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سياسي          -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي  تومان 1000 -صفحه  4    2798شماره    

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

 روزنامه
 سال بيست و ششم-هر بامداد در استان كرمان  

 خالصه آگهي مزايده
اداره اوقاف وامور خيريه ماهان در نظر دارد رقبات موقوفات مشروحه ذيل را بر طبق شرايط مندرج در آگهي مزايده باجاره                          

به دبير خانه اوقاف وامور خيريه ماهان تحويل و            98/11/20داوطلبان ميتوانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ               . واگذار نمايد 
جهت كسب اطالعات بيشتر به     . باز و قرائت خواهد شد      98/11/21روز دوشنبه مورخ      ظهر 12رسيد دريافت دارند كليه پيشنهادات رسيده راس ساعت          

 .تماس حاصل فرمايند 33772202دايره اجارات مراجعه و يا با شمار تماس 
و شش دانگ عرصه و اعيان هتل باغ متولي باشي  شامل يكباب ساختمان دو طبقه مشتمل بر دو باب سالن تشريفات و آشپزخانه و چايخانه و سالن                            -1

ريال با مبلغ سپرده       276/000/000با اجاره بهاي ماهيانه      و آالچيقها و فضاي سبز و اشجار موجود در باغ               زير زمين با كليه متعلقات و وسايل             
كه برنده موظف است نسبت به نگهداري باغ و متعلقات در طول مدت رابطه                99/12/1لغايت    98/12/1ريال براي مدت يكسال از مورخ    331/200/000

به   اتباستجاري اقدام نمايد و اداره اوقاف و امور خيريه ماهان نيز حق نظارت مستمر بر مجتمع و متعلقات آن را داشته و در صورت تخلف كتبا مر                                
 5شركت كننده در مزايده ميبايست حداقل داراي        . مستاجر اعالم و درصورت عدم اقدام از طرف مستاجر به صورت يكطرفه سند اجاره فسخ خواهد شد                 

ار گرفتن قر سال سابقه كار در امور رستوران داري و هتل داري باشد و مدارك سوابق كاري خود را ضميمه پيشنهاد خود نمايد الزم بذكر است با توجه به
نيرو بكار گمارده شده   باغ در جنب بقعه شاه نعمت اهللا ولي برنده مزايده ميبايست  نسبت به رعايت شئونات اسالمي اقدام نمايد و كليه هزينه ها از جمله

و برنده مزايده   ست  در باغ و هزينه هاي مالياتي و تامين اجتماعي و  هزينه انتشار آگهي مزايده و كارشناسي و آب و برق و گاز نيز بر عهده برنده مزايده ا      
 .حق هيچ گونه هزينه در رقبه را قبل از هماهنگي با موجر ندارد

جرعه مياه قناتغستان بانضمام دو قطعه زمين مزروعي و دو دانگ از شش دانگ باغ مشهور به                     3موقوفه عبدالرضا خاني متصرفي اين اداره شامل          -2
 ريال نوبت دوم 1/000/000با مبلغ سپرده  1400/7/1لغايت  98/7/1ريال براي مدت دو سال از مورخ  7/900/000افشار گله با اجاره بهاي ساليانه 

متر مربع بانضمام نيم سهم مياه ثاني آباد با اجاره             1129رقبات موقوفه مشهدي جعفر متصرفي اين اداره شامل شش دانگ يكدرب باغ به مساحت                -3
 نوبت دوم 1400/7/1لغايت  98/7/1ريال براي مدت دو سال از  1/000/000ريال با مبلغ سپرده  7/500/000بهاي ساليانه 

فرعي از سه اصلي با       1436رقبات موقوفه شيخ عبدالكريم متصرفي اين اداره شامل دو جرعه مياه قناتغستان بانضمام يك قطعه زمين مزروعي پالك      -4
 نوبت دوم1400/7/1لغايت  98/7/1ريال براي مدت دو سال از مورخ  1/000/000ريال با مبلغ سپرده  7/400/000اجاره بهاي ساليانه 

طشته مياه كوشك لنگر و يك قطعه زمين مزروعي با اجاره  5رقبات موقوفه علي عسكر متصرفي اين اداره واقع در روستاي لنگر شامل يكدرب باغ و -5
 نوبت دوم 1400/7/1لغايت  98/7/1ريال از مورخ  1/000/000ريال براي مدت دو سال با مبلغ سپرده  6/000/000بهاي ساليانه 

ريال با  4/500/000طشته مياه كوشك لنگر با اجاره بهاي ساليانه  5رقبات موقوفه كرباليي حسين متصرفي اين اداره شامل شش دانگ باغ بانضمام - 6
 نوبت دوم 1400/7/1لغايت  98/7/1ريال براي مدت دو سال از  1/000/000مبلغ سپرده 

جرعه مياه قناتغستان با      2/5رقبات موقوفه كرباليي حسن متصرفي اين اداره واقع در روستاي قناتغستان شامل يك قطعه زمين مزروعي بانضمام                     -7
 ريال  1/000/000با مبلغ سپرده  1400/7/1لغايت  98/7/1ريال براي مدت دو سال از مورخ  6/000/000اجاره بهاي ساليانه 

متر مربع فاقد آب  820.99رقبات موقوفه كدخدا محمدي متصرفي اين اداره واقع در ماهان كوچه  قالتوئيه شامل يك قطعه زمين مزروعي با مساحت -8
 ريال  500/000با مبلغ سپرده  1400/7/1لغايت  98/7/1ريال براي مدت دو سال از مورخ  3/500/000با اجاره بهاي ساليانه 

متر مربع با اجاره      949متر و     1421جرعه مياه قناتغستان بانضمام دو قطعه زمين مزروعي به مساحت             1رقبات موقوفه حوا متصرفي اين اداره شامل        -9
 ريال 1/000/000با مبلغ سپرده  1400/7/1لغايت  98/7/1ريال براي مدت دو سال از مورخ  4/500/000بهاي ساليانه 

جرعه مياه قناتغستان بانضمام يك قطعه زمين مزروعي با اجاره             2رقبات موقوفه فاطمه نساء متصرفي اين اداره واقع در روستاي قناتغستان شامل              -10
 .ريال  1/000/000با مبلغ سپرده  1400/7/1لغايت  98/7/1ريال براي مدت دو سال از مورخ  7/000/000بهاي ساليانه 

متر مربع با     6909رقبات موقوفه مشهدي علي اكبر و مال حسن شامل سه جرعه مياه قناتغستان بانضمام يك قطعه زمين مزروعي به مساحت                        -11
 ريال  1/000/000با مبلغ سپرده  1400/7/1لغايت  98/7/1ريال براي مدت دو سال از مورخ  5/900/000اجاره بهاي ساليانه 

رقبات موقوفه اكبر شهيدي نژاد واقع در ماهان خيابان باهنركوچه بيگ زاده جنب مسجد آقا اسماعيل شامل شش دانگ منزل مسكوني بانضمام                         -12
ريال با اجاره     2/160/000ريال براي مدت يكسال با مبلغ سپرده           21/600/000دانگ مياه آقايي با اجاره بهاي ساليانه           1باغچه پيش خانه بانضمام     

ريال و با توجه به اينكه خانه مذكور نياز به يكسري  تعميرات كلي و جزيي از جمله حصار كشي ديوار ضلع شرقي و قسمتي                           1/800/000بهاي ماهيانه   
رنده ه ب از ديوار ضلع جنوبي و محوطه سازي و سفيد كاري اتاقها مرمت پشت بامها و ساير هزينه هاي ديگر دارد كليه انجام هزينه هاي مذكور برعهد                          

ت قرار  مد  مزايده ميباشد و نامبرده موظف است از هزينه خود نسبت به انجام امورات خانه از هزينه شخصي خود اقدام نمايد وكليه هزينه ها در پايان                          
ذكور محل  ه م داد  برايگان متعلق به خانه موقوفه خواهد بود و پرداخت هزينه آب وبرق مصرفي برعهده برنده مزايده ميباشد ضمنا با توجه به اينكه خان                     

رت صو  اجراي نيت واقف ميباشد برنده مزايده حق ممانعت از اجراي نيت واقف در زمان برگزاري نيت توسط اداره اجرايي را ندارد الزم بذكراست در                          
و نميباشد  سخگبروز هر گونه حادثه در خانه مذكور براي مستاجر از جمله زلزله  و سايرحوادث غير مترقبه اين  اداره با توجه به وضعيت  فعلي خانه  پا                              

 .الزم بذكر است خانه صرفا جهت سكونت باجاره داده مي شود 
 

 رئيس اداره اوقاف وامور خيريه ماهان   -حميد مرتضوي    

 اخبار خانواده شهيد سليماني
 از رسانه ملي و سپاه 
 اطالع رساني مي شود 

خـانـواده   :  سرويس خبر
ــمــانــي در        ــي ســردار ســل

: اي اعـالم كـرد         اطالعيه
اطالع رساني دربـاره ايـن     
خانواده فـقـط از طـريـق         
رســانــه مــلــي و روابــط        
عــمــومــي ســپــاه انــجــام      

 .شود مي
به نقـل   مهر  به گزارش

نيوز، در پي انتشار  ه سپا از
اخبار جعلي و نسبت دادن برخي موارد نادرست به اعضاي خـانـواده سـردار        
سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني در فضاي مجازي، خانواده اين سردار دالور   
اسالم در پيامي خطاب به ملت ايران، از اطالع رساني اخبار مربـوط بـه ايـن        
خانواده از طريق رسانه ملي و يا روابط عمومي كل سپاه پـاسـداران انـقـالب       

 .اسالمي خبر دادند
 :متن پيام خانواده سردار شهيد حاج قاسم سليماني به اين شرح است

 الرحمن الرحيم... ا بسم
 ملت شريف و عظيم الشان ايران اسالمي

هاي بي دريغ و وصف نـاپـذيـر     با قدرداني و سپاس از الطاف و ابراز محبت
مؤمن، انقالبي و قدرشناس؛ از آنجا كـه پـس از شـهـادت              شما مردم فهيم،

هاي اجتماعي، بـرخـي    اي و شبكه سردار حاج قاسم سليماني، در فضاي رسانه
اخبار كذب و جعلي و اظهارنظرهاي نادرست به اعضاي خانواده آن شـهـيـد      
عزيز نسبت داده شده است و با توجه به شرايط جاري و پيش روي كشـور و    
احتمال تكـرار و افـزايـش اقـدامـات مشـابـه، بـه مـنـظـور جـلـوگـيـري                              

رساند هرگونه اخبار مربوط به اين  هاي محتمل، به استحضار مي استفاده سو از
خانواده صرفاً از طريق رسانه ملي و يا روابط عمومي كـل سـپـاه پـاسـداران          

 .انقالب اسالمي منتشر و به آگاهي عموم رسانده خواهد شد
 .همواره محتاج دعاي خير امام و امت اسالمي هستيم

 خانواده شهيد حاج قاسم سليماني

نماينده ولي فقيه در  : سرويس خبر
اثـر  :  استان و امام جمعه كرمان گفت

شهادت سردار سليماني از سليـمـانـي    
كه در ميدان هاي نبرد حضور پـيـدا     
مي كرد به مراتب بيشتر خواهد بود و 

 .داريم اثرات آن را مي بينيم
االسالم و المسلميـن حسـن      حجت

عليدادي سليماني در اوليـن رويـداد     
تخصصي توليد محتواي ديـجـيـتـال       

يكـي  :  بسيج استان كرمان اظهار كرد
از حياتي ترين رسـالـت هـاي نسـل         
فعلي كشور ما كه بايد مانند نسل قبل 
اين رسالت را به بهترين نحو ممـكـن   
عــمــل كــنــد، گــام دوم انــقــالب          

