
خرما
سال هشتم   شماره  186  دو شنبه 21 بهمن ماه 1398  

10 فوریه 2020 _  15 جمادی الثانی 1441   قیمت 1000 تومان
هفته نامه 4 صفحه ای ، منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس  

هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد  چهارمحال بختیاری

رهبر انقالب در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش: 

باید قوی شویم تا جنگ نشود و 
تهدید دشمن تمام شود

با حضور نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفت ؛ 

مراسم بهره برداری از ۱۳۵۰ واحد مسکونی مددجویان استان کرمان

گرانی خودرو صدای رئیسی 
را هم درآورد

3
استاندار کرمان در شورای معادن: 

انتقال کامل حساب  شرکت های صنعتی و معدنی 
به داخل استان باید سریعا تعیین تکلیف شوند

3

در آستانه فرا رسیدن ۲۲ بهمن؛

سپاه، از موشک »رعد ۵۰۰« و نسل جدید ماهواره برها رونمایی کرد

 فرمانده انتظامی استان کرمان:

 با هیچ گروه و جناحی  تعارف نداریم

آیین کلنگ زنی 1600  واحد مسکونی خسارت دیده ناشی از 
سیل اخیر  با حضورمسئوالن کشوری

2

3

4
مروجی فرد:

تا پایان سال جاری 3 کارخانه مس 
در جنوب کرمان افتتاح می شود

توصیه های انتخاباتی رئیس 
هیئت نظارت بر انتخابات کرمان 

به نامزدهای انتخابات

صفحه 3 صفحه 3

3

از  همزمـان  بـرداری  بهـره  و  افتتـاح 
گلخانـه  احـداث  طـرح  ۲۵هکتـار 
آبیـاری  طـرح  ،۷۲۴هکتـار  جالیـزی 
پـرورش  واحـد  یـک  و  فشـار  تحـت 
شهرسـتان  در  داشـتی  گوسـفند 

بـاد.  عنبرا
گلخانـه  ۲۵هکتـار  جـاری  سـال  در 
جالیـزی در حـوزه شهرسـتان عنبرابـاد 
شـامل  تومـان  ۲۱میلیـارد  اعتبـار  بـا 
بانکـی  تسـهیالت  تومـان  )۷میلیـارد 
بخـش  توسـط  تومـان  ۱۴میلیـارد  و 
خصوصـی ( احـداث گردیـده اسـت که 
به مناسـبت ایـام اللـه دهه مبـارک فجر 

یـک واحد گلخانه جالیزی به مسـاحت 
یـک هکتـار بـه نمایندگـی از ۲۵هکتار 
طـرح افتتـاح و بـه بهـره بـرداری مـی 
رسـد و بـا بهـره بـرداری از این طـرح ها 
بـرای ۱۵۰نفـر بصورت مسـتقیم ایجاد 
اشـتغال گردیـد و سـطح گلخانـه هـای 
عنبراباد بـه ۳۸۵هکتـار افزایش یافت .
۹۸تعداد۲۹فقـره  سـال  در  همچنیـن 
طـرح آبیـاری تحـت فشـار به مسـاحت 
۱۰۸میلیـارد  اعتبـار  بـا  ۷۲۴هکتـار 
ریـال بـه بهـره بـرداری مـی رسـد و بـه 
مناسـبت ایام الله دهـه مبارک فجر یک 
فقـره طـرح بـه مسـاحت ۵۰هکتـار بـه 

نمایندگـی از ۷۲۴هکتـار طـرح آبیاری 
تحـت فشـار اجـرا شـده، افتتـاح و بـه 
بهـره برداری می رسـد و با بهـره برداری 
از ایـن طـرح هـا ضمـن صرفـه جویـی 
در مصـرف آب ،کاهـش مصـرف انرژی 
،کاهـش هزینـه هـای تولیـد ،افزایـش 
،بـرای  محصـول  کیفیـت  و  کمیـت 
۱۶۰نفـر تثبیـت اشـتغال خواهـد شـد
و در ادامـه افتتـاح یـک واحـد پـرورش 
گوسـفند داشـتی با ظرفیت 200 راس 
بـا اعتبـار 300 ملیـون تومـان ، تعـداد 
اشـتعال ایجـاد شـده 3 نفـر  ثابـت مـی 

باشد.

در ایام الله دهه فجر؛ 

طرح های جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد افتتاح شد آگهی مناقصه شهرداری 
دوساری )نوبت اول (

مجید داوری شهردار دوساری

چاپ آگهی نوبت اول : 98/11/21        
 چاپ آگهی نوبت دوم : 98/12/5

شهرداری دوساری در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره 672633 تاریخ 98/11/20
 نسـبت بـه اجـرای  پـروژه احـداث سـرویس بهداشـتی و نمازخانـه و محوطـه سـازی پـارک منطقـه 
بنـدری  از محـل اعتبـارات  اسـتانی از طریـق مناقصـه عمومـی بـه پیمانکاران و شـرکت هـای واجد 
الشـرایط واگذار نماید .لذا از شـرکت کنندگان واجد الشـرایط که دارای رتبه و صالحیت از سـازمان 
مدیریـت برنامـه ریزی بوده دعوت بعمل مـی آید از مورخه 98/11/21 جهت خرید اسـناد مناقصه 
بـه واحـد امـور قراردادهای شـهرداری مراجعه و اسـناد مناقصه را دریافت نمایند . ضمنـًا اعتبار این 

پـروژه بـه صـورت اوراق و اسـناد خزانه با سررسـید سـال 1401 می باشـد .

شرایط شرکت در مناقصه 
1- ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی بـه مبلـغ نهصـد میلیـون ریـال و یـا واریـز نقـدی بـه حسـاب سـپرده 
2171123928007  نزد بانک ملی بنام شـهرداری دوسـاری بابت شـرکت در مناقصه می باشـد.

2- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .
3- آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری 98/12/6 می باشد .

4- آخریـن مهلـت تحویـل پاکات پیشـنهادی یـک هفته پـس از درج آگهـی نوبت دوم بـه دبیرخانه 
شـهرداری می باشـد .

5- مبلغ سـپرده برنده نفرات اول تا سـوم تا انجام تشـریفات قانونی و انعقاد قرارداد مسترد نخواهد 
شـد. و در صـورت انصـراف هـر یـک از شـرکت کننـدگان سـپرده آنان بـه ترتیب و به اسـتناد مـاده 8 

آییـن نامـه مالی شـهرداری ها ضبط مـی گردد.
6- به پیشنهادات مخدوش و خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
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توصیه رئیس کل دادگستری استان کرمان به کاندیدای مجلس؛ 
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه هر رفتاری که به 
نتیجه و سالمت انتخابات و اعتماد جامعه ضربه بزند جرم است 
گفت: کاندیدای مجلس از  فریبکاری  با جدیت دوری کرده  و با 

وعده های پوچ و واهی سطح توقعات مردم را باال نبرند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، یدالله موحد صبح امروز 
شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات  تبیینی  نشست  در 
اسالمی در استان کرمان که با حضور حجت االسالم والمسلمین 
علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان 
برگزار شد اظهار داشت: انتخابات رسالت بسیار سنگینی است و 

همه ما در برابر خون شهدا پاسخگو هستیم.
وی با بیان اینکه براساس قانون اداره امور کشور به اتکای آرای 
عمومی است و نماد و مظهر آن انتخابات است گفت: امام راحل 
انتخابات  را  کشور  عمومی  اقتدار  مظهر  رهبری  معظم  مقام  و 

می دانند و بر برگزاری آن تاکید دارند.
در  اینکه  یادآوری  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
انتخابات های گذشته پرچم جمهوری اسالمی ایران برافراشته 
شده و دشمنان نظام ناامید شدند، افزود: دوم اسفند ماه سال 
جاری تیز باید پرچم افتخار دیگری برافراشته شود و برای این 

افتخار مشارکت عمومی در ابعاد مختلف نیاز است.
انتخابات  و سالمت  نتیجه  به  که  رفتاری  اینکه هر  بیان  با  وی 

و اعتماد جامعه ضربه بزند جرم است، تصریح کرد: رای مردم 
سرنوشت کشور را تعیین می کند و خرید و فروش رای براساس 

