
تشریح جزئیات ترور شهید سلیمانی
 به دست تروریست های آمریکایی و صهیونیستی

از  دعوت  مردمی  پویش  هماهنگی  شورای  دبیر  لیالی،  رحیم  آقای 
آیت اهلل رئیسی گفت: با توجه به استقبال عمومی و اقبال اقشار مختلف 
مردم در دعوت از آیت اهلل رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست 
جمهوری و به منظور تقویت این دعوت و پویش ها و اثربخشی آنها 
با کمک تعدادی از دلسوزان نظام و انقالب پویش سراسری دعوت از 

ایشان برای حضور در انتخابات را تشکیل داده ایم.

آقای محمد مهدی غفاری، رئیس شورای راهبردی گروه جهادی ایران 
سر بلند، بر هم افزایی بین نیرو های انقالبی و توجه به اقوام و مذاهب در 
سراسر کشور تاکید کرد و گفت: مشارکت اقوام و مذاهب در انتخابات 
یکی از نکاتی است که همیشه مهم بوده و در انتخابات دولتمردان به 
ویژه گروه های سیاسی باید اقوام و مذاهب مختلف را به عنوان فرصت 

ببینند.

دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: بدون قدرت میدان، 
دیپلماسی توانی برای موفقیت ندارد و بدون قدرت دیپلماسی، میدان 
هرگز به اهداف خود برای تأمین منافع ملی دست نخواهد یافت، این 
همان مجاهدت هوشمندانه ای است که حاج قاسم سلیمانی در منطقه 
با هم افزایی قدرت میدانی و دیپلماسی توطئه دشمنان را خنثی کرد و 

قدرت عظیمی برای دیپلماسی به وجود آورد.
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 دبیر شورای هماهنگی پویش مردمی دعوت از آیت اهلل رئیسی:

پویش مردمی
 دعوت از آیت اهلل رئیسی 

فعالیت رسمی خود را آغاز کرد

 رئیس شورای راهبردی گروه جهادی ایران سربلند:

مشارکت اقوام و مذاهب در انتخابات 
فرصتی برای پیشبرد اهداف نظام 

در عرصه بین الملل است

رئیس مجلس شورای اسالمی:

مجاهدت هوشمندانه  حاج قاسم
قدرت عظیمی برای دیپلماسی

 به وجود آورد

حجت االسالم علی نوری، معاون سازماندهی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه: 
بر اساس مصوبه جلسه ۶۶ ستاد ملی مقابله با کرونا، نماز عید سعید فطر با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی در شهر های قرمز و نارنجی در فضای باز و در 

شهر های زرد و آبی بر اساس طرح مدیریت هوشمند در مصلی ها و مساجد برگزار می شود
مردم شریف و مومن برای شرکت در نماز عید سعید فطر حتما ماسک و وسایل شخصی مورد نیاز همچون سجاده، مهر، تسبیح و ... را به همراه داشته باشند

افراد با بیماری های زمینه ای و عالئم بیماری از حضور در نماز پرهیز کنند
از ستاد های نماز جمعه و کارگزاران مساجد درخواست می شود تا محیط برگزاری نماز عید سعید فطر را به شکل مناسب برای برگزاری یک نماز باشکوه آمده کنند

 نماز عید فطر درکرمان 
در فضاهای باز مساجد برگزار می شود

آگهی دعوت سهامداران شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان )سهامی عام(

به شناسه ملی 10630161649  و شماره ثبت 3191

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

هیات مدیره شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 3  /3  / 1400 به آدرس: تهران، میدان ونک، 
بزرگراه حقانی، بعد از چهارراه جهان کودک، خیابان شهیدی، کوچه ژوبین، پالک2 کدپستی 1518612345 تلفن 86084633 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 30 /12 / 1399

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد حساب ها و عملکرد سال مالی منتهی به 30 / 12 / 1399
3- بررسی و تصویب صورتهای مالی جهت سال مالی منتهی به 30 / 12 / 1399

4- تعیین حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1400
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1400 
6- تصمیم گیری در رابطه با تقسیم سود مالی منتهی به 30 /12 / 1399

7- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره
8- تعیین پاداش هیات مدیره

9- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی سالیانه باشد. 
)ضمنا معرفی نامه شرکت در جلسه همراه شرکت کنندگان باشد(

با تالم و تاثر فراوان، درگذشت پدر بزرگوارتان 
شادروان حاج سید علی طالبی زاده

را صمیمانه تسلیت عرض نموده، برای آن سفرکرده 
که از سالله ی پاک سادات و تبلور شریف انسانیت بود، 
علو درجات و برای جنابعالی و خانواده محترم، خصوصًا 
 والده ی مکرمه و خاندان معظم طالبی زاده، صبر و اجر 

از خداوند متعال خواهانیم.