عليدادي سليماني با بيان اينـكـه   .است
در گام دوم انقالب همانطور كه مقام 
معظم رهبري به عنوان امـام جـامـعـه       
اسالمي در سرفصل هايي وظيفه همه 
را مشخص كرده اند، فضاي مجـازي  
عرصه و رسالت بسيار سنگيني است، 
خطاب به فعاالن فضاي مجازي بـيـان   

شماها كه افسران و رزمنـدگـان   :  كرد
اين فضا هستيد، اولين رسالـت شـمـا      
اين است كه اين گام را محـكـم، بـا      
تدبير، با عقالنيت و پشتكار بـرداريـد   

سال اول انقالب را  40همان طور كه 
معنادار مي كند و مي توانيم نتيجه آن 
 .را به ويژه در بخش كاري شما ببينيم

كرسي و مـنـبـري    :  وي اظهار كرد
كه دست شماست، مـنـبـر مـلـي و            
فراملي است و بايد در جبهه مقابل ما 
كه در اين عرصه قرار دارد، عمليـات  

 .هاي مختلف را طراحي بكنيد
نماينده ولي فقيه در استان كـرمـان   
با اشاره به رسالت دوم فعاالن فضـاي  

امـروز در يـك       :  مجازي اظهار كرد
جنگ جدي و سخت تر از جـنـگ       
نظامي عليه استكبار جهاني در ميـدان  
قرار داريم كه اين ميدان خصوصيـت  
هاي خاص خود را دارد و يـكـي از     
ويژگي هاي بسيار مهم آن كه دشمن 
روي آن سرمايه گذاري زيادي كرده 
و كار جدي مي كند، جنگ رواني و 
تبليغي تمام عيار در كنار جنگ هـاي  

يـكـي از     :  وي افزود .اقتصادي است
فضاهايي كه دشمن به آن دل بسته و   
عمليات هاي يكي پس از ديـگـري       
عليه ما طراحي مـي كـنـد، فضـاي           
مجازي است كه بحمدهللا دشمـن در    
اين فضا نيز شكست مي خـورد امـا       
شما فعاالن اين عرصه هستيد كه مـي  
توانيد اين عمليات رواني و هـجـمـه      
عظيمي كه عليه ماست را خنثي كنيد 
و بسيـج در خـط مـقـدم دفـاع از                
انقالب، ارزش ها و مـقـام مـعـظـم            
رهبري و دفاع از به نتيجه رسيدن گام 

دوم انقالب در همه عرصه هـا و بـه       
ويژه در فضـاي مـجـازي اسـت و             
نيرويي مطمئن تـر از ايـن نـيـروهـا            

 .نداريم
عليدادي سليماني در ادامه تصريح 

رسالتي كه مقام معظم رهـبـري   :  كرد
بر دوش همه جوانان تكليف محـور،  
عالم و دانشمند گذاشتند و بايد به آن 
عمل كرد، اين است كه ايشان جريان 
شهادت سپهبد حاج قاسم سليماني را 

 .يك مكتب اعالم فرمودند
اگـر ايـن جـريـان         :  وي بيان كرد

بخواهد خوب پياده شود و در جبـهـه   
مقـاومـت و جـغـرافـيـاي اسـالمـي               
كادرسازي بكند، يـكـي از سـخـت         
ترين كارها و از ديـد ديـگـر سـاده         
ترين بسترهايي كه مي توان كار كرد 

 .فضاي مجازي است
مثل اينكه : امام جمعه كرمان گفت

خداوند شهيد سليماني را علي رغـم    
همه تضرع و خواسته هايي كه بـراي    
شهادت داشت و بارها بروز داده بود، 
نگه داشت و شهادت را در مقـطـعـي    
مورد پذيرش قرار داد كه به نظر مـي  
رسد بهترين و موثرترين مـوقـعـيـت       

اثر شهادت سـردار    :  وي افزود .است
سليماني از سليماني كـه در مـيـدان        
هاي نبرد حضور پيدا مـي كـرد بـه          

مراتب بيشتر خواهـد بـود و داريـم          
عـلـيـدادي           .اثرات آن را مي بينيم
زماني به هدف :  سليماني تصريح كرد

مي رسيم كه بتوانيم اين مـكـتـب را      
ترويج كنيم و اين جريان را در جهان 
اسالم و به ويژه محور مقاومت خوب 

 .فرماندهي و راهبري كنيم
 

 :نماينده ولي فقيه در استان كرمان

اثر شهادت سردار سليماني از سليماني 
 هاي نبرد، بيشتر خواهد بود ميدان

 توصيه 3
شيخ حسين  

انصاريان براي 
رفع مشكالت و 

 ها گرفتاري
 

افتتاح اردوگاه 
 »كرامت«16ماده

 سپاه كرمان 
 

مسابقات رباتيك 
ويژه  »روبو رشد«

 دانش آموزان
 

تاكيد شهردار 
كرمان بر ضرورت 

توجه به حقوق 
 كانكود

 
 

 برادر گرامي 
 جناب آقاي نقي عظيم زاده 

فقدان وجود پدر؛ دردي عظيم است، ضايعه جانكاه درگذشت پدر گراميتان را             
از درگاه حضرت حق براي جنابعالي صبر جميل          . تسليت عرض مي نماييم    

 .همراه با سالمتي و براي ايشان رحمت و غفران الهي مسئلت داريم
 سلطاني نژاد -روزنامه نداي وحدت كرمان
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 كرمان

تاكيد شهردار كرمان بر ضرورت 
 توجه به حقوق كودكان

شهردار كرمـان بـا     :  سرويس خبر
تاكيد بر ضرورت توجه به حـقـوق     

در اين راستا بـايـد     :  كودكان گفت
داشته باشيم و براي اين    ريزي برنامه
ي الزم در نظر گرفته  ها بودجه برنامه

شود و در جهت تحقـق آن تـالش       
 .كنيم
به گزارش پايگاه خبري كرمـان   

گـذاري   زاده در نخستين نشست شوراي سياست آنالين، سيد مهران عالم
در ايـن    :  در محل شهرداري كـرمـان افـزود        » شهر دوستدار كودك« 

راستا نياز است كه بحث فرهنگسازي را به صورت جدي مدنـظـر قـرار      
هاي دولتي تاثـيـرگـذار در       ي دستگاه دهيم و مشاركت و همكاري همه

اين حوزه را داشته باشيم، ضمن اينكه مشاركت اجتـمـاعـي و حضـور         
مردم نيز مبحث مهمي است كه بدون توجه به آن نمي توانيم كـاري از    

 .پيش ببريم
شـهـر   « در واقع بار اصلي پرداخـتـن بـه مـوضـوعـات          :  وي ادامه داد

بر عهده مردم به عنوان صاحـبـان اصـلـي شـهـر و              » دوستدار كودك
 .كودكان، است

نياز است كه جنبشي ايجاد و به مـا يـادآوري       :  شهردار كرمان افزود
هاي هر خانواده و جامعه، كودكان هستند كـه   شود كه مهم ترين سرمايه

 .بايد درجهت احقاق حقوق آنها با جديت گام برداريم
هـاي     با هم افزايي و يكپارچگي بين دستـگـاه  :  زاده تصريح كرد عالم

 »شهر دوسـتـدار كـودك     « ربط مي توانيم به نتايج خوبي در حوزه  ذي
هايي شكل بگيرد و    دست پيدا كنيم و قرار است در اين راستا كارگروه

هاي الزم  ريزي ها، برنامه ي اعضاء در جلسات كارگروه با حضور فعاالنه
 .صورت گيرد

هاي جامعه هسـتـنـد،     ترين سرمايه وي با اشاره به اينكه كودكان مهم 
گيري شخصيت افراد در دوره كـودكـي          مهم ترين زمان شكل :افزود

است كه بايد به اين مسئله توجه ويژه داشته باشيم و در اين حوزه نياز به 
 .ي راه، با رويكرد حمايت از كودكان داريم طرح، برنامه و نقشه

انتظار مي رود كه با انجام هماهـنـگـي هـاي       :  عالم زاده تصريح كرد
الزم، در هر منطقه يك پارك ويژه كودكان در نظر گرفته شـود و در      

ي    اين راستا مشاور ويژه اي تعيين شود تا فضايي مناسب براي اسـتـفـاده   
كودكان فراهم شود، هرچند كه در حال حاضر در پارك ها، فضـاهـاي   
ويژه كودكان در نظر گرفته شده است اما در اين طرح به صورت ويژه، 

ي عـمـوم        برنامه ريزي دقيق براي ايجاد بستر مناسب جهـت اسـتـفـاده      
 .كودكان انجام گيرد

ي    شهردار كرمان در ادامه با اشاره به مبحث ايمن سـازي مـحـدوده       
مدارس كه توسط حوزه حمل و نقل و ترافيك صـورت مـي گـيـرد،           

همچنين بحث هميـار سـبـز بـايـد احـيـاء شـود و شـوراهـاي                       :  افزود
آموزان و شهـرداري   آموزي نيز شكل بگيرد تا تعامل بهتري دانش دانش

 .ايجاد شود
شـهـر   « زاده از كليه ارگان هايي كه تمـايـل دارنـد در حـوزه              عالم

فعاليت داشته باشند و مي خواهند در اين راسـتـا از        » دوستدار كودك
ظرفيت هاي شهرداري استفاده كنند، خواست تا برنامه هـاي خـود را         
دبيرخانه شهرداري اعالم كنند و در اين راستا با شهرداري هـمـاهـنـگ       

 .باشند تا شاهد نتايج خوب و هم افزايي مثبتي در اين زمينه باشيم
اميد است كه برگزاري اين نشست، سـرآغـازي خـوبـي       :  وي گفت 

 .براي پرداختن به اين حوزه باشد
نيز در اين نشست، ضـمـن ارائـه       » شهر دوستدار كودك« دبير ستاد 

كيفيت جـامـعـه بـه كـيـفـيـت             :  گزارشي از برنامه هاي اين ستاد گفت
هاي تربيتي و فضاي مناسب براي تكامل كودكان بسـتـگـي دارد         شيوه

چراكه كودكان، آينده سازان جامعه به شمار مي روند و بايد به نيازهاي 
 .آنها توجه داشته باشيم

سارا كارگر جهرمي با اشاره به اينكه يكي از اهداف شهر دوسـتـدار     
در واقع شـهـر دوسـتـدار       :  كودك، احقاق حقوق كودكان است، افزود

كودك، شهري است كه زمينه ساز رشد و ارتقاء ابعاد جسمي، روانـي،  
اجتماعي و مواردي از قبيل امنيت، نشاط ، سالمت و ساير موارد مربوط 

 .به حوزه كودكان باشد
هاي مـوجـود اسـتـفـاده         بايد در اين زمينه از همه ظرفيت:  وي افزود 

 .كنيم تا به نتايج مطلوب برسيم
 

 »روبو رشد«مسابقات رباتيك 
 ويژه دانش آموزان

كـرمـان ويـژه         » روبـو رشـد    « مسابقـات ربـاتـيـك         :  سرويس خبر
آموزان يادواره شهيد سپهبد سردار حـاج قـاسـم سـلـيـمـانـي بـا                 دانش

هـاي عـلـمـي          همكاري اداره كل آموزش و پرورش در مركز پژوهش
 .شود آموزشي اين اداره برگزار مي

–به گزارش كرمان آنالين، دومين دوره مسابقات رباتيك مهـارتـي     
رقابتي روبو رشد كرمان ويژه دانش آموزان يادواره قهرمان ملي شهـيـد   
سردار حاج قاسم سليماني با همكاري اداره كـل آمـوزش و پـرورش          