قانون انتخابات جرم است.
موحد با اشاره به اینکه انتخابات حق الهی است و مردم باید در 
سرنوشت سیاسی خود مشارکت کنند، بیان کرد: انتخابات یک 
رقابت منصفانه است و کاندیدا باید در جهت اثبات توانمندی های 

خود عمل کرده و از تخریب دیگران خودداری کنند.
به  احترام  و  انتخابات  در  اخالق  رعایت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ارزش های اسالمی بسیاری از مشکالت را حل می کند گفت: 

نگاه به انتخابات باید وظیفه گرایانه باشد و در جریان انتخابات 
همین گونه عمل شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان نامزدها در مواجه با رقبا سعه 
صدر داشته باشند و هر کاری را از مراجع قانونی آن پیگیری کنند 
افزود: از فریبکاری در انتخابات با جدیت دوری کنید و با وعده های 

پوچ و واهی سطح توقعات مردم را باال نبرید.
نارضایتی  این وعده ها عملیاتی نشود  اینکه وقتی  بیان  با  وی 
عمومی از نظام پیش خواهد آمد گفت: روز سکوت انتخابات بسیار 
اهمیت دارد، در روز سکوت انتخابات هرگونه تبلیغات ممنوع است 
و این ممنوعیت در فضای حقیقی و مجازی در عدم تبلیغات در روز 

سکوت انتخابات فرقی نمی کند.
فرد  با  کاندیداها  طرفداران  مسئولیت  اینکه  بیان  با  موحد 
کاندیدشده است و در برابر هر رفتاری خالف قانون کاندیداها 
باید پاسخگو باشند افزود: کاندیداها جلساتی را با طرفداران خود 
بگذارند و آنها را توجیه کنند تا از هرگونه تنش و بی نظمی در روند 

برگزاری انتخابات جلوگیری شود.
وی با عنوان اینکه اگر کاندیدایی خالف قانون حرکت کرد نباید 
این رفتار برای دیگران الگو شود و دیگران نیز کار خالف قانون خود 
را با عمل او توجیه کنند گفت: در انتخابات استفاده از امکانات و 

اماکن دولتی و عمومی جامعه ممنوع است.

حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان 
و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش، واقعه ۱۹ 
بهمن سال ۱۳۵۷ را نتیجه اطمینان امام خمینی)ره( و مبارزان 
به وعده الهی دانستند و گفتند: اگر تفکر تخلف ناپذیر بودن وعده 
الهی در جامعه حاکم شود و مسئوالن هوشیارانه عمل کنند، 
تهدیدها به فرصت تبدیل خواهد شد و تحریم می تواند عامل 

نجات کشور از وابستگی به نفت و حل بسیاری از مشکالت شود.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار که در چهل و یکمین سالروز 
بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام خمینی)ره( در ۱۹ 
بهمن ۵۷ برگزار شد، این واقعه را یک حادثه فراموش نشدنی و 
اعجاب برانگیز و دارای درس ها و عبرت هایی خواندند و افزودند: 
در دوران رژیم گذشته، نیروی هوایی ارتش یکی از نزدیک ترین 
نیروها به مرکز قدرت و امریکا بود اما رژیم طاغوت، ضربه را از 

همین نیرو خورد که هیچ گاه تصور آن را نمی کرد.
آیات  براساس  ای خاطرنشان کردند:  الله خامنه  آیت  حضرت 
قرآنی، خداوند از جایی به دشمن ضربه می زند که هیچ گاه انتظار 
آن را ندارد و مؤمنین نیز از ناحیه ای تقویت و حمایت می شوند 
که انتظار آن را نداشته اند که در فرهنگ دینی، »رزق ال ُیحَتَسب« 
یا همان رزقی که در محاسبات مادی جایی نداشته است، نامیده 

می شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به آیات قرآنی که صراحتًا و مؤکدًا از 
نصرت یاری کنندگان دین خدا یاد شده است، افزودند: باید به این 
وعده های الهی اطمینان داشت و با امید به آینده به حرکت رو به 

جلو با قدرت ادامه داد.
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اگر چنین تفکر و روحیه 
ای در هر مجموعه و جامعه ایمانی حاکم شود، افراد آن مجموعه 
با عزم راسخ، تهدیدها را به فرصت تبدیل خواهند کرد. همان گونه 
که نیروی هوایی به رغم تحریم های امریکا، اکنون عالوه بر تعمیر 
و بازسازی جنگنده ها و هواپیماها، طراحی و ساخت جنگنده را 

نیز انجام داده است.
ایشان رمز موفقیت و پیشرفت نیروی هوایی را تبدیل تهدید به 
فرصت، قطع امید از بیگانگان و تکیه بر توانایی ها و ظرفیت های 
داخلی برشمردند و افزودند: این موضوع قابل تعمیم به کل کشور 
است و می توان به رغم تحریم ها که یک حرکت جنایتکارانه است، 

برای کشور فرصتهای زیادی را به وجود آورد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: اگر مسئوالن هوشیارانه عمل 
کنند می توان با استفاده از شرایط تحریم، اقتصاد کشور را از 
وابستگی به نفت که عامل مهم بسیاری از مشکالت است، نجات 
داد. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: البته برخی افراد با هوش 
در داخل هیأت حاکمه امریکا متوجه این موضوع هستند و گفته 
اند نباید بگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند و به همین 
دلیل باید مسیری را باز بگذاریم تا اقتصاد ایران به کلی از پول نفت 
جدا نشود که مسئوالن به خصوص مسئوالن اقتصادی باید در این 

خصوص هوشیار باشند.
ایشان با اشاره به پیچیده تر شدن ابزارها و شیوه های دشمنان 

جمهوری  روشهای  و  شیوه ها  مقابل،  در  کردند:  خاطرنشان 
اسالمی نیز پیچیده تر از گذشته شده است به گونه ای که اکنون 
در بخش های گوناگون کشور، روش ها و کارهای کاماًل منطقی، 
پیچیده و پیش رونده ای در جریان است که تأمین کننده عمق 

راهبردی کشور است و دشمن را زمین گیر کرده است.
ایشان با تأکید بر لزوم قوی شدن کشور در همه جهات به ویژه در 
زمینه دفاعی گفتند: ما به دنبال تهدید هیچ کشور و ملتی نیستیم 

بلکه به دنبال حفظ امنیت کشور و جلوگیری از تهدید هستیم.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ضعیف بودن، دشمن را 
تشویق به اقدام خواهد کرد، افزودند: برای آنکه جنگ نشود و برای 

آنکه تهدید تمام شود، باید قوی شد.
حضرت آیت الله خامنه ای، نیروهای مسلح به ویژه نیروی هوایی 
ارتش، نیروی هوافضای سپاه و سازمان صنایع دفاع را به تالش 
برای تقویت بنیه دفاعی در ابعاد مختلف، دقت در پیش بردن 
کارهای مهم و حداکثر استفاده از ظرفیت ها و استعدادها توصیه 
کردند و گفتند: اگر رؤسای قبلی آمریکا مسیر شیطانی این رژیم را 
در زیر پوششهایی دنبال می کردند، امروز انحراف، جنگ افروزی، 
فتنه سازی و طمع آمریکایی ها به داشته های دیگران، علنی و بدون 
پوشش است و این مسیر باطل دشمنان ملت ایران قطعًا محکوم 

به شکست است.
امیر سرتیپ نصیرزاده  انقالب اسالمی،  از سخنان رهبر  پیش 
فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان گزارشی از پیشرفت برنامه های 
این نیرو در ابعاد »ارتقاء توان رزم«، »پشتیبانی، فنی و قطعه سازی« 
و »پویایی سازمان و ارتقاء کیفیت نیروی انسانی« گفت: طراحی و 
ساخت پهپاد، مهمات هوشمند و هواپیمای با سرنشین، تعمیرات 
موتور و قطعات هواپیما، کمک به مناطق سیل زده از طریق پرواز 
هواپیماهای ترابری و راه اندازی آمبوالنس هوایی کشور با تجهیز 
یک هواپیما به امکانات پیشرفته پزشکی از جمله فعالیت های 

نیروی هوایی بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در ویژه برنامه گرامیداشت 
چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی  گفت: بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی پوشش تحصیلی در استان کرمان به بیش از ۹۳ 