جناب آقای  مهندس سید مصطفی طالبی زاده
و خانواده معزز

خانواده های لولویی، طاهری، بحرینی، رضایی، وکیل زاده ابراهیمی

پایگاه خبری یاهو نیوز به قلم »جک مورفی« و »زاک دارفمن« در گزارشی به تشریح جزئیات طرح ترور شهید سردار سپهبد »حاج قاسم سلیمانی« به دست 
تروریست های آمریکایی پرداخت.

در این گزارش تفصیلی، به ابعاد همکاری های تروریست های آمریکایی با رژیم صهیونیستی و مأموران امنیتی کردستان عراق اشاره شده و تصریح شده که این 
عملیات، بر وضعیت راهبردی دولت کنونی آمریکا به ریاست »جو بایدن« در منطقه طی سال های آینده اثرگذار خواهد بود.

این گزارش در ابتدا به تشریح سه تیم عملیاتی می پردازد که در مخفیگاه های خود در فرودگاه بین المللی بغداد منتظر ورود فرد موردنظر بودند: )شهید( قاسم 
سلیمانی، قدرتمندترین فرمانده نظامی ایران. 

اعضای این تیم های عملیاتی در لباس های مبدل و در هیئت کارکنان بخش تعمیرات در مواضع خود در ساختمان های قدیمی یا خودروهایی در کنار جاده مستقر 
شدند.  بقیه در صفحه 4

جناب آقای مهندس سلیمانی
 مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق 

شمال استان کرمان
با اندوه فراوان، مصیبت وارده درگذشت شش جوان پرتالش  که  حین ماموریت شبانه روزی، آسمانی شدند را به جنابعالی، همکاران شرکت توزیع شمال 
استان کرمان و کلیه مقامات محترم صنعت برق و خانواده های محترم آنان تسلیت عرض نموده و رحمت واسعه برای آن عزیزان از دست رفته و صبر و 

شکیبایی برای خانواده های محترم آنان از درگاه ایزد توانا آرزومندیم.

مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره و همکاران
شرکت مهندسین مشاور شهاب نیروی کرمان )مشانیک(

شماره: 55/39/00/1015                                               نوبت دوم                                     تاریخ:  1400/02/18 

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای    
  شرکت خدمات حمایتي کشاورزي  استان کرمان

شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان  کرمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دار انجام امورحفاظت فیزیکی ونگهبانیخود را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانكاران واجد 
شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و... » در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند. 
1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: 2000030062000003 روزچهارشنبه مورخه 1400/02/18

2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان  به آدرس کرمان- بلوارشهید صدوقی- دویست متر بعدازسه راه کشاورز- سمت چپ 
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500/000ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز یکشنبه  مورخه 1400/02/19 لغایت ساعت19 روز شنبه مورخه 1400/02/25
5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی-بارگزاری در سامانه بصورت pdf-: تا ساعت19 روز سه شنبه مورخه 1400/03/04

الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45روز  از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها:  روزچهارشنبه مورخه 1400/03/05 ساعت 10 درمحل سالن کنفرانس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرمان

7-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ:  673/364/000)ششصدوهفتادوسه میلیون وسیصدوشصت وچهار هزار(ریال که به  دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی )فیش واریزی( بحساب شبای شماره 
IR250100004001039704005791نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز سی کاراکتری 304039759263500650000000000006 قابل ارائه می باشد. 

8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف(عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز سه شنبه  مورخه 1400/03/04 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود. شناسه آگهی 9654

www.assc.irضمنا جهت كسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 03432111025  به  آدرس اینترنتی شرکت
 وآدرس  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.

- شماره تماس پشتیبانی سامانه1456) تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان  به شماره03432163523(

با پیگیری های دیوان محاسبات کشور و با همراهی دستگاه قضا، قرارداد واگذاری شرکت 
4کشت و صنعت نیشکر هفت تپه فسخ و این شرکت به بیت المال بازگشت.

 اخبار  در  یک  نگاه

مهندس طبیب زاده گفت: اقتصاد دانش بنیان، می تواند زمینه همکاری استان کرمان با 
مجارستان باشد.