، سـازمـان   ) معاونت پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني( استان كرمان 
 . شود بسيج علمي پژوهشي و فناوري و آكادمي آپنوپ برگزار مي

هاي فوتبـالـيـسـت،      هاي اين مسابقه ربات بر اساس اين گزارش، ليگ
جنگجو، تعقيب نور،جرثقيل و مسيرياب و برنامه نويسي اسكرچ است و 

 .باشد بازديد براي عموم به ويژه دانش آموزان آزاد مي
شايان ذكر است اين دوره از مسابقات رباتيك همراه با اهداي جوايز 
نفيس و تقدير از برگزيدگان در جشنواره جهادگران علـم و فـنـاوري        

 .استان كرمان همراه خواهد بود
بهمن مـاه سـال جـاري در مـركـز                 10   اين مسابقات گفتني است 

اسـتـان      پژوهش هاي علمي آموزشي اداره كـل آمـوزش و پـرورش           
 .خيابان شهيد قرني برگزار مي شود 6كرمان واقع در كوچه شماره 

 
 
 
 

درخشش كرماني ها در اولين 
مرحله شانزدهمين دوره مسابقات 

 قرآن و عترت رسانه ملي
نـفـر از     5به حول و قوه الهي و به بركت قرآن كريـم       :  سرويس خبر

همكاران صدا وسيماي مركز كرمان به مرحله نهايي شانزدهمـيـن دوره     
مسابقات قرآن و عترت رسانه ملي در رشته هاي مختلف قرائت، ترتيـل،  

در بـخـش     .  حفظ يك جزء و حفظ دو جزء قرآن كريـم راه يـافـتـنـد         
مسابقات برادران  آقايان محمد كافي زاده در رشـتـه قـرائـت و احـد              
ايرانمنش در رشته ترتيل همچنين  در بخش رشته هاي قرآني خـواهـران   

آبادي در رشته ترتيل ،سعيده زينهاري در رشـتـه       ...  خانم ها زينب عبدا
حفظ يك جزء و خانم معظمه جهانبخش در حفظ دو جزء قرآن كريـم  

 .انتخاب شدند
 

نفر از سربازان  3219آموزش 
سپاه پاسداران، ارتش و نيروي 

 انتظامي در بخش هاي كشاورزي 
بنا به اعالم روابط عمومي سازمـان جـهـاد كشـاورزي         :  سرويس خبر

استان كرمان، عباس سعيدي رئيس سازمان جـهـاد كشـاورزي اسـتـان            
كرمان، در جلسه ستاد قرارگاه مهارت آموزي كاركنان وظيفه ستاد كل 

سردار فرحـي    نيروهاي مسلح كه در محل استانداري كرمان و با حضور
فرمانده قرارگاه مهارت آموزي كاركنان وظيفه سـتـاد كـل نـيـروهـاي           
مسلح، مهندس طاليي معاون توسعه مديريت و مـنـابـع وزارت جـهـاد            
كشاورزي، مهندس ورداسبي رئيس مركز نـوسـازي و تـحـول اداري             

پيش بيني شده بود كه در   :  برگزار گرديدگفت وزارت جهاد كشاورزي
جاري قريب به هزارو صدوشصت و دو نفر از سربـازان     ماهه اول سال 9

ارتش سپاه پاسداران و نيروي انتظامي در استان كرمان به جـز جـنـوب        
استان در مباحث شيالتي، دامپروري، باغداري و زراعت آموزش ببيننـد،  
كه خوشبختانه با مساعدت نيروي نظامي و انتطامي اين تـعـداد بـه سـه           

 .هزارو دويست و نوزده نفر رسيد
وي با اشاره به نتايج يك نظر سنجي از تاثير آمـوزش بـراي ارتـقـاء         
توليد با سرمايه انساني در بخش كشاورزي و مديريت منابع توليد را بـه      

 .عهده دارد
در :  رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان خـاطـر نشـان كـرد        

بر دانش و مهارت فني تكيه نمايـنـد مـي تـوانـنـد              جوانان صورتي كه 
% 50عملكرد در واحد سطح را بدون هيچ گونه افزايش هزيـنـه اي تـا          

 .افزايش دهند
 

 ساخت و نصب بيش از
 نام معابر در منطقه سه  تابلو 250 
بعد از مشخـص  :  شهردار منطقه سه شهر كرمان گفت:  سرويس خبر 

در منطقه سه شهر كرمان،  » ابومهدي المهندس«شدن مكان بلوار شهيد 
 .تابلوي نام اين شهيد براي اين خيابان ساخته و نصب شد

به گزارش پايگاه خبري كرمان آنالين به نقل از روابـط عـمـومـي            
با توجه به نامگذاري مسـيـر   :  شهرداري منطقه سه، رامين امير مداح افزود

پل ايثار تا پل شهيد بادپا توسط شوراي اسالمي شهر به نام ايـن شـهـيـد       
بزرگوار، تابلو توسط واحد خدمات ساخته و توسط معاونـت خـدمـات      

در چـنـد مـاه      :  شهردار منطقه سه ادامه داد .شهر منطقه سه نصب گرديد
گيري همكارانم در منطـقـه،    گذشته با نامگذاري معابر توسط شورا و پي

هايي كه فاقد تابلو بودند شناسايي شده و در ايـن راسـتـا       خيابان و كوچه
 .تابلو ساخته و نصب گرديده است 250تاكنون بيش از 

 
بازديد مديركل بهزيستي از مركز 
نگهداري كودكان داراي معلوليت 

  ياس فاطـ مه النبي جيرفت
مدير كل بهزيستي كرمان استان كـرمـان در سـفـر بـه            : سرويس خبر

از مركز نگهداري و توانبخشي ياس فاطـ مـه الـنـبـي          شهرستان جيرفت 
 . جيرفت بازديد كرد) س(

به نقل از جيرفت در  روابط عمومي بهزيستي استان كرمانبه گزارش  
اين بازديد كه محمد رضانژاد رئيس، سليماني كارشناس نـاظـر مـراكـز       
بهزيستي و بيگ زاده مشاور فرماندار جيرفت در امور معلولين مديـركـل   
بهزيستي كرمان را همراهي مي كردند از بخش هاي مختلف اين مـركـز   

  . بازديد و در ديدار با كودكان مقيم مركز از آنان دلجويي شد
كودك داراي معلولـيـت    80گفتني است در مركز ياس فاطـ مه النبي 

مـتـر      4500سال در ساختماني با زيـر بـنـاي      14ذهني و جسمي زير سن 
نفر در بخش هاي  38نگهداري و مراقبت مي شوند كه در مجموع  مربع 

توانبخشي و پزشكي به كودكـان   – مختلف وظيفه ارائه خدمات مراقبتي
 .اين مركز را بر عهده دارند

 از گوشه و كنار استان

ــر    ــيــس كــل    :  ســرويــس خــب رئ
دادگستري استان كرمان با بيان اينكه 
انتخـابـاتـي پـرشـور بـا مشـاركـت               
ــورد             ــردم مـ ــري مـ ــثـ ــداكـ حـ

مسـئـوالن امـر      :  تاكيـداسـت،گـفـت    
برگزاري انتخابات بايد زميـنـه يـك      
رقابت سالم و يكـسـان بـراي هـمـه          
نامزدهاي تاييد صالحيـت شـده در       
ايام مجاز تبليغات فراهم سازند و از     

 .هرگونه تبعيض پرهيز گردد
موحد در شوراي پيشگيـري  ...  يدا

از جرائم وتخلفات انـتـخـابـاتـي در        
اسـتـفـاده    :  استان كرمان اظهار داشت

هاي رسـمـي بـه         مسئوالن از تريبون
منظور تبليغ له يا عـلـيـه داوطـلـبـان           

 .نمايندگي انتخابات غيرقانوني است 
فــعــالــيــت : مــوحــد اعــالم كــرد     

تبليغاتي رسمي و غـيـررسـمـي      هاي 
كليه مديران و مسئـوالن نـهـادهـا و         
دستگاه هاي اجرايـي و كـاركـنـان         
دستگاه هاي دولتي، عمومي و وابسته 
به دولت در سـاعـات اداري و يـا            

واگذاري امكـانـات   
دولتي و عمومي بـه  
كانديداي معـيـن ،     
تخلف و جرم است 

ويـژه و     و شـعـب     
ذيصالح قضايي بـا    
ــف        ــل ــخ ــوارد ت م
احتمالـي بـرخـورد      
قـانـونـي خـواهـنــد        

 .نمود
كـمـيـتـه رصـد        : موحد اعالم كرد

فضاي مجازي در دادسـراي مـركـز      
استان كرمان ضمن اتخاذ تمهـيـدات   
پيشگيرانه و مـقـابلـه بـا جـرايـم و               
تخلفات انتخاباتي در فضاي مجـازي  
و شبكه هاي اجـتـمـاعـي و رصـد            

هـاي     عمليات رواني دشمن در شبكه
هاي وب،    ها، درگاه اجتماعي، كانال

هـا و     شبكه پيامكي تلفن همراه، بات
ها ، برخورد قانونـي بـا مـوارد         ربات

تخلف را در دستور كار ويـژه خـود     
 .قرار داده است
يكي ديگر از اقـدامـات   : وي افزود

شوراي پيشگيري، نظارت مستمـر و    
هاي نظارتي، امنيـتـي و      موثر دستگاه

ها و    ها و وب الگ انتظامي بر سايت
مديريت هدفمند فضـاي سـايـبـري،       

هاي ديـداري، شـنـيـداري و            رسانه
نوشتاري ملي و مـحـلـي از طـريـق          

هـاي     توجيه مديران مسئول و ادميـن 
 .ذيربط خواهد بود

اين مقام ارشد قضائي در اسـتـان       

از سوي دبـيـرخـانـه     : كرمان ادامه داد
اين شورا به صورت حضوري و يـا      
غيرحضوري تذكرات پيشگيرانه بـه    
اشخـاص سـابـقـه دار در جـرايـم               
انتخاباتي و افـرادي كـه احـتـمـال            

نظمي توسط آنهـا   مداخله و ايجاد بي
 .داده است

مسئوالن قضـائـي     : وي تاكيد كرد
هـا   با همكاري دستگاه استان بايستي 

و نهادهاي عضو ستاد و از طـريـق         
هاي اجتمـاعـي    فضاي مجازي، شبكه

هاي محلي به ويژه راديـو و       و رسانه
تلويزيون مركز اسـتـان نسـبـت بـه            

سازي عمومي در مورد جـرايـم    آگاه
هاي مربـوط بـه      انتخاباتي و مجازات

بـه  : وي  بـيـان كـرد       . آن اقدام نمايند
صورت مستمر تـذكـرات الزم بـه          
نامزدهاي انتـخـابـاتـي، سـتـادهـا و            

در زمينه انـتـشـار و           طرفداران آنها
ترويج مطالب خالف نظم و امـنـيـت    
عمومي و تشويش اذهان مـردم داده    

 . مي شود
اصحاب رسانه بـه  : وي عنوان كرد

هـاي     مسـئـول رسـانـه         ويژه مديران
هاي مجاز در سـطـح      محلي و سايت

هاي تابعه، از درج    استان و شهرستان
زاي انتخـابـاتـي     و انتشار مطالب تنش

رعايت قانون به ويـژه     پرهيز كنند و 
در ايام تبليغات مجاز و روز سكـوت  

 .تبليغاتي ضرورت دارد
اين مقام ارشد قضائي در اسـتـان       

بـرگـزاركـنـنـدگـان       : كرمـان افـزود    

هاي تـبـلـيـغـاتـي از دعـوت             نشست
هاي محلي يا ملي حـاشـيـه     شخصيت
اجتناب كنند زيـرا   آفرين  دار و تنش