درصد رسیده است.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
استان کرمان، احمد اسکندری نسب  در ویژه برنامه گرامیداشت 
چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران در قالب 
صبحگاه اداری با گرامیداشت یاد شهدا و امام شهیدان و شهدای 
دفاع مقدس و انقالب اسالمی و همچنین شهدای مقاومت و در 
راس آن سردار رشید اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: نظام 
تعلیم و تربیت در طول ۴۱ ساله پیروزی نظام جمهوری اسالمی 
دستاوردهای بسیار ارزشمندی داشته است که به آن می بالد و 

افتخار می کند.
وی با بیان اینکه در سراسر استان کرمان دانش  آموزان از نعمت 
تعلیم و تربیت استفاده می کنند، افزود: در راستای اجرای عدالت 
آموزشی در استان کرمان مدرسه یک دانش آموز داریم و همچنین 
۶۱۰ مدرسه زیر ۱۰ دانش آموز و بیش از ۲۵۱ مدرسه زیر ۵ دانش 

آموز در حال فعالیت هستند.
اسکندری نسب با بیان اینکه پوشش تحصیلی در استان کرمان 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون به ۹۳ درصد رسیده است، 
اظهارداشت: راه اندازی ۲۹۰ مدرسه شبانه روزی و تحصیل بیش 
از ۳۲ هزار دانش آموز در مدارس شبانه روزی سراسر استان کرمان 
از دستاوردهای بزرگ نظام تعلیم و تربیت بعد از پیروزی انقالب 

اسالمی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه قبل از انقالب 

کمتر از ۱۰ هنرستان در سراسر استان داشته ایم اما امروزه به برکت 
نظام مقدس جمهوری اسالمی بیش از ۹۰۰ هنرستان فنی و حرفه 
ای و کاردانش در سراسر استان در حال فعالیت هستند، خاطرنشان 
کرد: در راستای معنویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و 
سیاست های دولت تدبیر و امید برای مهارت آموزی دانش آموزان، 
استان کرمان رتبه نخست کشور را در این زمینه به خود اختصاص 
داده است و ۶/۴۱ درصد دانش آموزان استان تحت پوشش مراکز 
فنی و حرفه ای و کاردانش هستند که بنا داریم تا پایان برنامه ششم 

توسعه این عدد به ۵۰ درصد برسد.
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی ما یک انقالب فرهنگی بود و اگر 
ما بخواهیم به توسعه همه جانبه در کشور برسیم باید آموزش و 
پرورش دغدغه همه مسئوالن کشور باشد، افزود: محور توسعه در 

هر کشوری نیروی انسانی توانمند است و مدرسه بهترین مکان برای 
توسعه یافتگی کشور است.

احمد اسکندری نسب تربیت تمام ساحتی دانش آموزان و تقویت 
روحیه ایثار و شهادت، بصیرت ظلم ستیزی، مبارزه با استکبار و 
ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین دانش آموزان را از سیاست های 
مهم دستگاه تعلیم و تربیت عنوان کرد و گفت: آشنایی دانش آموزان 
با آرمان های نظام و انقالب و دستاوردهای نظام شکوهمند اسالمی 
با توجه به بیانیه گام دوم انقالب و همچنین مکتب درس آموز سردار 
بزرگ انسان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی جزو برنامه های 

آموزش و پرورش استان کرمان است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نقش فرهنگیان و دانش 
با تقدیم ۳۶ هزار  را در جنگ هشت ساله دفاع مقدس  آموزان 
شهید دانش آموز و پنج هزار شهید معلم مهم و حیاتی عنوان کرد و 
افزود: برای آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت در سال 
تحصیلی جاری در تمامی مدارس استان یادواره شهدای دانش آموز 

برگزار می شود.
وی با بیان این که در دهه مبارکه فجر سال جاری ۸۳ پروژه آموزشی 
در قالب ۲۳۰ کالس درس در آموزش و پرورش استان کرمان افتتاح 
و یا  کلنگ زنی شده است، افزود: تاکنون در سال جاری دو استخر 
شنای دانش آموزی در شهرستان های سیرجان و بردسیر و ۳۰ 
زمین چمن در حال احداث ۱۰ زمینه چمن مصنوعی در آموزش 

و پرورش استان به بهره برداری رسیده است.
اسکندری نسب ادامه داد: با حضور فعاالن اقتصادی و با محوریت 
اتاق بازرگانی استان ۱۰۰ مدرسه در قالب پویش ایران من در استان 

کرمان احداث می شود.

توصیه رئیس کل دادگستری استان کرمان به کاندیدای مجلس؛ 

با وعده های پوچ و واهی سطح توقعات مردم را باال نبرید

رهبر انقالب در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش: 

باید قوی شویم تا جنگ نشود و تهدید دشمن تمام شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در ویژه برنامه گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی: 

پوشش تحصیلی در استان کرمان بعد از پیروزی انقالب به بیش از ۹۳ درصد رسیده است

آئیـن رونمایی از موشـک رعـد ۵۰۰ با موتور کامپوزیتـی »زهیر« 
و نسـل جدیـد پیشـران های موشـکی و ماهواره برهـا، بـا حضـور 

سرلشـکر سـالمی برگزار شد.
 با حضور سرلشـکر حسین سالمی فرمانده کل سـپاه پاسداران 
انقـالب اسـالمی و سـردار امیرعلی حاجـی زاده فرمانـده نیروی 

هوافضای سـپاه برگزار شـد.
براسـاس ایـن گـزارش، بـا نمایش موشـک چابـک رعـد ۵۰۰، از 
نسـل جدید پیشـران ها بـا بدنه غیر فلـزی و کامپوزیـت رونمایی 

. شد
تحمـل  قابلیـت  کربـن  الیـاف  بدنه هـای  فنـاوری  از  اسـتفاده 
۱۰۰ بـار فشـار و دمـای ۳ هزاردرجـه سـانتیگراد و دسـتیابی بـه 

موشـک های بسـیار سـبک را فراهـم می کنـد.

موشـک رعـد ۵۰۰ از موشـک های نسـل جدیـد اسـت کـه در 
مقایسـه با موشـک فاتح ۱۱۰ با بدنه فوالدی، با یک دوم وزن اما 

۲۰۰ کیلومتـر از افزایـش بـرد برخوردار اسـت.
همچنیـن نیروی هوافضای سـپاه امـروز از موتورهای موشـک با 
نـازل متحـرک رونمایـی کرد کـه ترکیب دو دسـتاورد بـزرگ »بدنه 
کامپوزیـت« و »نـازل متحـرک« در موشـک، امـکان اسـتفاده از 

موتورهـای سـوخت جامـد را در خـارج از جـو فراهـم کرد.
بـا دسـتیابی بـه ایـن موفقیـت، سـاخت ماهـواره برهای سـبک 
سـوخت جامـد، موشـک های زمیـن بـه زمیـن بـا سـطح مقطع 
راداری کـم و مانورپذیـر کـردن موشـک ها به منظور عبور از سـپر 
موشـکی و کاهـش هزینه ها و افزایـش تولید و کاهش پیچیدگی 

در تولیـد و نهایتـًا جهـش نسـلی در موشـک ها فراهم شـد.

در آستانه فرا رسیدن ۲۲ بهمن؛

سپاه، از موشک »رعد ۵۰۰« و نسل جدید ماهواره برها رونمایی کرد

پروردگارا! شاهد باش این دو نفر مرا آزردند!
در روایات آمده است آن دو نفر پس از واقعه   هجوم و آتش 

زدن خانه امیرالمومنین علیه السالم و در حالی
که حضرت زهرا سالم الله علیها در اثر همان هجوم در بستر 
بودند به عیادت آن حضرت آمدند و به ایشان سالم کردند ، 
ولی آن حضرت روی خود را برگردانید و پاسخ آن ها را نداد. 
اولی گفت: ای دختر پیامبر! ما آمده  ایم تا  رضایت شما را 
بدست آوریم از شما خواهش می   کنیم که ما را ببخش واز 

آنچه بر شما رسیده از ما درگذرید
حضرت زهرا سالم الله علیها فرمود: شما اول جواب مرا 
بدهید ، آیا از پیامبر نشنیدید که درباره من فرمود: فاطمه 
پاره تن من است و من از او هستم. هر که او را بیازارد مرا 
آزرده و هر که مرا بیازارد  خدا را آزرده است. هر که پس از 
مرگم فاطمه را بیازارد ، مانند آن است که در زمان حیاتم مرا 

آزرده است
آن دو گفتند: آری شنیده ایم ، آنگاه حضرت زهرا سالم الله 
علیها فرمود: پروردگارا! شاهد باش این دو نفر مرا آزردند! با 
شما سخن نمی   گویم تا  پروردگارم را مالقات کنم و از شما 

شکایت نمایم. بحار االنوار ، جلد ۴۳، صفحه ۱۹۸ و ۲۰۲.