رئیس اتاق کرمان: 
اقتصاد دانش بنیان می تواند 
زمینه همکاری با مجارستان

 باشد

4

با پیگیری دیوان محاسبات کشور و همراهی دستگاه قضا
خوشحالی کارگران

 نیشکر هفت تپه به بیت المال 
بازگشت

دکتر پاک آیین،نماینده مدیران مسئول رسانه ها در نامه ای به رئیس ستاد مقابله با کرونا 
تاکید کرد: خبرنگاران در اولویت تزریق واکسن قرار بگیرند.

نماینده مدیران مسئول رسانه ها 
در هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها :

خبرنگاران، در اولویت 
تزریق واکسن قرار بگیرند

4

با شروع مجدد بازی های لیگ برتر، گل گهر در اهواز و مس در رفسنجان، بازی خود را 
به حریفان واگذار کردند.

روز بد
 برای فوتبال

 کرمان

4

شوق شهادت
... من به پیغمبر عرض کردم -حاال با زبان ما- که یا رسول اهلل! یادتان هست در روز اُُحد وقتی که حمزه به شهادت 

رسید، دوستانمان عّده ای به شهادت رسیدند و من با آن همه جراحتی که بر من وارد شده بود شهید نشدم!
 خیلی این بر من سخت آمد که من عقب ماندم و شهید نشدم، شما توّجه کردید، به من فرمودید که:

 علی جان! مژده، تو هم شهید خواهی شد؛ 
یادتان هست؟ آن روز شما به من فرمودید که بشارت باد بر تو علی جان! شهادت در پی تو است و تو شهید خواهی 

شد.
 حاال کأنّه حضرت سؤال می کنند که خب حاال چند سال گذشته، پس چرا من شهید نشدم. 
پیغمبر در جواب این مطلب فرمود که علی جان! همین درست است، تو شهید خواهی شد. 

بعد فرمود: حاال که سرنوشت تو شهادت است، صبر تو بر شهادت چگونه خواهد بود؟
خب شهادت در میدان جنگ چیز دشواری نیست؛ مثالً فرض کنید که آن روز انسان یک نیزه ای یا شمشیری می خورد، 

امروز یک گلوله ای می خورد، به شهادت می رسد؛ چیز مهّمی نیست. 
شهادت در میدان های مبارزات بزرگ بعدی که انسان سختی هایی را تحّمل می کند، خیلی مهم است. 
امیرالمؤمنین بعد از یک دوران دشوار به شهادت رسیدند، آن هم در محراب و با آن کیفیّت دشوار.

در لحظه لحظه ای که رهبر فرزانه، این سخنان را با بغضی در گلو بر زبان می راند، فقط حاج قاسم در نظرمان بود. احساس 
کردیم این زبان حال سردار است. 

چه قدر منتظر شهادت بود و چه قدر بر این فیض بزرگ، صبر کرد!
او حتی از رهبرش خواسته بود که برای شهادتش دعا کند. 

مقام معظم رهبری نیز بعد از شهادت حاج قاسم به این موضوع اشاره کردند و گفتند: او شوق شهادت داشت و برای آن اشک 
می ریخت!

... شهادت، پاداش تالش بی وقفه ی او در همه این سال ها بود!
... آمریکایی ها کسی را که سرشناس ترین و قوی ترین فرمانده مبارزه ی با تروریست بود، ترور کردند!

... آنها در میدان رو به روی جنگ با او مواجه نشدند، دولت آمریکا دزدانه و بزدالنه او را ترور کرد!
***

با این جمالت متوجه می شوید که چرا صحبت های رهبر، پیرامون شوق شهادت امام علی)ع( ما را به یاد حاج قاسم انداخت.
امروز وقتی گزارش یک پایگاه خبری آمریکایی، درباره جزئیات ترور سردار را خواندیم، هم داغمان تازه شد و هم معنای 
بشارت رسول اکرم به امام علی و رمز اشارت مقام معظم رهبری به این موضوع را دریافتیم. اینکه چرا شهادت حاج قاسم در 
میدان های متعدد جنگ رقم نخورد و... به جایی رسید که با همکاری ظالمانه ی سه کشور  و نیروهای امنیتی آنان به شهادت 

رسید!
اینگونه است که همه عقیده دارند حاج قاسم از شهدایی است که شفاعت می کند!                                                         مدیرمسئول

سرمقاله

روزنامه

هر روز صبح در سراسر استان

وزارت جهاد کشاورزی

هب سوی اوست
بازگشت همه