در صورت بروز هرگونه حـادثـه يـا      
واقعه احتمالي، برگـزار كـنـنـدگـان        

 .مراسم پاسخگو خواهند بود
اين مقام ارشد قضائي در اسـتـان      

با مطبوعات ، نشـريـات   :كرمان گفت
هايي كـه نسـبـت بـه درج            و سايت

آگهي يا مطلب عـلـيـه نـامـزدهـاي           
انتخاباتي يا درج مطالب خالف واقع 
دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از   
نامزدهاي معين اقدام نمايند برخـورد  

 .قانوني صورت خواهد پذيرفت
نشريـات مـحـلـي       : وي اضافه كرد

حق چاپ آگهي يا هرگونه مـطـلـب    
تبليغاتي به نفع كانديداهاي خاص در 

هايي كـه در روز سـكـوت             شماره
تبليغاتي يا روز أخـذ رأي مـنـتـشـر          

شوند را نـدارنـد و از تـوزيـع                مي
نشريات متخلف در روزهاي يادشده 

  .جلوگيري بعمل خواهد آمد
هرگونه تبـلـيـغ،    : موحد بيان داشت

تهديد و تـطـمـيـع دانـش آمـوزان،           
دانشــجــويــان، كــاركــنــان دولــت،      

به منظور أخذ رأي آنها ... كارگران و
شـعـب    به نفع كانديداي خاص در     

هـاي نـظـارت         ويژه قضايي، هـيـأت  
مركز حوزه انتخابيه و دبيرخانه ستـاد  
مركزي مورد رسيدگي قرار خواهـد  

 .گرفت

آگهي مزايده عمومي فروش  
 خودروهاي مازاد شركت

 )نوبت دوم( 98/ ج /  27آب منطقه اي كرمان به شماره  

 

شركت اب منطقه اي كرمان در نظر دارد كاالهاي خود به شرح مذكور و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيري 
 .به صورت الكترونيكي به فروش برساند 98/ ج / 27و با شماره )  setadiran.ir(از سامانه تداركات الكترونيكي دولت 

 12ساعت  98/11/8: مهلت دريافت اسناد مزايده                                   98/11/02: زمان انتشار در سايت
 10ساعت  98/11/19: آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت                        98/11/16الي  98/11/12: تاريخ بازديد

 98/11/19: زمان اعالم به برنده                      10:15ساعت  98/11/19: زمان بازگشايي
 :ضمنا رعايت موارد ذيل الزامي مي باشد

ـ برگزاري مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل خريـد و    1
، ارسال پيشنهاد قيمت، بازگشايي پاكات، اعالم به بـرنـده،   ) وديعه( دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شركت در مزايده 

 .واريز وجه مزايده و تحويل كاال در بستر سامانه از اين طريق امكان پذير مي باشد
ـ پيشنهاد مي گردد با توجه به تنوع كاالهاي مطرح شده در مزايده قبل از ارائه پيشنهاد از اقالم موضوع مزايده بازديد به 2

 .عمل اوريد
با شماره هاي ذيل تـمـاس   )  توكن( ـ عالقمندان به شركت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الكترونيكي 3

 .حاصل فرمائيد
 021ـ  41934: مركز پشتيباني و راهبري سامانه

“ پروفايل مزايده گـر /  ثبت نام ”بخش ) www.setadiran.ir(اطالعات تماس دفتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه 
 .موجود است

 روابط عمومي شركت آب منطقه اي كرمان

 405تعدادي خودرو پژو :  شرح مختصري از كاالها

 تشريح جرائم وتخلفات انتخاباتي
  از سوي رئيس كل دادگستري كرمان  

 آگهي مزايده عمومي
 )مرحله اول( 

مديريت آموزش و پرورش شهرستان بردسير در نظر دارد يك باب استخـر  
ساله از طريق  3شناي دانش اموزي با تمامي تجهيزات را به صورت اجاره 

 مزايده عمومي با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت
 )setadiran.ir ( به صورت الكترونيكي به بخش خصوصي واگذار نمايد 

 98/11/06: زمان انتشار در سايت
 98/11/12از تاريخ درج اگهي تا تاريخ : مهلت دريافت اسناد مزايده
 )ستاد(از طريق سامانه ستاد الكترونيكي دولت : نحوه دريافت اسناد مزايده

حداكثر تا پايان وقـت اداري مـورخ       :  مهلت تكميل و تحويل اسناد مزايده
از طريق سامانه ستاد ايران و تحويل اصل مدارك به دبيرخانـه   98/11/17

مديريت آموزش و پرورش شهرستان بردسير از طريق مراجعه حضوري بـا  
 پست سفارشي

در محل دفـتـر    98/11/19مورخ  10ساعت :  تاريخ بازگشايي اسناد مزايده
 مديركل آموزش و پرورش استان كرمان

جهت اگاهي از شرايط عمومي و توضيحات برگزاري و سايـر اطـالعـات      
 الف/ م  302.مراجعه شود setadiran.irمزايده به سامانه ستاد به نشاني 

 آگهي مناقصه عمومي  
شهرداري كرمان در نظر دارد جهت اجراي پروژه تكميل جدولگذاري الين شمال بلوار جمهوري از سه راهي هوانيروز تا 

 8/099/224/245ميدان فرودگاه و اجراي رفوژ جنب  الين دوچرخه سوار  از محل اعتبارات داخلي با مبلغ برآورد اوليه 
درصد نقد مابقي تهاتر با زمين و پروانـه از طـريـق        50ماه به صورت   4به مدت   98ريال بر اساس فهرست بهاء ابنيه 

 .برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد
، دعوت بعمـل مـي آيـد        5حد اقل رتبه   رشته ابنيه يا  راهلذا از كليه پيمانكاران تائيد صالحيت شده و داراي مجوزدر   

بـه مـديـريـت امـور             98/11/20لغايت     98/11/05ضمن معرفي كتبي نماينده خود براي خريد اسناد مناقصه از تاريخ 
به دبير خانه شهرداري  به آدرس كـرمـان ،     98/  11/24قراردادهاي شهرداري مركز  و جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 

 . ميدان شورا ساختمان جديد  مراجعه نمايند
ريال را به عـنـوان    410/000/000در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شركت كنندگان بايد مبلغ 

ضمانت شركت در مناقصه بشرح ذكر شده در اسناد مناقصه به همراه ساير مدارك تحويل نمايند بازگشايي پاكتهـا در    
انجام مي شود و در صورتيكه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود ضمانت نامه ايشان  بـه        98/11/26تاريخ 

بديهي اسـت كـه     .  نفع شهرداري ضبط خواهد شدالزم بذكر است به اين مناقصه هيچگونه پيش پرداختي تعلق نمي گيرد
  الف/ م  746829 .هزينه چاپ آگهي بعهده برندگان  مناقصه ميباشد و ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است

 مديريت ارتباطات و بين الملل شهرداري كرمان

 



 
 
 

 علم و زندگي

 كرمان 3 
 سال بيست و ششم 1398بهمن ماه  5شنبه     

 
 
 
 

 4/874/000 سكه طرح جديد

 4/850/000 سكة طرح قديم

 2/450/000 نيم سكه

 ربع سكه
 

 سكه گرمي

1/450/000 
 

930/000 

 چه خبر از بازار   

 اوقات شرعي كرمان
  11:54:                                اذان ظهر  
 17:29:                             اذان مغرب  
 23:13:                   نيمه شب شرعي   
 5:12:                        اذان صبح فردا 
 6:35:                      طلوع آفتاب فردا  

 :ذكر امروز  
 )صد مرتبه(يا رب العالمين 

 
 
 

 :رييس سازمان غذا و دارو
 شير بخوريد

 و نگران سالمت آن نباشيد 
 

رييس سازمان غذا و دارو بـا    
هاي اين سازمان  اشاره به نظارت

بـر فـرآيـنـد تــولـيـد شـيـر و                 
سـازي     هاي پاستـوريـزه   شركت

آن، تاكيد كرد كه نخـوردن و    
حذف شير از سبد غذايي مردم، 

تر از خطر  بسيار بسيار خطرناك
 .آفالتوكسين است

با اشاره به مـبـاحـثـي      وگو با ايسنا، ساز در گفت دكتر محمدرضا شانه
مردم مطمئن باشنـد كـه     :  مبني بر وجود سم آفالتوكسين در شير، گفت

هاي الزم و كافي را بر فرآيـنـد    سازمان غذا و دارو در اين زمينه نظارت
طـوري     دهد؛ بـه  سازي شير انجام مي هاي پاستوريزه توليد شير و شركت

بعد از توليد و در زمان خروج و هم در  كه قبل از توليد، در حين توليد،
گيرد و اعداد و    زمان توزيع شير در بازار مورد ارزيابي و كنترل قرار مي

ارقامي كه طي اين چند روز براي وجود آفالتوكسين در شـيـر اعـالم          
 .شده است، اصال صحت ندارد

 0,1وي با بيان اينكه اسـتـانـدارد مـا بـراي آفـالتـوكسـيـن شـيـر                      
اين درحاليست كه اسـتـانـداردهـاي     :  ميكروگرمپِركيلوگرم است، افزود

آمريكا در اين زمينه بسيار باالتر از ما است، اما استانداردهاي اروپـايـي     
استاندارد ما چيزي بين اين دو اسـتـانـدارد    .  تر از اين عدد است هم پايين

 .است
ساز با بيان اينكه مردم نگران سالمت شير نباشند و حـتـمـا شـيـر         شانه

مردم حتما بايد خوردن شيـر را در بـرنـامـه           :  مصرف كنند، تاكيد كرد
شان قرار دهند؛ چراكه خطر شير نخوردن بسيار بسيار بيـشـتـر از       غذايي

 .آفالتوكسين است
. زا است حذف شير از سبد غذايي روزانه قطعا آسيب:  وي تاكيد كرد

به ميزان بسـيـار      شير حتي بايد توجه كرد كه خطراتي كه بر اثر خوردن
. شود و در همه دنيا هم وجـود دارد، احـتـمـالـي اسـت             زياد مطرح مي

پذيرد كه يك خطر قطعي را با يك خطـر   بنابراين هيچ عقل سليمي نمي
 .احتمالي عوض كند

 
االسالم شيخ حسين  حجت

انصاريان با بيان اينكه منشأ 
ها از دو  مشكالت و گرفتاري

: جهت قابل دقت است، گفت
ترين و  بدون ترديد مطمئن

ترين راه رهايي از  دقيق
هايي  مشكالت، دستورالعمل

است كه درآيات نوراني 
 ) ع(قرآن و كلمات ائمه 
 .بيان شده است

 
االسـالم شـيـخ حسـيـن             حجت

انصاريان مفـسـر قـرآن كـريـم و            
وگـو بـا        سخنران مذهبي در گفـت 

خبرنگار حوزه مسـجـد و هـيـأت           
خبرگزاري فارس در پاسخ بـه ايـن     

هـا   رفت از سختي سوال كه راه برون
و مشكالت و جلوگيري از نقـمـات   
: و بالها چيـسـت؟ اظـهـار داشـت         

مشكالت و مصـائـب از آغـازيـن         
روزهاي بشر بوده و تا به امروز نـيـز   
ادامه دارد و اختـصـاص بـه زمـان         

ممكن است نـوع و      .  خاصي ندارد
امـا اصـل     .  شكل تغيير يافته بـاشـد    

ها  وجود مشكالت در زندگي انسان
غيرقابل انكار اسـت و صـفـحـات         

هـا،     ها و امـت      تاريخ طوالني ملت
 .شاهد گوياي اين حقيقت است

مشكالت منشا انساني   برخي
 دارد

وي با بيان اينكه منشأ مشكالت و 
ها از دو جهت قابل دقـت     گرفتاري

است،گاهي مشكالت منشأ انسـانـي   
دارد كه عموماً اين چنين است كـه    

هاي انسـانـي عـامـل        واراده  رفتارها
حـق  :  بروز آن است، تصريح كـرد   

ســوره روم      41در آيــه        مــتــعــال
فساد و تباهـي كـه در       « :  فرمايد مي