مرا به طرفی بچرخان که خداوند در آن جا نباشد!
بهلول بعد از طی یک راه طوالنی به حوالی روستایی رسید و 
زیر درختی مشغول به استراحت شد . او پاهای خود را دراز 

کرد و دستانش را زیر سرش قرار داد
با   و  رفت  طرفش  به  او  منظره  این  مشاهده  با  پیرمردی 
ناراحتی فریاد کشید: تو دیگر چه کافری هستی؟ بهلول که 
آرامش خود را از دست داده بود گفت: چرا ناسزا می گویی؟ 

به چه دلیل گمان می کنی که من کافر و گستاخ هستم؟
پیرمرد گفت که تو با گستاخی دراز کشیده ای در صورتی که 
پاهایت را به طرف مکه قرار دادی و به همین دلیل به خداوند  
توهین کرده ای! بهلول دوباره دراز کشید و در حالی که 
چشم های خود را میبست گفت: اگر میتوانی مرا به طرفی 

بچرخان که خداوند در آنجا نباشد!

چیزی را که برای خدا داده  ام ،در آن تصرف نمی  کنم
سلمان برای انجام فرمان پیامبر صل الله علیه و آله در تهیه 
غذا برای یك اعرابی تازه مسلمان شده ، به خانه  حضرت_

 ، از درخواست سلمان  رفت. پس  السالم  علیها  فاطمه 
حضرت فرمودند: سوگند به خدا که حسن و حسین از 
شدت گرسنگی مضطربند و با شکم گرسنه خوابیده  اند و 
لکن خیری را رّد نمی  کنم ، بخصوص این که به خانه من 

آمده باشد
سپس فرمودند: ای سلمان! اینك این پیراهن مرا به نزد 
شمعون یهودی ببر و یك صاع خرما و یك صاع جو بگیر و 
بیاور . سلمان با پیراهن به نزد  شمعون رفت و ماجرا را گفت. 
شمعون اشك از چشمانش جاری شد و گفت: این است 
زهد در دنیا و این است آنچه که موسی علیه  السالم در تورات 
خبر داده بود. پس من هم می  گویم: اشهد ان ال اله اال الله و 
اّن محمدا رسول الله . سپس به سلمان صاعی از خرما و جو 

داد و سلمان آنها را به نزد فاطمه علیها السالم آورد
آن حضرت با دست خود آرد کرد  و نان پخت و به سلمان 
داد . سلمان عرض کرد: ای دختر پیامبر! مقداری هم برای  
حسن و  حسین علیهم السالم بردار . حضرت فاطمه علیها 
السالم در پاسخ فرمود: چیزی را که برای خدا داده  ام ، در 
آن تصرف نمی  کنم. ریاحین الشریعة ج۱، ص۱۳۰ تا ۱۳۴ 
به نقل از زندگانی صدیقه کبری حضرت فاطمه  زهرا علیها 

السالم، صفحه ۶۷ و ۶۸

گفتگوی امیرالمومنین علیه السالم با پیامبر اکرم صل 
الله علیه و آله

امیرالمومنین علی علیه  السالم هنگام  دفن حضرت فاطمه 
زهرا سالم  الله علیها چنین با پیامبر اکرم صلی  الله علیه و 

آله درد دل کردند:
سالم بر تو ای رسول خدا ، سالمی از طرف من و دخترت 
که هم اکنون در جوارت فرود آمده و شتابان به شما رسیده 
است . ای  پیامبر خدا، صبر و بردباری من با از دست دادن 
فاطمه کم شده و توان خویشتنداری ندارم اما برای من که 
سختی جدایی تو را دیده، و سنگینی مصیبت تو را کشیدم ، 
شکیبایی ممکن است ، این من بودم که با دست خود شما 
را در میان قبر نهادم، و هنگام رحلت جان گرامی تو میان 

سینه و گردنم پرواز کرد. 
همه ما از خداییم و به  خدا باز می گردیم. پس امانتی که به 
من سپرده بودی برگردانده شد ، و به صاحبش رسید. از این 
پس اندوه من جاودانه، و شب هایم ، شب زنده داری است، 

تا آن روز که خدا خانه زندگی تو را برای من برگزیند.
به زودی دخترت شما را آگاه خواهد کرد که امتت چگونه 
در ستم کاری بر او اجتماع کردند ، از فاطمه ات بپرس، و 
احوال اندوهناک ما را از او خبر گیر، که هنوز روزگاری سپری 
نشده و یاد شما  فراموش نگشته. سالم من به هر دوی شما 
، سالم وداع کننده ای که از روی خشنودی یا خسته دلی 
سالمی نمی کند، اگر از خدمت تو باز می گردم از روی 
خستگی نیست، و اگر در کنار قبرت می نشینم از بدگمانی 

بدانچه خدا صابران را وعده داده نمی باشد. 
نهج  البالغه خطبه ۲۰۲

در شگفتم از کسی که در وجود خدا شك می  کند
امیرالمومنین علیه السالم فرمودند در شگفتم از کسی که 
در وجود خدا شك می  کند ، در حالی که آفرینش  خداوند را 
می  بیند. در شگفتم از بخیل به سوی فقری می شتابد که از 
آن می گریزد ، و سرمایه ای را از دست می دهد که برای آن 
تالش می کند . در دنیا چون تهیدستان زندگی می کند ، 

اّما در آخرت چون سرمایه داران محاکمه می شود.
و در شگفتم از  متکّبری که دیروز نطفه ای بی ارزش ، و 
فردا مرداری گندیده خواهد بود. و در شگفتم از آن کس که 

آفرینش پدیده ها را می نگرد ، و در وجود خدا تردید دارد. 
در شگفتم از آن کس که مردگان را می بیند و مرگ را از یاد 
برده است.  و در شگفتم از آن کس که پیدایش دوباره را انکار 

می کند ، در حالی که پیدایش آغازین را می نگرد.
در شگفتم از آن کسی که خانه نابود شدنی را  آباد می کند ، 
اّما جایگاه همیشگی را از یاد برده است . منبع نهج البالغة 

، حکمت ۱۲۶

✅آداب سفره
✅ از حضرت زهرا علیها السالم  نقل شده است که فرمود:

در آداب سفره دوازده خصلت است که هر مسلمانی باید آن 
را بداند. چهار خصلت واجب و چهار تا مستحب و چهار تای 

دیگر از ادب است: 
۱-شناخت )ارزش نعمت( 

۲-و رضا )به روزی خداوندی( 
۳-و نام خدا بر زبان آوردن 

۴و سپاس او گفتن از واجبات است،
۵-  شستن دستها  قبل از غذا 

۶-و در حال نشسته غذا خوردن
۷- و نشستن روی طرف چپ

۸- و با سه انگشت غذا خوردن از مستحبات است،
۹- و خوردن از غذایی که نزدیك و روبروی توست 

۱۰-و کوچك گرفتن لقمه
۱۱- و زیاد جویدن

۱۲- و کمتر نگریستن به روی دیگران از آداب غذا خوردن 
است.

ویژگی غذای کامل
 ✅ امام صادق علیه السالم از پدرانش، از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که: غذا اگر چهار 

ویژگی داشته باشد، پس کامل ) بی نقص ( است:
✅ از حالل تهیه شده باشد،

✅ خورندگان آن متعدد باشند،
✅ در ابتدا نام خدای بزرگ برده شود،

✅ و در پایان سپاس گفته شود.

✅هروعده قلیان معادل 100 نخ سیگار !
 ✅مضرات قلیان میوه ای و سیگار

✅ استعمال دخانیات به طور کلی نه تنها مضرات فراوانی 
برای خود فرد مصرف کننده در پی دارد بلکه عوارض ناشی 
از آن در بیشتر مواقع اطرافیان فرد مبتال به مصرف را نیز 

آزار می دهد.
دخانیات به طور کلی عامل اصلی بروز ۵۲ بیماری، ۲۴ 
نوع سرطان و ۱۲ درصد بیماری های غیرواگیر است و دود 
تحمیلی آن به افراد غیر مصرف کننده می تواند منجر به 
آسم، عفونت گوش میانی و عفونت ریه شود. به گزارش 
ایسنا، دود ناشی از استعمال محصوالت دخانی حاوی 
بیش از ۷۰۰۰ نوع ماده شیمیایی است که بیش از ۷۰ 

ماده آن سمی و سرطان زا است .
✅ هروعده قلیان معادل 100 نخ سیگار !

بسیاری از مردم بر این باورند که استعمال قلیان خطر 
کمتری نسبت به سیگار دارد، در حالی که قلیان نه تنها 
به اندازه سیگار اعتیاد آور است، بلکه به دلیل شیوع آن در 
بین جوانان و شیوه استفاده از آن بسیار مضرتر از سیگار 

است.

✅شیر مادر واکسن طبیعی 
 ✅ یکی از ضروری ترین واکسن های هر نوزاد که بر روی 
سالمتی افراد تا آخر عمر آنها موثر است، شیر مادر هست. 
فواید بسیار زیادی در شیر مادر وجود دارد که به برخی از 

آنها اشاره می شود.
✅فواید شیر مادر:

۱. ترکیبات شیر مادر متغیر است و در هر بار شیردهی، 
شیر اولیه کمترین میزان چربی و شیر آخری بیشترین 

میزان چربی را دارد تا کودک کامال سیر شود.
۲. ترکیبات شیر مادر با گذشت سن نوزاد هم تغییر می کند 

و متناسب با نیازهای بدن و رشد او می شود.
۳. شیر مادر راحت ترین هضم و جذب را دارد، و مشکالت 

گوارشی ناشی از شیر خشک ها را ندارد.
۴.شیر مادر حاوی موادی است که از بدن کودک در مقابل 

باکتری ها و ویروس ها محافظت می کند.
نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، در دوران نوزادی و 

کودکی کمتر بیمار می شوند.
۵. این نوزادان کمتر در معرض ابتال به بیماری های آسم 

و آلرژی قرار دارند.
✅سایت دکتر روازاده

هیچ نوع قرص ضد بارداری نداریم که بدون عارضه 
باشد

 یک متخصص زنان و زایمان گفت: به صراحت می گویم 
هیچ نوع قرص ضد بارداری نداریم که بدون عارضه باشد؛ 
به هیچ وجه قبل از درمان با طب سنتی تن به داروهای 
هورمونی ندهید. یکی از دشواری های طبابت، دختران و 
خانم هایی هستند که به خاطر مشکالت پریود به پزشک 
متخصص زنان مراجعه کرده و انواع داروهای شیمیایی 
مثل اسپیرینوالکتون و ال دی و پروژسترون و … را مصرف 

می کنند و و دست آخر به طب سنتی متوسل می شوند!
هم  به  زنان  هورمونهای  تعادل  می شود؟  چه  نتیجه    
می خورد، بی نظمی پریود و لکه بینی در دسته از دختران 
و زنان کاماًل شایع است و در بسیاری از موارد هم پریود 
با قرص منظم می شود اما خانم مجبور می شود همیشه 

قرص بخورد چون بدون خوردن آن پریود نمی شود!

خطرات دستمال کاغذی برای سالمت
 توصیه ها و هشدارهای یک متخصص پوست در خصوص 
دستمال کاغذی: احتماال شما هم بار ها شنیده اید که 
برای پیشگیری از ابتال به عفونت های قارچی در ناحیه 
تناسلی، باید خودتان را پس از رفتن به دستشویی، خوب 
خشک کنید تا محیط گرم و مرطوبی برای رشد قارچ ها در 

این ناحیه به وجود نیاید.
و  توصیه ها  پوست،  متخصص  باریک بین،  بهروز  دکتر 
هشدارهایی در این زمینه دارد: دلیل توصیه شما برای 
عدم استفاده از دستمال کاغذی به منظور خشک کردن 
ناحیه تناسلی چیست ناحیه تناسلی،  جزو حساسترین 
با  مناطق پوستی است که می تواند به سرعت و شدت 
هرنوع محرک خارجی مانند دستمال کاغذی،   تحریک 
شود. متاسفانه بسیاری از افراد به صورت وسواس گونه ای 
عادت به خشک کردن ناحیه تناسلی خود بعد از رفتن به 
دستشویی دارند که این مساله می تواند مشکالت پوستی 
مختلفی را در این قسمت حساس از بدن برایشان ایجاد 

کند.
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فرد: مروجی 
تا پایان سال جاری 3 کارخانه مس 
در جنوب کرمان افتتاح می شود

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه قرارگاه 
انتخاباتی استان فعال شده است گفت: امنیت جامعه 
خط قرمز پلیس است و در این امر با هیچ گروه و 

جناحی تعارف نداریم.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  ناظری  عبدالرضا  سردار 
تسنیم در کرمان، با اشاره به اینکه در آستانه برگزاری 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین 
هستیم اظهار داشت: در انتخابات گذشته همیشه 
شاهد حضور گسترده اقار مختلف مردم در صحنه 

انتخابات بودیم.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی مسئولیت برقراری 
نظم و امنیت انتخابات را به عهده  دارد گفت: تمهیدات 
الزم در این ارتباط اندیشیده و برنامه ریزی های الزم 

برای ایام تبلیغات انتخابات نیز انجام شده است.
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
افزود:  است  شده  فعال  استان  انتخاباتی  قرارگاه 
امنیت حوزه های انتخاباتی استان را با جدیت پیگیری 

می کنیم.
وی با بیان اینکه پلیس در امر انتخابات امانتدار مردم 
است و در سال های گذشته نیز این امانتداری را اثبات 
کردیم تاکید کرد: امنیت جامعه خط قرمز پلیس است 

و در این امر با هیچ گروه و جناحی تعارف نداریم.
ناظری با اشاره به اینکه دوره های آموزشی و توجیهی 
با کارکنان انتظامی استان برگزار شده است گفت: به 
کاندیداها نیز توصیه می کنم که امانتدار مردم باشند و 
در انتخابات عدالت را رعایت کنند تا شاهد انتخاباتی 

سالم باشیم.
وی با بیان اینکه انتخابات برای کشور امنیت آفرین 
است و باید از این فرصت ضریب امنیتی استان و کشور 
را ارتقا بدهیم افزود: قبل و بعد از برگزاری انتخابات باید 

اخالق مدارانه رفتار کنیم.

همایش احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک 
مقیاس استان کرمان در سالن اجتماعات  اصناف 
جیرفت با حضور دکتر عظیمی مدیر اجرایی و دبیر 
شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه 
رئیس  فرد  مروجی  کشور،  مقیاس  کوچک  معادن 
کرمان،  جنوب  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
جمعی از معدن کاران و مدیران صنعتی و معدنی برگزار 

شد.
 به گزارش نشریه خرما، در این همایش مسلم مروجی 
فرد رئیس سازمان صمت جنوب کرمان گفت : در 
جنوب کرمان 50 کارخانه معدنی در حال فعالیت 
هستند که قبل از راه اندازی سازمان صمت جنوب 

کرمان یک کارخانه بوده است. 
مروجی فرد تصریح کرد: تعداد 2000نفر در صنایع 

معدنی مشغول بکار هستند.
 وی افزود : تعداد 263  مجوز اکتشاف در سازمان 

صمت جنوب صادر شده که فعال میباشند. 
رییس سازمان صمت جنوب کرمان گفت : 3 کارخانه 
مس تا پایان سال در جنوب کرمان افتتاح میشود و آمار 
پروانه بهره وری صادر شده در جنوب کرمان را 130 

مورد عنوان کرد. 
 مروجی فرد در پایان خواستار توجه بیشتر به جنوب 

کرمان شد 
زیر  : مشکالت در جنوب   سرمایه گذار،  افزود  و   
ساخت و مسائل مالی است، که امیدوارم با تدابیر شما 

مرتفع گردد. 

بر
خ

۱۳۵۰✅ واحد مسـکن مددجویان کمیته امداد استان کرمان افتتاح 
و تحویل خانواده های تحت حمایت شـد 

 ✅مراسـم بهره بـرداری از ۱۳۵۰ واحـد مسـکونی مددجویـان اسـتان 
کرمـان بـا حضـور نوبخـت معـاون رئیـس جمهـور و رئیس سـازمان 
کمیتـه  رئیـس  بختیـاری،  کشور،سـیدمرتضی  بودجـه  و  برنامـه 
امدادکشور،فدایی استاندار کرمان،معاون بنیاد مسکن کشور،مدیر 
کل صداوسـیما مرکـز کرمـان وسـایر مسـئولین در شـهر دوسـاری 

عنبرآبـاد اسـتان کرمـان برگزار شـد 
  ✅رئیـس کمیتـه امداد در این مراسـم ضمن تبریک ایـام دهه مبارک 
فجـر، گفـت: در آسـتانه ورود بـه چهـل و یکمیـن سـالگرد پیـروزی 
انقـالب اسـالمی هسـتیم و امیدواریـم خداونـد توفیق پاسـداری از 

خـون شـهدا را نصیـب همـه ما کند 
   ✅وی بـا بیـان اینکـه کارهـای بزرگـی در دوران انقـالب اسـالمی در 
اسـتان های محـروم کشـور انجـام شـده اسـت، افـزود: با مشـارکت 
سـازمان برنامـه  و بودجـه ۱۰ هـزار واحـد مسـکونی توسـط کمیتـه 
امـداد و بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی در سـطح اسـتان کرمـان در 

حال احداث اسـت که امروز ۱۳۵۰ واحد مسـکونی افتتاح و تحویل 
مددجویان شـد 

  ✅بختیـاری ادامـه داد: اصـل تفاهم نامـه با سـازمان برنامـه و بودجه 
احـداث ۳۴ هـزار واحـد مسـکونی بـرای محرومـان در اسـتان های 
کرمان، خراسـان جنوبی و سیسـتان و بلوچستان اسـت که احداث 
۱۷ هـزار مـورد آن برعهـده کمیتـه امـداد و مابقـی برعهـده بنیـاد 
مسـکن انقـالب اسـالمی اسـت    وی بـه اهمیت اشـتغال زایی برای 
مددجویـان و اقدامات انجام شـده در این زمینه اشـاره کـرد و افزود: 
تاکنـون ۷۴۰ پنل خورشـیدی بـرای مددجویان در اسـتان کرمان به 
بهره برداری رسـیده اسـت که ماهانه بین ۸۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ 
هـزار تومـان بـرای مددجویـان درآمدزایـی دارد. پیش بینی می شـود 
تـا پایـان سـال حـدود هزار پنـل خورشـیدی دیگـر در این اسـتان به 

برسـد  بهره برداری 
  ✅رئیـس کمیتـه امـداد با اشـاره به اینکـه در صورت موافقـت دولت، 
سـه هزار سـهمیه پنل خورشیدی دیگر به اسـتان کرمان اختصاص 
می یابد، از رئیس سـازمان برنامه و بودجه خواسـت به منظور کمک 

به ایجاد صندوق ضمانت تسـهیالت مددجویان، به این نهاد کمک 
کند    ✅محمدباقر نوبخت، رئیس سـازمان برنامه و بودجه نیز در این 
مراسـم ضمـن تایید درخواسـت رئیـس کمیته امـداد بـرای احداث 
هـزار پنـل خورشـیدی در منـازل مددجویـان کمیتـه امـداد اسـتان 
کرمـان، گفـت: هـزار واحـد نیـروگاه خورشـیدی دو منظـوره بـرای 

مددجویـان اسـتان راه اندازی خواهد شـد 
   ✅وی ادامـه داد: اعتبـار ایـن طـرح تـا هفتـه آینده تامین می شـود و 
ایـن هـزار طـرح نیروگاه  خورشـیدی تا دهه فجر سـال آینـده افتتاح 

خواهند شـد 
 ✅نوبخـت از اختصـاص ۲۰ میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای صنـدوق 
ضمانـت تسـهیالت اشـتغال مددجویـان کمیتـه امـداد خبـر داد 
و خاطرنشـان کـرد: ایـن اقـدام بـه منظـور کمـک بـه حـل مشـکل 

ضمانـت مددجویـان تحـت حمایـت صـورت می گیـرد 
 ✅شایسـته ذکـر اسـت؛ در پایـان این مراسـم از تمبر یادبـود واگذاری 
امـداد اسـتان کرمـان  ۱۳۵۰ واحـد مسـکن مددجویـان کمیتـه 

شـد  رونمایی 

همه  هنوز  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
معدنی  و  صنعتی  بزرگ  شرکت های  حساب های 
نیافته اند،  انتقال  استان  داخل  به  قانون  براساس 
گفت: از بانک مرکزی درخواست کردیم که حساب 
این  شرکت ها در استان های دیگر را مسدود و به شعب 

خودشان در استان کرمان منتقل کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر 
محمدجواد فدائی در دهمین نشست شورای معادن 
استان کرمان با استناد به مصوبه )13 شهریور ماه( 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با 
حضور رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتقال 
گردش مالی شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی 
به داخل استان عنوان کرد: در آن نشست از دکتر 
همتی درخواست کردیم که برای شرکت های بزرگ 
معدنی کرمان مانند گل گهر، مس، زغالسنگ و غیره 
حسابی غیر از بانک های مستقر در استان کرمان باز 

نشود و دیگر حساب های مفتوح نیز مسدود شوند.
وی با اشاره به اینکه ماه هاست که مسئله انتقال 
حساب و گردش مالی شرکت های بزرگ اقتصادی 
از  و  می کنیم  پیگیری  استان  داخل  به  را  کرمان 

شرکت ها هم خواستیم که گزارشی از عملکرد خود 
ارائه دهند، ادامه داد: هنوز همه  را  در این زمینه 
حساب های شرکت های معدنی براساس قانون به 
استان انتقال نیافته اند، اطالعات و گزارش متفاوت و 
ناقصی در این زمینه وجود دارد و با توجه به اهمیت 

موضوع باید سریعا تعیین تکلیف شود.

فدائی افزود: درخواست خودمان از رئیس کل بانک 
مرکزی را به عنوان مصوبه شورای معادن استان نیز 
برای ایشان ارسال می  کنیم که بانک های کشور غیر 
از بانک های مستقر در استان کرمان، حسابی برای 
شرکت های معدنی باز نکنند و حساب های فعلی 
آنها هم مسدود و به شعب خودشان در استان کرمان 

منتقل شوند.
استاندار کرمان در ارتباط با یک درصد فروش معادن 
استان و پروژه های تعریف شده دستگاه های اجرایی 
با اشاره به اینکه 80 میلیارد تومان از این بخش در 
استان کرمان وصول و به خزانه واریز شده است، 
عنوان کرد: 17 میلیارد تومان تاکنون ابالغ شده و 
مابقی نیز از سوی سازمان صمت و مالیاتی استان 
پیگیری می شود تا در شورای معادن و توسعه جهت 

اختصاص به پروژه ها مورد تصویب قرار گیرند.
فدائی اضافه کرد: در حال حاضر 7 میلیارد تومان 
در اختیار داریم که 4 میلیارد تومان آن برای جاده در 
حال احداث کرمان - رابر گذاشته می شود تا موارد 

تملکی آن اعملیاتی گردد.
استاندار کرمان درباره معافیت 20 درصدی حقوق 
کرد:  عنوان  ماده 14(  تبصره 5   ( معادن  دولتی 
صمت،  سازمان  استانداری،  حضور  با  کارگروهی 
دانشگاه، دستگاه قضائی و سازمان برنامه و بودجه 
در این رابطه تشکیل و طی دو هفته آینده به تفکیک 
هر معدن مصادیق مشمول تبصره پنج ماده 14 را 
تصویب کند که مورد تایید شورای معادن خواهد بود.

با حضور نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفت ؛ 

مراسم بهره برداری از ۱۳۵۰ واحد مسکونی مددجویان استان کرمان

استاندار کرمان در شورای معادن: 

انتقال کامل حساب  شرکت های صنعتی و معدنی به داخل استان باید سریعا تعیین تکلیف شوند

ـ وقتی سربازان برای زیارت مزار سرباز  گروه استان ها 
والیت در گلزار شهدای کرمان صف می کشند و با 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عهدی دوباره 

می بندند.
سربازان  کرمان،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
وطن در صف زیارت مزار سردار دل ها، سرباز والیت 
، حاج قاسم سلیمانی ایستاده بودند؛ آمده بودند تا 
با سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عهدی دوباره 
ببندند و به دشمنان نشان دهند که راه حاج قاسم 

ادامه دارد.
سربازان وطن از ادامه راه سرباز والیت می گویند؛ از 
اینکه راه و مسیر سردار دل ها تا آخر ادامه می دهند.

سربازان این آب و خاک امروز در گلزار شهدای کرمان 
با حاج قاسم و دیگر شهدا عهدی دوباره بستند.

رئیس دستگاه قضا از روند افزایشی قیمت خودرو طی 
روزهای اخیر گالیه کرد.

گرانی خودرو صدای رئیسی را هم درآوردبه گزارش 
اجتماعی  گروه  قضایی  حقوقی-  حوزه  خبرنگار 
باشگاه خبرنگاران جوان،حجت االسالم و مسلمین 
قوه قضاییه در جلسه  رئیس  رئیسی  ابراهیم  سید 
جهانی  تنفر  ابراز  به  اشاره  با  قضایی  شورای عالی 
رساندن  شهادت  به  در  آمریکا  تروریستی  اقدام  از 
سردار سلیمانی گفت: امروز آهنگ همه مردم با هر 
گویش و گرایش و نگاهی و در هر اقلیمی ابراز تنفر از 

آمریکاست.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: مردم ما در روز ۲۲ 
بهمن خشم و نفرت خود از آمریکا را به نمایش خواهند 
گذاشت و با صدای بلند اعالم می کنند اگر سردار عزیز 
ما را گرفتید، روح و جان و حضور با برکت او در میان 

ماست و پرچم او همچنان برافراشته خواهد بود.
سردار  تأکید  مورد  ارزش های  رئیسی،  آیت الله 
سلیمانی را استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی، دفاع 
از ارزش های انقالب و حقوق مردم و نفرت و ضدیت با 
استکبار و جلوه های آن در منطقه عنوان و تصریح کرد: 
ملت ایران فردا همراه با خانواده هایشان، با حضور در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن بر این ارزش ها پافشاری خواهد 

کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که امروز اراده ملت ایران 
و ملت های منطقه و دولت های مستقل خروج آمریکا 
آمد،  درخواهد  نمایش  به  فردا  که  است  منطقه  از 
خاطرنشان کرد: اخراج آمریکا از منطقه امری مقطعی 
نیست که با گذشت زمان متوقف شود و انشاءالله به 
برکت خون مطهر سردار سلیمانی تا تحقق کامل آن 

پیگیری خواهد شد.
آیت الله رئیسی، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
را لبیک به فرمان و خواست رهبری عنوان کرد و گفت: 
و همه ملت هایی  ایران  ملت  اراده  نمایش  روز  فردا 
است که نسبت به حرکت عظیم ۲۲ بهمن احساس 

مسئولیت، وفاداری و پیوستگی و دلدادگی می کنند.
از سخنانش،  رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری 
)ره(  امام  حضرت  مهم  اهداف  از  را  عدالت  اجرای 
و از شعار های اصلی انقالب اسالمی عنوان کرد و 
گفت: اجرای عدالت، قانون عادالنه و حاکمیت روح 
عدالت طلبی در مردان و زنان جامعه، خواست همه 

ملت است.
آیت الله رئیسی، دستگاه قضا را از جلوه های مهم 
عدالت معرفی کرد و ازمسئوالن قضائی خواست با 
احکام عادالنه و تصمیم گیری های بجا و به موقع و 
اقدامات امیدبخش در مردم، مسئولیت و مأموریت 
خود در تحقق این هدف مهم انقالب اسالمی را ایفا 
کنند. رئیس قوه قضائیه با بیان این که عدالت امری 
شنیدنی نیست، بلکه چشیدنی است، افزود: مردم 
باید احساس کنند عدالت کاماًل اجرا می شود و در 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی باید هدف مهم اجرای 
عدالت، سرلوحه کار همه دستگاه های اداری به ویژه 

دستگاه قضایی قرار گیرد.
آیت الله رئیسی با اشاره به گزارش هایی که در خصوص 
افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی می رسد، این 
مسأله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت 
همه جانبه مسئوالن وزارت صمت، سازمان تعزیزات 
و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این 
زمینه شد. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مسئوالن باید 
با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصًا در ایام 
پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کاال ها شده و 

اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.

وقتی سربازان برای زیارت مزار 
سرباز والیت صف می بندند

گرانی خودرو صدای 
رئیسی را هم درآورد

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی وارضی وساختمان فاقد سند رسمی 

139860319091001650مورخه  شماره  رای  برابر 
98/07/10هیات اول موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی بدوئی 
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 66صادره از عنبرآباد در ششدانگ 
یک باب خانه مسکونی به مساحت 245/36متر مربع پالک –فرعی 
از 49 - اصلی بخش 45کرمان قطعه دو واقع در اراضی محمداباد 
بی بی شهری عنبراباد واقع در شهرستان عنبراباد خریداری از مالک 
به منظور اطالع  آقای محمود کنت محرز گردیده است.لذا  رسمی 
عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی 
طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/07
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/11/21

مصیب حیدریان  رئیس ثبت اسناد وامالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی وارضی وساختمان فاقد سند رسمی 
139860319091001895مورخه  شماره  رای  برابر 
98/09/12هیات اول موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین مارانی 
فرزند عین اله بشماره شناسنامه 276صادره از جیرفت در ششدانگ 
یک باب خانه مسکونی به مساحت 255/43متر مربع پالک –فرعی 
از  پالک 45 اصلی قطعه یک  – اصلی مفروز و مجزی شده  از 45 
بخش 45 کرمان واقع در عنبراباد اراضی خداآفرین خریداری از مالک 
رسمی آقای عباس امیری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی 
طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/07
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/11/21

مصیب حیدریان  رئیس ثبت اسناد وامالک

موضوع : آگهی مزایده به روابط عمومی دادگستری به : اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان عنبرآباد 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
اجرای احکام حقوقی دادگستری عنبرآباد در نظر دارد با توجه به نیابت 
ارسالی از شعبه 7 اجرای احکام حقوقی شیراز نسبت به فروش ملک 
به شماره پالک 644 فرعی از 689 اصلی بخش 45 کرمان واقع در 

به  غالمحسین  فرزند  دیش  حکیمه  خانم  ملکی  اباد  جهاد  اراضی 
مساحت عرصه 513.25 متر مربع دارای بنای ساخته شده بر روی 
عرصه مذکور به مساحت 45 متر مربع نوساز ،دارای استحکام شناژ دار 
با مصالح ساختمانی آجر و سیمان ، سقف تیرچه بلوک داخل ساختمان 
سرامیک ، نما سفال ، عمر بنا باالی 5 سال دارای سرویس بهداشتی 
خارج از ساختمان ،دارای آب و برق مستقل با قیمت پایه کارشناسی به 
مبلغ 650000000)ششصدوپنجاه میلیون ریال ( از طریق مزایده به 

فروش برساند لذا از متقاضیان خرید دعوت به عمل می آید .
حضور  با  صبح   10 ساعت  مورخه 1398/12/06  مزایده:  جلسه 
انقالب در اجرای احکام مدنی  و  نماینده محترم دادستان عمومی 

دادگستری عنبرآباد برگزار میگردد.
شرایط شرکت در مزایده:

-فروش نقدی است و حداکثر پرداخت بهاء یک ماه می باشد .
-کلیه هزینه های مربوط به معامله و هزینه های انجام مزایده به عهده 

خریدار می باشد .
مبلغ  درصد  ده  شدن  برنده  صورت  در  باید  -پیشنهاددهندگان 
شماره  حساب  به  نقدی  صورت  به  المجلس  فی  را  شده  ارزیابی 
2171293891006 به نام تمرکز وجوه سپرده دادگستری عنبرآباد 
نزد بانک ملی پرداخت و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام حقوقی 

عنبرآباد تحویل نمایند .
-برنده شخصی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .

-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یاانقضای مهلت از 
به نفع دولت  او  پرداخت بهای مورد مزایده خودداری نماید.سپرده 

ضبط می گردد .
- متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالعات بیشتر می توانند 
به دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری عنبرآباد مراجعه 

نمایند.

عنایت جبالبارزی مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی 
دادگستری عنبراباد  

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان کرمان با اشاره به اینکه 
نمایندگان در تبلیغات انتخاباتی خود باید اخالق را رعایت کنند 

گفت: وعده های دروغ جامعه را به سمت ناامیدی می برد.
انتخابات  تبیینی  نشست  در  توکلی  علی  حجت االسالم 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در استان کرمان که با 
حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان برگزار شد 
با بیان اینکه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم هستیم 
اظهار داشت: جایگاه مجلس بسیار متفاوت تر از دو قوه دیگر 

کشور است.
وی با اشاره به اینکه قوه مجریه و قوه قضاییه محتاج قوه مقننه 
هستند تصریح کرد: این مجلس شورای اسالمی است که قوانین 

را مصوب و بازسازی کرده و دیگر قوا آن قوانین را اجرا می کنند.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان کرمان با تاکید بر اینکه 
کاندیداها در ایام انتخابات از تخریب یکدیگر خودداری کنند 
افزود: در تبلیغات از توان خودتان سخن بگویید و بدانید از خراب 

کردن دیگران چیزی عایدتان نمی شود.
وی با بیان اینکه تبلیغات زودهنگام خالف قانون انتخابات است 

و نمایندگان در تبلیغات انتخاباتی خود باید اخالق را رعایت 
کنند گفت: نمایندگان باید بدانند بعد از انتخاب شدن و ورود به 

مجلس شورای اسالمی نگاه آنها باید کشوری باشد.
توکلی با تاکید بر اینکه نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات انتخاباتی 
خود نباید وعده هایی را که امکان اجرای آنها وجود ندارد را به 
مردم بدهند افزود: این وعده ها وقتی اجرایی نشود ناامیدی در 

جامعه ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتی هواداران خود را به رعایت 
اخالق و تقوا در انتخابات توصیه کنند و همه باید به قانون ملتزم 
و  و دیوار خانه مردم  انتخابات حق الناس است  باشیم گفت: 

ادارات جای تبلیغات و پوستر چسباندن نیست.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان کرمان با اشاره به اینکه 
رایی که با تضییع حق الناس جمع شود برکت ندارد افزود: هرگونه 
اعتراض به روند برگزاری انتخابات را باید از مجاری قانون پیگیری 

کرد.

توصیه های انتخاباتی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات کرمان به نامزدهای انتخابات

 فرمانده انتظامی استان کرمان:

 با هیچ گروه و جناحی
 تعارف نداریم
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خ

اهدای خون 
اهدای زندگی
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محمدباقـر نوبخـت معـاون رییـس جمهـور  ورئیس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور،دکتر فدایـی اسـتاندار کرمان،رئیس کمیتـه امداد 
کشـور،معاون بنیـاد مسـکن کشـور وجمعـی از مسـئولین اسـتان در ادامه سـفر یـک روزه خود بـه جنوب اسـتان کرمان ضمـن بازدید 
از شـهر ۵ هزار نفری شـهر دوسـاری از شـهرداری این شـهر بازدید و جهت تکمیل سـاختمان  نیمه تمام شـهرداری دارای ۶۰ درصد 

پیشـرفت فیزیکـی قول مسـاعد تکمیل و تجهیـز این سـاختمان را داد

بازدید معاون رئیس جمهور و استاندار کرمان از شهرداری دوساری

ــان  ــدس مهدی ــور مهن ــه کش ــه وبودج ــازمان برنام ــس س ــور  وریی ــس جمه ــاون ریی ــت مع ــر نوبخ ــور دکت ــا حض ــان ب ــتان  کرم ــر   اس ــیل اخی ــی از س ــده ناش ــارت دی ــکونی خس ــد مس ــی 1600  واح ــگ زن ــن کلن آیی
معــاون بازســازی ومســکن روســتایی بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی دکتــر فدایــی اســتاندار مهنــدس ســلطانی نــژاد مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان وجمعــی از مســئولین محلــی انجــام شــد. 
همچنیــن آییــن بهــره بــرداری از 4 هزارمیــن واحــد مســکن محرومیــن اســتان کرمــان بــا حضور دکتر نوبخــت معاون رییــس جمهــور  ورییس ســازمان برنامه وبودجه کشــور، مهنــدس مهدیان معاون بازســازی ومســکن 
روســتایی بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی، دکتــر فدایــی اســتاندار، مهنــدس ســلطانی نــژاد مدیــر کل بنیــاد مســکن انقالب اســالمی اســتان وجمعــی از مســئولین محلــی در شهرســتان رودبار جنــوب صــورت گرفت.

آیین کلنگ زنی ۱6۰۰  واحد مسکونی خسارت دیده ناشی از سیل اخیر  با حضورمسئوالن کشوری

در دهه فجر، پروژه آبخوانداری فاریاب با حضور 
سرپرست سازمان جنگل ها افتتاح شد

رئیـس  و  وزیـر  محتـرم  معـاون  باحضـور 
آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان 
ڪشـور، پـروژه آبخیـزداری و آبخوانـداری 
آبخیـز  )عملیـات پخـش سـیالب( حـوزه 
افتتـاح شـد. فاریـاب  شـهری شهرسـتان 
✅دڪتـر شـهبازی ڪـه بـه منطقـه جنوب 
اسـتان ڪرمان سـفر ڪرده است، ضمن 
بازدیـد از پروژه های جنگلڪاری سـنواتی 
بیابانزدایـی  و  نهالـڪاری  و  تل سـیاه 
ڪوگوئیـه شهرسـتان جیرفت بعـد از ظهر 
امـروز نیز بـا حضـور در شهرسـتان فاریاب، 
مدیـرڪل  سـمیعی  مهنـدس  اتفـاق  بـه 
ایـن  الملـل  بیـن  امـور  و  عمومـی  روابـط 
سـازمان، دڪتـر برخـوری رئیس سـازمان 
جهاد ڪشـاورزی جنوب ڪرمان، دڪتر 
احمـدی مدیر ڪل منابع طبیعـی و آبخیز 

همـراه  هیئـت  و  ڪرمـان  جنـوب  داری 
پخـش سـیالب را افتتـاح ڪـرد. 

رئیـس سـازمان  ایـن مراسـم  ✅در حاشـیه 
ڪشـور  آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا، 
یڪمیـن  و  چهـل  مناسـبت  بـه  گفـت: 
 499 اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  سـالگرد 
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  در  پـروژه 
اسـتان های سراسـر ڪشـور با اعتبار 522 
میلیـارد تومـان در دهه فجر بـه بهره برداری 

مـی رسـد.
✅دڪتر احمـدی مدیرڪل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری جنـوب ڪرمـان نیـز اظهـار 
داشـت: پـروژه آبخیـزداری و آبخوانـداری 
شـامل  کـه  فاریـاب  آبخیزشـهری  حـوزه 
عملیـات پخش سـیالب خاڪـی به حجم 
245 هـزار متـر مڪعب با سـرریز سـنگی 

مالتی به حجـم 7 هزار مترمڪعب افتتاح 
. شد

دسـت  بـاال  در  افـزود:  احمـدی  ✅حمـزه 
عملیـات پخـش سـیالب عملیـات هاللی 
آبگیـر بـه حجـم 550 هڪتـار و در پاییـن 
دسـت 50 هڪتار جنگلـکاري با نهال نیز 

اجـرا شـده اسـت.
✅وی گفـت: اعتبـار مصـوب ایـن پـروژه  8 
میلیـارد تومـان، از محل اعتبـارات صندوق 

توسـعه ملـی سـال 97 و 98 مـی باشـد.
✅دڪتـر احمـدی همچنیـن افـزود: هدف 
از اجـرای ایـن پروژه هـا ