
مي كنيم و تكليف جوانان حاضر در 

  .ستاد مشخص است
وي خطاب به مديران با اشـاره بـه     
اينكه بايد همانطور كه در خـانـه بـا        

جوانان خود برخورد مي كـنـيـم، بـا       
: جوانان استان برخورد كنيم، گـفـت  

ثبت تشكل هـاي داراي طـرح در           
استان كرمان با مشكل مواجه است و 
درخواست داريم هرچه زودتـر ايـن     

 .مشكل رفع شود
كرمان ميزبان ششمين كنگره 

 ملي جوانان
مديركل ورزش و جوانان اسـتـان     
: كرمان در اين نشست اظهار داشـت   

ششمين كنگره ملي جوانان طـي دو      
روز به ميـزبـانـي كـرمـان در حـال             
برگزاري است و سخنرانان مـلـي در     
كرمان حضور پيدا كردند و جلساتي 
با حضور اعضاي مجمع جوانان بـرپـا   

ها نـيـز طـي         شد و برگزاري كارگاه
 .ست امروز در حال برگزاري

ميثم پاريزي با اشاره به اينكه تفكر 
سازي و اعتماد  جوانان بايد با گفتمان

تـر   به جوانان در مسائل مختلف عميق
سامانه مـلـي امـيـد         :  شود، ابراز كرد

زندگي طي سال جاري در كـرمـان       
رونمايي شده كه يك سامانه مشاوره 
و قابل نصب بر روي تلـفـن هـمـراه       

اي را بـراي       است و اقدامات مشاوره
 .هاي سني مختلف انجام دهد گروه

دبــيــرخــانــه شــبــكــه   :  وي افــزود  
هاي اجتماعي در استان كرمان  آسيب

است و مسائل و مشكـالت مـنـاطـق       
 .كند اي را بررسي مي حاشيه

پويش ملي نقش من در بيانيه 
 گام دوم انقالب

نماينده اتحاديه انجـمـن اسـالمـي       
آموزان استان كرمـان هـم در        دانش

سخناني با اشاره به صدور بيانيه گـام    
دوم انقالب توسـط رهـبـر مـعـظـم           

خوانش بيانيـه  :  انقالب اسالمي گفت
آموزان آغاز شد و از آنجـا   بين دانش
پـروري از       يـابـي و زبـده          كه زبـده 

وظايف انجـمـن اسـت، بـنـابـرايـن            
كار بيانيه گـام دوم انـقـالب           كتاب

 .طراحي شده است
نخستين پـويـش     :  شيخي ادامه داد

ملي نقش من در بـيـانـيـه گـام دوم          
كـار شـكـل         انقالب مبتني بر كتـاب 

گرفته است و اين پويش از جـمـعـه      
خـورد و       هفته جـاري كـلـيـد مـي         

اميدواريم تبليغ الزم براي اين برنامـه  
صورت گيرد تا شاهد اتفاقات خوبي 

 .باشيم

رئيس بيـمـارسـتـان     :  سرويس خبر
قلب و عروق شهيد رجايي، از كـار    

قلـب مصـنـوعـي بـراي           7گذاشتن 
بيماران قلبي در اين مركز درمـانـي     

 .خبر داد
نـوحـي،     به گزارش مهر ، فريدون

در آئين پويش ره سالمت با حضور 
وزير بهداشت در بيمارستان قلـب و    
عروق شهيد رجـايـي، بـه تشـريـح          
دستـاوردهـا و خـدمـات صـورت            
گرفته براي بيماران قلبي در كشـور    

 .پرداخت
وي در ابتدا از بيمارستان قلـب و    
عروق شهيد رجايي به عنوان قـطـب   
قلب و عـروق كشـور نـام بـرد و             

تـخـت      650در حال حاضر   :  گفت
تـخـت آن        608مصوب داريم كه 

 .فعال است
 300نوحي با اعالم اينكه بيش از   

تخت آي سي يو، سي سـي يـو و         
در :  هاي ويژه داريم، افـزود  مراقبت 
ــوع             99ســال    ــال شــي ــب ــه دن و ب

، شـاهـد كـاهـش         كـرونـا   بيـمـاري  

مراجعات بيماران قلبي به اين مركـز  
، 98به طوري كه در سـال        .  بوديم

هزار بستري داشـتـيـم كـه ايـن           24
هـزار بسـتـري         16تعداد امسال بـه    

مـيـزان   :  وي ادامه داد  .كاهش يافت
مــراجــعــات بــه بــخــش اورژانــس       

مــورد  9860 بــيــمــارســتــان نــيــز از    
نوحي با اعـالم    .مورد رسيد 4600 به

اينكه بيمارستان قلب و عروق شهيـد  
اتاق عمل اسـت،     13رجايي داراي 

عـمـل    8500 ،98در سـال      :  گفـت 
ايم كه امسال اين تـعـداد      انجام داده

مورد عمل قـلـب كـاهـش        6900 به
رئيس بيـمـارسـتـان قـلـب و           .يافت

آخريـن  :  عروق شهيد رجايي، افزود
هاي روز دنيا در اين بيمارستـان   عمل

به طوري كـه فـقـط      .  شود انجام مي
پيوند قلب كـودكـان در سـال           30

نـوحـي بـه            .ايم گذشته انجام داده
انجام عمـل قـلـب مصـنـوعـي در             
بيمارستان قلـب و عـروق شـهـيـد            

تا كنـون  :  رجايي اشاره كرد و گفت
مورد قلـب مصـنـوعـي در ايـن             7

بيمارستان انجام شده است كه اگـر    
با ارز دولتي نباشد، امـكـان ايـنـكـه        
بيماران بتوانـنـد قـلـب مصـنـوعـي            
استفاده كنند، غير ممـكـن خـواهـد       

زيرا، هزينه آن با ارز آزاد بيـش  .  بود
از چند ميلـيـارد خـواهـد شـد امـا             
بيماران نيازمنـد قـلـب مصـنـوعـي           

كنند امكان هزينـه آن بـا        عنوان مي
 500تا    400ارز دولتي را كه حدود 

تـوانـنـد     شود را مي ميليون تومان مي
 .پرداخت كنند

 :رئيس بيمارستان قلب شهيد رجايي مطرح كرد

 بيمار با قلب مصنوعي  7نجات جان 
 مورد پيوند قلب كودكان 30

 :معاون وزير ورزش

 مسائل مورد نظر در ستاد ساماندهي
 امور جوانان محقق نشده است 
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