دهـد دسـت      دريا و خشكي رخ مي
 79و در آيـه           » مايه انسان اسـت   

: كـنـد كـه        سوره نساء تصريح مـي 
مصيبـت از رهـگـذر اعـمـال و              «

 .»رفتارخود انسان است
هربدبختي ريشه در گـنـاه     

 دارد
در احاديث :  انصاريان اضافه كرد

نيز به اين موضوع پـرداخـتـه شـده       
) ع( كــه امــام بــاقــر       اســت، چــنــان  

يـب        « :  فرمايد مي ةٍ تُصـ نْ نَـكْـبـا مم
اَلْعبد إِالَّ بِذَنْبٍ؛ هربدبختي كـه بـه       

آيد، ريشه در گـنـاه    سراغ انسان مي
 .»دارد

مشكالت نـاشـي از        برخي
 امتحان الهي است

اين مفسر قرآن كريـم بـا بـيـان         
اينكه گاهي منشأ مشكالت ناشي از 
ابتال و امتحان الهـي اسـت و ايـن          
بــراســاس ســنــت قــطــعــي اســت،       

 155حضرت حق در آيـه         :  گفت
ترديـد     و بي « :  فرمايد سوره بقره مي

شما را به چيزى انـدك از تـرس،       
گرسنگى و كاهش بخشى از امـوال  

نباتى يا ثمـرات بـاغ     [ و محصوالت 
آزمـايـش   ]  زندگى از زن و فـرزنـد  

كنيم و صبركنندگان را بشـارت     مي
 .»ده

تـريـن    ترين و دقيق مطمئن
 راه رهايي از مشكالت

وي با اشاره به اينكه بدون ترديد 
ترين راه رهايـي   ترين و دقيق مطمئن

هـايـي      از مشكالت، دستورالـعـمـل   
است كه در آيات نوراني قـرآن و      

بيـان شـده     )  ع( كلمات نوراني ائمه 
قـرآن كـريـم،      :  است، تصريح كرد

هـا را در         تقوا و پرهيزكاري انسان
زندگي فردي و اجتماعي، به عنوان 

 2راه نجات بيان كرده و در آيـه          
پرهيـز از     « :  فرمايد سوره طالق مي

نافرماني حق، آغاز خروج انسان از   
گناه و طـغـيـان،        . » مشكالت است

موجب محروميت از رحمت حق و 

سبب قرارگرفتن در معرض، باليا و 
 .مشكالت است

ماجراي روستايي كه اهالي 
 آن همگي به هالكت رسيدند

نـقـل شـده      :  انصاريان ادامـه داد   
از )  ع( است كه حضـرت عـيـسـي         

گذشت كه ديد تمام آن  اي مي قريه
روستا، ويران شده و اهالي آن نيز از 

ها و حيـوانـات بـه هـالكـت           انسان
به اذن پروردگـار، يـك     .  اند رسيده

نفر از آن جمـع، زنـده شـد و بـه             
خبر داد كه علت مـرگ    )  ع( عيسي

ناگهاني اين مردم، طغيان و گـنـاه       
بوده و نيكوكاران نيز امر به معروف 
و نهي از منكر نكردند و به چـنـيـن      

تـقـوا   .  عذاب و باليي گرفتار شدند
سبب نزول رحمت، خير و بـركـات   

 96است، چنانكه حق متعال در آيه   
و اگـر    « :  فرمـايـد   سوره اعراف مي

هـا ايـمـان         اهل شهرهـا و آبـادي      
آوردند و پرهـيـزكـارى پـيـشـه            مي
بـركـاتـى    ]  درهاىِ[ كردند ، يقيناً    مي

از آسمـان و زمـيـن را بـر آنـان                
گونه كه عصيان  همان » گشوديم   مي
پروايي موجب نزول عـذاب و     و بي

نقمت است، تقوا و پـرهـيـزگـاري       
موجب گشايش درهـاي رحـمـت        

 .الهي است
دوري از نافرماني كـلـيـد      

 حل هر مشكلي است
: اين سخنـران مـذهـبـي گـفـت          

در كالمي جامـع و    )  ع( اميرمؤمنان 
اي كـامـل در ايـن زمـيـنـه                نسخه
دوري از نافرماني كليد « :  فرمايد مي

 .»حل هر مشكلي است
وي بــا اشــاره بــه ايــنــكــه در            
آموزهاي دين، استغفار بـه عـنـوان      
يكي از كليدهاي حل مشكـالت و    

هـاسـت،      برون رفت از گـرفـتـاري     
سـوره     90حق متعال در آيه :  گفت

از « :  هود سفـارش فـرمـوده اسـت        
پروردگارتان آمرزش بطلبيد، سپس 
بــه ســوى او بــازگــرديــد؛ زيــرا           
پروردگارم مهربان و بسيار دوستدار 

اسـتـغـفـار        » . است)  كنندگان    توبه( 
سبب نزول رحمت الهي و برطـرف  

 . كننده آثار شوم گناهان است
استغفار يك سيره عملي اولـيـاي   
الهي است، خصوصاً اسـتـغـفـار در       
سحرگاهان كه مورد سفارش اكيـد  

  .است
اســتــغــفــار، راه درمــان      

 ها و مشكالت است گرفتاري
وقـتـي   :  انصاريـان اضـافـه كـرد        

برادران يوسف از گناه خود پشيمان 
شدند از پدرشان حضرت يـعـقـوب   

درخواست استغفار كردند كـه    )  ع( 
از پـروردگـار بـخـواهـد آنـهـا را              

سـوره يـوسـف       98در آيه .  ببخشد
: آمده است كه ايشان به آنان گفـت 

بزودي براي شما از پـروردگـار         « 
بخشنده و مهربان، طلـب مـغـفـرت       

آنها منتظر بودند تا زمـان     » كنم مي
استغفار فرا رسد، در سحرگاه شـب  
جمعه يعقوب پيامبر براي فرزندانش 
طلب مغفرت و بخشش ازحق متعال 

 .كرد
: اين مفسر قـرآن كـريـم افـزود        

درحديث آمده كـه شـخـصـي بـه          
مشـرف  )  ص( محضر پيامبر اكـرم      

ها شكـايـت    شد و از انواع گرفتاري
كرد و حضرت به يك پاسخ اكتفاء 

راه درمـان آنـچـه        :  كرد و فـرمـود  
 .گفتي، استغفار است

 استغفار بهترين عبادت است
استـغـفـار هـم       :  وي تصريح كرد

تيرگي گناه و عصـيـان را پـاك            
كند و هم زمينه نزول رحمت و    مي

 . كند بركات الهي را فراهم مي

ســزاوار اســت كــه در زمــان           
ها، مـردم   مشكالت و بروز گرفتاري

به استغفار روي آورنـد تـا بـديـن           
طريق مورد رحـمـت الـهـي قـرار            

: فـرمـودنـد   )  ع( امـام رضـا       .  گيرند
هركسي، جريان روزي بر او كـنـد     
شد، بايد استغفار و از حـق مـتـعـال       
طلب آمرزش كند و در حـديـثـي        
ديگر استغفار را به عنوان، بهـتـريـن    

 .اند عبادت معرفي كرده
استغفار، ابزار امـنـيـت از        

 عذاب الهي است
) ع( اميرمؤمنـان    :  انصاريان گفت

در روي زمين دو ابـزار      :  فرمايد مي
امنيت از عذاب الهي وجود داشـت  
يكي از آن دو، وجود پيامبر اسـالم    

ــا رحــلــت آن            )  ص(  ــود كــه ب ب
حضرت، برداشته شد ولي ديـگـري   
كه استغفار اسـت، هـمـواره بـراي         
همگان، وجـود دارد، پـس بـدان          

 .تمسك جوييد
)ع( توسل به سـيـدالشـهـدا    

ــرون    ، ــه ب رفــت از      وســيل
 ها گرفتاري

اين سخنراني مذهـبـي سـومـيـن        
هـا را       رفت از گرفتاري وسيله برون

توسل به اهـل بـيـت عصـمـت و              
بويژه توسل به ساحـت  )  ع( طهارت 

) ع( مقدس حضرت سـيـدالشـهـدا       

در سـيـره     :  دانست و تصريح كـرد   
عملي علماي رباني چنين بوده كه با 

) ع( توسل به حضرت سيدالشـهـدا     
امام هادي .  كردند رفع گرفتاري مي

شخصي را به كربال فرستـاد تـا     )  ع( 
بـراي  )  ع( در زير قبه سيدالشـهـداء     

در .  رفــع گــرفــتــاري دعــا كــنــد        
روزگاري كه در سامرا، مردم مبتـال  
به بيماري سختي شده بـودنـد، بـه        

فشـاركـي   ...  ا   دستور مرحوم آيـت   
يكي از علماي طراز اول آن روز،     
مردم به قـرائـت زيـارت عـاشـورا          
پرداختند و حق متعـال بـه بـركـت         
زيارت عاشورا، آن بيماري فراگـيـر   

 .را برطرف كرد
تمسك به حـديـث كسـاء      

 براي رفع هم و غم
: وي در پايان خـاطـرنشـان كـرد      

بدون ترديد تـوسـل بـه حضـرت           
تـريـن      از مـطـمـئـن    )  ع( سيدالشهدا 

وسايل برون رفت از مشـكـالت و       
 . هاست راه نجات از گرفتاري

تمسك به حديث كساء نيز براي 
رفع هـم و غـم، مـورد سـفـارش              

... ا   چنانكه آيت.  بزرگان دين است
آن را بـه      )  ره( ميرزا جواد تبريزي   

عنوان وسيله مـجـرب بـراي رفـع           
هــا و بــرآورده شــدن          گــرفــتــاري

 .كردند حاجات توصيه مي

 
 

گروه وبگردي باشـگـاه   به گزارش
محمد شـكـوري    ،خبرنگاران جوان

ــوزه     ــاس ح ــن ــارش ــاوري  ك ــن در  ف
خصوص نحوه شارژ كردن موبايـل  
و رعايت نكات الزم براي افـزايـش   
طول عمر باتري به سؤاالت ما پاسخ 

 :دهد مي
 

مرورزمـان   آيا عمر باتري به
 كند؟ كاهش پيدا مي

ها يك سيكل يا چرخه  باتري.  بله
شارژي دارند كه بعد از گـذشـت       

مـرور     اين سيكل عمـر بـاتـري بـه        
يابد يـعـنـي شـمـا اگـر            كاهش مي

اش    گوشي صفري بخريد كه باتري
شود، بـعـد از      صد در صد شارژ مي

يكي دو سال عمر بـاتـري كـاهـش       
درصـد     100كند و مثالً از    پيدا مي

درصد از سـيـكـل آن شـارژ              50
 .شود مي

 
آيا نحوه نگهداري مـا از      
گوشـي در عـمـر بـاتـري            

 تأثيرگذار است؟
خصـوص   نحوه استفاده ما، به.  بله

دمايي كه بـراي بـاتـري اسـتـفـاده           
درواقـع  .  شود، خيلي مهم اسـت    مي

ترين داليـل كـاهـش         يكي از مهم
عمر باتري، نگهداري گـوشـي در       

هـا از       بـاتـري  .  دماي نامناسب است
درجـه     60درجه تـا       2دماي منفي 

آورند اما دماي مناسب اين  دوام مي
است كه شما در بـاتـري گـوشـي         
احساس داغي نكنيد؛ بنابرايـن اگـر     
در اثر استـفـاده زيـاد از گـوشـي            
احساس كرديد باتري در حـال داغ    
شدن است، چند لحظه صبر كنيد تا 

عالوه بر اينكـه دمـاي     .  خنك شود
باال باعث آسيب به باتري گـوشـي     

تـوانـد      شود، دماي پايين هم مي مي
عمر باتري را كاهش دهد؛ بنابرايـن  
در هواي خيلي سرد هم تا جايي كه 
امكان دارد از گوشي خود استفـاده  

ديگر براي افزايـش   عبارتي به.  نكنيد
عمر باتري، گـوشـي خـود را در            

دمايي كـه احسـاس       ( دماي متعادل 
كنيد باتري نه خيلي داغ است و نـه    

 .نگهداري كنيد) خيلي سرد
 

آيا گذاشتن گـوشـي در       
شارژ از شب تا صبح بـاعـث     

 شود؟ خراب شدن باتري مي
يـكـي از بـاورهـاي          متأسفانه اين

غلط و رايج در بيـن مـردم اسـت؛        
هـاي     كه بـاتـري گـوشـي         درحالي

هاي قديمـي   جديد برخالف گوشي
شده كـه ايـن      هايي تشكيل از سلول
هـا شـروع بـه شـارژ شـدن               سلول
كنند؛ به همين دليـل عـمـرشـان        مي

بيشتر است و اگر شـب تـا صـبـح           
داخل شارژ بمانند، مشكـلـي بـراي      

آيــيــد زيــرا      بــاتــري پــيــش نــمــي    

هاي جديد سنسوري دارنـد     گوشي
كه وقتي گوشي صد در صد شـارژ  

خود جريان بـرق را     شود خودبه مي
 .كنند قطع مي

 
كار كنيم باتري گوشـي   چه

 زود تمام نشود؟
هاي مختلفي وجـود دارد       روش

توانيد ميزان  كه با استفاده از آنها مي
 :تان را كاهش دهيد شارژ مصرفي

نمايش بيشترين مصـرف   صفحه -
را در باتري گوشي دارد كـه قـرار       

نمايش در حـالـت      دادن نور صفحه
خودكار، در كاهش مصرف باتـري  

 .بسيار مؤثر است
اس به دليل وصل شـدن     پي جي-

به ماهواره مصرف بـاتـري بـااليـي       
دارد و در صورت عدم نيـاز بـهـتـر       

 .است آن را غيرفعال كنيد
روزرســانــي    روشــن بــودن بــه    -

ها اگرچه در طول روز تأثـيـر    برنامه
زيادي در زود تمام شـدن بـاتـري        

هرحال مصـرف     گوشي ندارد اما به
دهند؛ بنابـرايـن    باتري را كاهش مي

هـاي ايـمـيـل، تـويـيـتـر،                اطالعيه
 .را غيرفعال كنيد...بوك و فيس
 

باتري گوشي براي اولـيـن   
بار چند ساعت بـايـد شـارژ      

 شود؟
: ها دو نـوع اسـت       باتري گوشي

 . هاي نيكلي و ليتيومي باتري
هاي نيكلي همان نسل قبلي  باتري
ها هستند كه براي اوليـن بـار      باتري
شدند اما  ساعت شارژ مي 8تا  6بايد 
ها ليـتـيـومـي، نسـل جـديـد             باتري
بـه   1390ها هستند كه از سال  باتري

هاي هوشمنـد   بعد وارد بازار گوشي
ها، اصالً نـيـاز بـه         اين باتري.  شدند

شارژ اوليه ندارند و وقتي گوشي را 
درصـد شـارژ        60-50خـريـد      مي

هـاي ديـگـر ايـن          از ويژگي.  دارند
ها اين است كـه اگـر وسـط         باتري

شارژ كردن آنها را از برق بكشيد يا 

شب تا صبح آنها را شـارژ كـنـيـد،       
 .آيد مشكلي برايشان پيش نمي

آيا شارژ كردن گوشي بـا    
 تبلت و لب تاپ اشتباه است؟

خير، تنها مشكـل شـارژ كـردن        
گوشي با تب لت و لب تـاپ كـم       
بودن سرعت شارژ اسـت وگـرنـه        
مشــكــلــي بــراي گــوشــي ايــجــاد       

 .شود نمي
در صورت خـراب شـدن       
باتري گوشي آيا راهي بـراي  
شوك دادن و احـيـاي آن       

 وجود دارد؟
شوك دادن مثل مسكـن عـمـل      

گونه نيست كه شـمـا      كند و اين مي
بتوانيد باكارهايي مـثـل گـذاشـتـن        
ــاتــري در يــخــچــال و شــوك            ب

باتري را مثـل روز    ...  الكترونيكي و
قاعدتـاً بـا تـمـام         .  اولش احيا كنيد

شدن عمر باتري بايد آن را تعويض 
 .كرد

براي تعويض باتري گوشي، 
توانيم باتري تقلبي  چگونه مي

 را از اصل تشخيص دهيم؟
تشخيص اين كار براي كـاربـران   
كمي سخت است؛ البته يـكـسـري      

ها وجـود دارد     ها روي باتري نوشته
توان با كمك آنها تقلبـي را     كه مي

ايـنـكـه       از اصل تشخيص داد مـثـل    
هاي تقـلـبـي مـعـمـوالً          نوشته باتري

رنـگ     خيلي پررنگ يا خيلـي كـم    
هـاي اصـل        است اما نوشته بـاتـري  

كامالً خوانا و با شدت رنگ نسبـتـاً   
اند؛ با اين اوصـاف   شده بااليي حك

براي اطمينان بيشـتـر بـهـتـر اسـت           
ها را از مراكز مـعـتـبـر و يـا           باتري

نمايندگي برند مربوطه خـريـداري     
 .كنيد

آيا هميشـه وصـل بـودن        
شارژر به پريز برق مـوجـب     

 شود؟ خرابي آن نمي
خير مشكـلـي را بـراي شـارژر           

كند اما تـا زمـانـي كـه            ايجاد نمي
شارژر شما بدون وصـل بـودن بـه        
گوشي در پريز بـرق بـاشـد، بـرق         

شـود و انـرژي بـرق             مصرف مـي 
 .دهد زيادي را در كشور هدر مي

 
آيا نحوه شارژ و رعـايـت     
نكات الزم براي باال بردن عمر 
باتري، در مورد تب لـت و      

 كند؟ لب تاپ هم صدق مي
كـنـد    در مورد تب لت صدق مي

اما در مورد لـب تـاپ نـه؛ چـون           
كـنـد و        ها فرق مـي  باتري لب تاپ

نظرات مختلفي در مورد باال بـردن    
عمر باتري لب تـاپ وجـود دارد؛       

اي معتقدند در صـورت   چنانچه عده
تمام شدن باتري بايد آن را شـارژ      

هـا     گويند لب تـاپ  كرد، برخي مي
اي    هميشه بايد به شارژ باشند و عده

گويند بايد باتري را بعد از  ديگر مي
 .هر بار استفاده درآورد
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 چگونه عمر باتري گوشي را افزايش دهيم؟

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

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

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

هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف            139860319012002756برابر راي شماره      
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك                   
سيرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي وحيد نوري فرزند مهدي به شماره                    

در ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت                   1627شناسنامه  
كرمان به ادرس سيرجان خيابان خواجو        36اصلي واقع در بخش       83مترمربع پالك     543/04

كرماني كوچه روبروي موتور اب خريداري از مالك رسمي اقاي محمد رضايي شريف ابادي                 
روز آگهي مي     15لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله             . محرز گرديده است  

شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي                
توانند از تاريخ انتشاراولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از                     
اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي                   

بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات             .تقديم نمايند 
 الف/ م  604. سند مالكيت صادر خواهد شد

 1398/11/05: تاريخ انتشارنوبت اول
  1398/11/20: تاريخ انتشار نوبت دوم

 محمد آرمان پور
 رئيس ثبت اسناد و امالك

 9801788: آگهي ابالغ اجرائيه  كالسه 
متولد  2991805714بدينوسيله به آقاي احسان زنگي ابادي فرزند محمدحسين به شماره ملي 

بدهكار پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش مامور ابالغ ادرس ايشان شناسايي   1363/05/15
 3اصـلـي بـخـش            2713فرعي از  30نگرديده ابالغ مي گردد كه بابت تخليه پالك ثبتي 

بستانكاران درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجراييه صادر و به كالـسـه   
آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمي بـه     19و  18فوق در اين اجرا مطرح مي باشد لذا طبق ماده 

شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين اگهي كه تاريخ ابالغ اجراييه محسوب است فقط يـك  
روز نسبت به تخليه اقدام نماييد و در    10نوبت در روزنامه درج و منتشر مي گردد ظرف مدت 

غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تـعـقـيـب     
 الف/ م  1525.خواهد شد

 كفيل اداره اجراي اسناد رسمي كرمان
 زهرا سرمست

 آگهي مزايده
براي نـوبـت دوم        9209983420002475دادگاه عمومي ماهان قصد دارد در پرونده كالسه 

فرعي از شش اصلي واقع در مـحـي آبـاد       1177ششدانگ يك باب منزل مسكوني به پالك 
ملكي اقاي حسين پور محي ابادي داراي انشعاب آب بـرق و     3خيابان فردوسي كوچه شماره 

گاز با قيمت كارشناسي شده دو ميليارد و دويست و نود و چهار ميليون ريال از طريق مـزايـده   
عمومي به فروش برساند كساني كه قصد شركت در مزايده فوق را دارند حداكثر مي تـوانـنـد    

درصد مبلغ پيشنهادي به عنوان وديعه به صورت يك فـقـره    10پيشنهادات خود را به انضمام 
چك تضميني بانكي در وجه اجراي احكام مدني دادگاه عمومي ماهان تا يك ساعت قبـل از    

 الف/ م  576.اعالم مي گردد 10ساعت  1398/11/15شروع مزايده ارائه و تاريخ مزايده 
 مدير دفتر اجراي احكام دادگاه عمومي ماهان
 شيرواني

 »كرامت«16افتتاح اردوگاه ماده
 سپاه كرمان 

در آئيني با حضور رئيس سازمان بسيج سپاه پاسـداران  :   سرويس خبر
كشور و جمعي از مسئوالن نظامي و انتظامي اردوگاه اسكان مـعـتـادان      

  .سپاه كرمان افتتاح شد 16متجاهر ماده 
به گزارش پايگاه خبري پليس، در آئيني با حضور رئـيـس سـازمـان       

، فرمانده انتظامي اسـتـان،   ... بسيج سپاه پاسداران كشور، فرمانده سپاه ثارا
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور و جمعي از ديـگـر مسـئـوالن،         

 .سپاه افتتاح شد 16اردوگاه اسكان معتادان متجاهر ماده 
در اين آئين سردار غالمعلي ابوحمزه پس از بـازديـد مسـئـوالن از             

اين مكان در زميني :  قسمت هاي مختلف اين اردوگاه در سخناني گفت
خـوابـگـاه و         3متر مربع با  400هزارو  2هكتار و زيربناي  3به مساحت 

ديگر قسمت هاي مورد نياز ساخته شده كه هم اكنون ظرفيت پـذيـرش   
در اين رابطه معتادان متجاهري كـه  :  وي افزود.  نفر را دارا مي باشد 150

حسب دستور مقامات قضائي با همكاري نيروي انتظامي جـمـع آوري       
مي شوند پس از غربال گري اداره بهزيستي به اين اردوگاه مـنـتـقـل و         
تحت درمان و بازپروري قرار مي گيرند كه البتـه تـالش داريـم روال          
دستگيري و اسكان و سپس بازگشت آن ها به جامعه يك چرخه بـاطـل   
و بيهوده نباشد بلكه به برخي توانمندسازي هاي مهارتي و اشتغال آنـان    

در اين رابطه كار شـاخـص   :  سردار ابوحمزه بيان داشت.  نيز توجه داريم
ما بهره گيري از ظرفيت روانشناسان نهادهاي مختلف از جمله بهزيستـي  
و نيروي انتظامي جهت مشاوره افراد معتاد و خانواده هاي آنان است كه 

وي با تاكيد بر استمرار نظارت هـا و      .  در اين زمينه قول مساعد داده اند
بايد با بهره گيري :  صيانت از افراد اصالح شده در اين مركز يادآور شد

از ظرفيت هاي موجود تالش كنيم اين فرهنگ در بين عموم مـردم جـا     
بيفتد كه فرد معتاد به نوعي يك بيمار و نيازمند رسيـدگـي اسـت و از          
سويي با ايجاد زمينه هاي اشتغال براي اين افراد تالش كنيم دوبـاره بـه       

 .چرخه جرائم مختلف باز نگردند
همجـوار  ) ع(گفتني است اردوگاه كرامت در انتهاي بلوار امام مجتبي

زيارتگاه بي بي عصمت اين محدوده شهرستان كرمان واقع اسـت كـه       
 .نفر در آن در حال نگهداري و بازپروري هستند 40هم اكنون حدود 
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مديرعامل سـازمـان    :  سرويس خبر
خبرگزاري جمهوري اسالمي با اشاره 
به اينكه اگـر صـداي مـنـتـقـدان را             
خاموش كنيم، تبـديـل بـه تـعـارض          

بـايـد قـدر      :  اجتماعي مي شود، افزود
منتقدان را بدانيم به ويژه منتقداني كـه  

 .به بهبود وضعيت كمك مي كنند
سيدضياء هاشمي در جلسه شوراي 
هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي 
اجرايي استان كرمان با اشاره به لـزوم  
تقويت ظرفيت ها براي رسـيـدن بـه        

سردار شهيد حاج :  اهداف اظهار كرد
قاسم سليمانـي از مـفـاخـر مـلـي و               
تاريخي ماست و روح بلـنـد وي در       
جامعه، وطن و هـنـدسـه فـكـري مـا           

 .جاودان خواهد بود
اين شـهـيـد بـزرگـوار          :  وي افزود

مجاهدي سرافراز است كه در زمان و 
مكان متوقف نشد و از نوجواني وارد   
عرصه جهاد شد و جهادش را منحصر 
به يك جبهه، لشكر و منطقه نكـرد و    
شهادت وي نـيـز بـراي مـا خـيـلـي              

هاشمي بـا اشـاره بـه          .آموزنده است
اينكه يكي از ويژگي هاي حاج قاسم 
اين است كه با اولياء محـشـور و بـه        

االشقيا و يزيـد زمـان بـه         فرمان اشقي
اكـنـون   :  شهادت رسيد، تصريح كـرد 

كانون و راس كفر و استكبار در راس 
امريكا حضور پيدا كرده و يـزيـدي       
ترين رفتار با جامعه اسالمي و شيـعـي   
ما به دست ترامپ انجام مي شـود و      
يكي از بارزترين اين رفتارها، دستـور  
بي رحمانه و غيرانساني وي مبنـي بـر     
ترور و به شهـادت رسـانـدن سـردار         

مديرعامل خـبـرگـزاري      .سليماني بود
تـرور  :  جمهوري اسالمي بـيـان كـرد     

سردار سليماني نـه در يـك فضـاي          
محدود و در يك گوشه، بـلـكـه در        
مقابل انظار جـهـانـيـان و فـراتـر از               
مرزهاي كشور و استان خود و با يك 
روش بسيار بزدالنه اتفاق افتاد و همـه  
اينها نمـاد بـرجسـتـه اي اسـت كـه               
ماندگار خواهد ماند و راه حق حـاج    
قاسم را از راه باطلي كه دشـمـنـانـش     

 .داشتند متمايز مي كند
شهيد سليـمـانـي عـلـي        :  وي افزود

رغم اينكه يك فـرد نـظـامـي بـود،            
لطافت، محبت و مودتي كـه در وي      

 .بود انسان را ياد اولياء مي انداخت
هاشمي با اشاره به حضور چنـديـن   
ميليوني مردم در مـراسـم تشـيـيـع و            

ايـن  :  تدفين سردار سليمـانـي گـفـت      
نـيـز      21حضور نشان داد كه در قرن   

راه حق پرطرفدار است به شرطي كـه  
مدعيان اين راه صادق بوده و با گـذر  
از مواهب و غنايم دنيوي آن را اثبات 
كرده و نشان بدهنـد در راه حـق و           
دفاع از آرمان ها از خـود، جـان و           

 .منافع فردي مي گذرند
وي با اشاره به ايـنـكـه اگـر ايـن            
ابزارها در خدمت منافع و مـنـفـعـت         
طلبي باشد نمي تواند مورد تـوجـه و     
: اعتماد مـردم قـرار بـگـيـرد، افـزود            

شرايط كنوني و اتفاقات اخيـر نشـان     
مي دهد براي گذر از مشـكـالت و         
حل آنها نياز به جانبازي، مجـاهـده و     
مجداني داريم كـه در حـوزه خـود          
بهترين بوده و بهترين رفتار را داشـتـه     

 .باشند؛ مثل حاج قاسم
مديرعامل سـازمـان خـبـرگـزاري        
جمهوري اسالمي در بخش ديـگـري   
از سخنانش با اشاره به اينكه در دنياي 

امروز جبهه ها متـعـدد و حـوزه هـا           
ما فـقـط در     :  متكثر است، اظهار كرد

معرض جنگ نظامي نيستيم و جنـگ  
تروريستي غير از نظامي اسـت و در        
جنگ تروريستي ما داعش را داريـم    
كه به نام اسالم بدترين جنايت هـا را    

آنها بيش از :  وي افزود.مرتكب شدند
ما ادعاي دولـت اسـالمـي دارنـد و           
مدعي خالفت اسـالمـي هسـتـنـد و            

كشور دنيـا نـفـوذ و         60البغدادي در 
 .نيرو داشت

اگـر در    :  هاشمـي تصـريـح كـرد        
جامعه امروز آگاهي نبـاشـد، ادعـاي      
دين و مقدسات خودش ابزاري علـيـه   
مقدسات و ابزاري براي افراطي گري 
و تروريست مي شـود و داعـش در         

براي ما يـك عـبـرت مـهـم           21قرن 
 .روزگار و تاريخ است

وي با اشاره به اينكـه ايـن گـونـه         
نيست امروز جنگ هاي رو در رو و     
شفاف داشته باشيم و نياز بـه شـفـاف      
سازي جبهه ها و شـنـاخـت دشـمـن          

خيلي از تخريب هـايـي   :  داريم، افزود
كه نسبت به جامعه و فرزندان ما اتفاق 
مي افتد، ديگر بـا ابـزار نـظـامـي و              
موشكي نيست، با ترور شخصيت هـا    

 .و تخريب رسانه اي است
مديرعامل سـازمـان خـبـرگـزاري        
جمهوري اسالمي با اشاره به ايـنـكـه      
امروز در جنگ رسانه اي قرار داريم، 

اعتماد اجتـمـاعـي مـردم       :  اظهار كرد
هدف قـرار داده شـد و تـخـريـب                
زيرساخت هاي فرهنگي و اجتمـاعـي   
كشور و نظام به عنوان هدف در نـظـر   
گرفته شده است و اگر خودآگاهي و 
بصيرت نباشد و اين زيـرسـاخـت هـا       
آسيب ببيند، نيازي به برخورد نظامـي  

 .نداريم
وي با اشاره به اينكه نياز به تدابـيـر   

اينجا سرمايه هاي ما در :  داريم، گفت
معرض تهديد است و دشـمـن مـي          
خواهد سرمايه اجتماعي مـا را تـرور       
كند و رسانه ها و روابط عمومـي هـا     
بخشي از سربـازان مـبـارزه در ايـن           

 .جنگ هستند

امـروز پـول     :  هاشمي تصريح كـرد 
سعودي، تـكـنـولـوژي اروپـايـي و             
حمايت سياسي، اقتصادي، تبليـغـاتـي    
امريكايي و ضعف هاي درونـي مـا،       
لشكرياني هستند كه ما را به چـالـش     
مي كشند و ما در سوي ديـگـر ايـن        
ميدان قرار داريم و عـرصـه سـخـتـي        

 .است
بـدون آگـاهـي و        :  وي بيان كرد 

شناخت، بدون تـخـصـص و بـدون           
بينش و بصيرت در اين عرصـه نـمـي      
توان موفق بود و زماني كـه اعـتـمـاد       
نباشد، جنگ داخلي است كه جنـگ  
داخلي هم تخريب ايجاد و بنيان ها را 

 .متزلزل مي كند
مديرعامل خبرگزاري جـمـهـوري    

انقالب اسالمي زمانـي  :  اسالمي گفت
پيروز شد كه انسجام جـامـعـه حـول         
محور آرمان هايي تحت رهبري امـام 

به هم گره خـورد و اگـر ايـن            )  ره(
انسجام با شعارهاي افراطي و تفريطـي  
بخواهد در معرض تهديد قرار بگيرد، 
بنيان هاي اقتدار ما را بـه خـطـر مـي         

 .اندازد
امروز كه در مـعـرض       :  وي افزود

انواع چالش هاي اقتصادي، تحـريـم،   
فشار سياسي و تبـلـيـغـاتـي بـيـرونـي           
هستيم، ما اصحاب رسانه مي تـوانـيـم    
كاري كنيم كه ديگران از عهـده آن    
برنمي آيند؛ يا بـدون رسـانـه از آن          

  .برنمي آيند
هاشمي با اشاره به اينكه فوتبال مـا    
: امروز در امنيت نيسـت، بـيـان كـرد        

احساس امنيت از خود امنيت مهم تـر  
است و چرا احساس عدم امنـيـت در     
پيرامون ما اتفاق مي افـتـد و بـه آن          
دامن زده مي شود؟وي بـا اشـاره بـه        
اينكه به اطالع رساني هـاي قـوي و         
فرآيندهاي اطالع رساني قـوي نـيـاز        
داريم كه در غير اين صورت چـالـش   

به عنوان مثال جهاد :  زياد است، گفت
دانشگاهي استان كـرمـان يـكـي از           
مفاخر استان و كشور است و مـركـز     
رويان جهاد دانشگاهي توانسته تحـول  

 .ايجاد كند

امروز در مراكـز  :  هاشمي ادامه داد
علمي و دانشگاه هاي ما اتفاقات مهـم  
و ارزشمندي مي افتد و مسير اقـتـدار     
ماست كه بايد بـيـشـتـر بـه ايـن هـا              
بپردازيم و با توان و تخصص رسـانـه     
اي خـــود آنــهـــا را پـــررنـــگ              

مديرعامل سازمان خـبـرگـزاري    .كنيم
جمهوري اسالمي در بخش ديـگـري   

بــايــد :  از ســخــنــانــش اظــهــار كــرد      
اقتصادمان را قوي كنيم كه اقـتـصـاد      
ضعيف جامعه مقاوم به دنبال ندارد و   
جامعه آسيب پذير مـي شـود و بـه            
همين دليل دشمن به دنبال اين اسـت    
زيرساخت هاي اقتصاد ما را تضعيـف  
كند لذا به اقتصاد درون زا و اقـتـصـاد    

 .مقاومتي نياز داريم
در عرصه اجتماعي نيـاز  :  وي افزود

به قدرت اجتماعي داريم كه از طريق 
گفت و گو، آگاهي بخشي و تقويـت  
مولفه هاي سرمايه اجتماعي اتفاق مي 

 .افتد
هاشمي با بيان اينكه بـايـد روش        

مناسب گفتن موارد حساس را ما پيـدا  
نحوه اطالع رساني هـنـر   :  كنيم، افزود

مي خواهد و جامعه امروز پيچـيـده و     
تخصصي است و هـر كـار نـيـاز بـه            
تخصص خاص خود دارد و نـاچـار       
هستيم در عرص اطـالع رسـانـي از          
تخصص ها استفـاده و خـودمـان را          
تقويت كـنـيـم و مـرزبـنـدي هـاي                

 .غيرواقعي اختالف افكن را بشكنيم

بـايـد بسـتـري       :  وي تصريح كـرد   
فراهم كنيم كه صـاحـب نـظـران و           
نخبگان اجتماعي و مديران بتوانند بـه  
شكل مناسب با هم گفت و گو كننـد  

 .و بايد مرزبندي ها را تلطيف كنيم
مديرعامل خبرگزاري جـمـهـوري    

جامعه ما نيـاز بـه     :  اسالمي اظهار كرد
انسجام و اقتدار دروني دارد و نـيـاز         
نيست نسل جوان و نخبه را به سـمـت   
دشمن هل بدهيم؛ اقـلـيـت سـازي و         
سياه و سفـيـدسـازي كـمـك نـمـي            

اصحاب رسانه بـايـد     :  وي افزود.كند
تنوع ساليق را جا بيندازند و اگر ايـن  
تنوع را برنتابيم و با روش هاي حذفي 
عمل كنيم، كمكي به بهبود جامعـه و    

 .انسجام نيست
هاشمي با بيان اينكه ما رسـانـه هـا      
عامل و حامل گفت و گـو و بسـتـر          

گـاهـي   :  ارتباط هستيم، تصريح كـرد   
هنر نيـسـت   .  دچار عدم مفاهمه هستيم

با هر بهانه و سوءتعبيـري لشـكـريـان       
دشمن را اضافه كنيم و بايد در جامعه 
اعتماد و خوش گـمـانـي را اشـاعـه            

نياز به تـقـويـت      : وي بيان كرد.بدهيم
سرمايه اجتماعي داريم كه از طـريـق     
افزايش گفت و گو و مدارا ميسر مـي  
شود و ما در يك كشتي نشسته ايم و   
سرنوشت واحد و دشمنان مشـتـرك     

 .داريم
مديرعامل سـازمـان خـبـرگـزاري        
جمهوري اسالمي با اشاره به انتخابات 
يازدهميـن دوره مـجـلـس شـوراي            

سـيـاسـت قـطـعـي،         :  اسالمي گـفـت  
رسمي، ثابت و مستمر نظـام و مـقـام        
معظم رهـبـري از ابـتـدا تـا امـروز                 

 .مشاركت حداكثري بوده است
 22وي با اشاره به در پيش بـودن      

نه تنها در عرصه سياسي، :  بهمن افزود
بلكه در عرصه اجتماعي و فرهـنـگـي    

هـاشـمـي بـا       .نياز به مشاركت داريـم 
اشاره به اينكه رسانه هاي مـا بسـيـار        
: وسيع و قوي هسـتـنـد، بـيـان كـرد            

هـزار رسـانـه داراي           12نزديك به   
مجوز و شناسنامه در كشور داريم كه 

رسـانـه      383سهم اسـتـان كـرمـان           
شناسنامه دار است و تعداد اين رسانـه  
ها در شش سال گذشته در كشور سه 

استان :  وي اظهار كرد.برابر شده است
كرمان به اندازه كشور ظرفـيـت دارد     
كه اين ظرفـيـت هـا در افـق هـاي              
مختلف مي تواند حركت كند و اگـر  
اين ظرفيت ها را داريـم، چـرا بـايـد         
ياس و نا اميدي داشت و ايـن تـوان         
رسانه است كه كـمـك كـنـد ايـن            
ظرفت ها در كنار هم قرار بـگـيـرد و      

مـديـرعـامـل     .توانايي ها با هم باشـنـد  
خبرگزاري جمهوري اسالمي اظـهـار   

بايد در راستاي اهداف واحد و   :  كرد
مسائل و آرمان هاي مـلـي و واحـد          
حركت كنيم و مهم اين است كه مـا    

 .در اين مسير باشيم يا عكس آن
وي با اشاره به اينكـه رسـانـه مـي         
تواند با اتكاء به دانش، تـخـصـص و      
فناوري هاي نو توانمندتر و اثرگذارتر 

رسانـه  :  از اين كه هست، بشود، افزود
ــيــاي مــدرن ركــن چــهــارم            در دن
دموكراسي و يكي از اركان زنـدگـي   

 .اجتماعي است
ظرفيت هايي كه :  هاشمي بيان كرد

در اختيار است مي تواند در اخـتـيـار      
مصالح جامعه باشد و اگر مي خواهيم 
عامل و حامل گفت و گو باشيم ابتـدا  
بايد بين خودمان تعامل داشته و همراه 

 .باشيم
وي با اشاره به اينكه اگـر صـداي       
منتقدان را خاموش كنيم، تبـديـل بـه      
: تعارض اجتماعي مـي شـود، افـزود       

بايد قدر منتقدان را بدانيـم بـه ويـژه        
منتقداني كه به بهبود وضعيت كمـك  

 .مي كنند
مديرعامل خبرگزاري جـمـهـوري    

راهـي نـداريـم      :  اسالمي تصريح كرد
جز با قوي تر شدن و مـقـاومـت راه        
خود را ادامه بدهيم و مـا اصـحـاب          
رسانه مي توانـيـم در عـرصـه هـاي            
اجتماعـي، فـرهـنـگـي، سـيـاسـي و               

 .اقتصادي موثر باشيم
مديرعامل خبرگزاري جـمـهـوري    
اسالمي در ادامه در پاسخ به سئـوالـي   
درباره رابطه دولت و صدا و سـيـمـا        

دولـت و صـدا و سـيـمـا              :  بيان كرد
مجموعه هاي بزرگي هستند اما خـطـا   
در صدا و سيما هم اتفاق مـي افـتـد،      
مهم اين است خطاپذير و نـقـدپـذيـر       

وي با تاكيد بر اينكه تضـعـيـف    .باشيم
رييس جمهور غلط و خالف مصالـح  
كشور است، نقد ايـرادي نـدارد امـا        
تضعيف، خالف قانون است تصـريـح   

اگر كسي صدا و سيما را نـقـد       :  كرد
كرد اينگونه نيست كه فكر كنـيـم از     
مقدسات خارج شـده اسـت ضـمـن         
اينكه بايد در چارچوب ضوابط نـقـد     

 .كنيم
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 .شركت در مناقصه از سوي پيمانكاران الزامي است
 كرمان روابط عمومي بنياد مسكن انقالب اسالمي استان 

  1398اجراي طرحهاي هادي روستايي سال 

 مبلغ تضمين مدت اجراي پروژه
 شركت در مناقصه 

براورد اوليه بر اساس فهرست 
 بهاي راه، راه اهن و باند

 98فرودگاه سال  
 رديف استان شهرستان نام روستا

 1 خوزستان حميديه خسرج خلف 5/203/198/405 261/000/000 روز 90

 2 كرمان بم عديم المثال 2/023/282/549 102/000/000 روز 90

 3 كرمان بم سرپشت 2/033/372/873 102/000/000 روز 90

 :مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسالمي

 خاموش كردن صداي منتقدان منجر به 
 تعارض اجتماعي مي شود

معاون برنامـه ريـزي     :  سرويس خبر
شركت توزيع نيروي بـرق شـمـال      

سـومـيـن    :  استان كرمان اعالم كـرد 
استارت آپ ويكند صنعت تـوزيـع   
بــرق اســتــان در بــهــمــن جــاري         

 .دركرمان برگزار خواهد شد
به گزارش روابط عمومي شركـت   

توزيع نيروي بـرق شـمـال اسـتـان          

كرمان ، به نقل از احمـد  
گنجعلـيـخـانـي مـعـاون         
برنامه ريزي شركـت بـا     
توجه به برگزاري موفـق  
سيزده دوره كـنـفـرانـس     
داخــلــي و دو رويــداد       

استارت آپ ويـكـنـد،         
شانزدهـمـيـن هـمـايـش         

پـژوهشـي ايـن        -علمي 
شركت مجدداً بصـورت  
استارت آپ ويكـنـد بـا      
محور راهكارهاي تاميـن  
و بهينه سازي منابع  بـه      
ميزباني اين شـركـت در     
مورخه سي ام بهمن مـاه    
جاري  در كرمان برگـزار خـواهـد      

 .شد
وي با بيان ضـرورت اسـتـفـاده از         
تكنيـك هـا و روشـهـاي نـويـن               
پژوهشي در مـوضـوع بـرگـزاري         
همايش هاي علمي كـه بـا هـدف        
تبادل نظر كارشناسان و مـحـقـقـان     

اسـتـفـاده از      :  صنعت برق  گـفـت    

خالقيت ها ونـوآوري كـاركـنـان،       
پرورش ايده ها و تـوانـمـنـدسـازي      
ظرفيت ها به عنوان هدف همـايـش   

 . تعيين گرديد
بـا تــوجـه بــه       :  وي اضـافـه كـرد        

فرسودگي و قدمت عمرشبكه هـاي  
توزيع و ضرورت استفاده بهيـنـه از     
منابع و ظرفيت هاي موجـود بـراي     
حل معضالت شبكه و هـمـچـنـيـن        
غلبـه بـر چـالـش هـاي مـوجـود                
ضرورت استـفـاده از ايـده هـا و             
انديشه هاي برتر و نـو رامشـخـص      

 . مي نمايد
لذا برگزاري شانزدهمين  همـايـش   
علمي داخلـي شـركـت بصـورت         
استارت آپ ويـكـنـد بـا مـحـور             
راهكارهاي تامين و بهـيـنـه سـازي       
منابع  شامل منابع انسـانـي، مـنـابـع        
مالي، مصرف انرژي، تجهيـزات و    
كاالها، ماشين آالت، بانـك هـاي     
اطالعاتي، نرم افزارها و مـديـريـت    
دانش  در دستور كار قرار گرفت و 
اميدواريم اين رويـداد عـلـمـي و           

پژوهشي در سال رونق توليد، زمينه 
ساز رشد و تقويت امر پژوهش در   

 .صنعت برق گردد
استارت آپ ويكند يـك رويـداد       

تــجــربــي در ســراســر     -آمــوزشــي
دنياست كـه طـي آن  شـركـت               
كنندگاني كـه صـاحـب ايـده و             
توانايي اجراي آن را داشته بـاشـنـد    
گرد هم مي آيند تا  ايده هايشان را 
مطرح كنند، گروه تشكيل بدهند و 
با شناسايي و انتخاب ايده برتـر در    
خصوص تجاري سازي با مشاركت 

 . سرمايه گزاران اقدام مي گردد
گفتني است كه شـركـت تـوزيـع         
نيروي برق شمال استان كرمـان بـه     
عنوان مـتـولـي بـرگـزاري اولـيـن            
استارتاپ ويكند صنعت برق كشور 
پيش از اين دو اسـتـارت آپ بـا            
محوريت پايدارسازي شبكـه هـاي     
توزيع نيروي برق و مديريت بهيـنـه   
سازي مصرف انرژي در سـيـسـتـم       
هاي سرمايشي را بـرگـزار نـمـوده       

 .است

 به همت شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان برگزار خواهد شد؛

سومين استارت آپ ويكند صنعت 
 توزيع برق كرمان
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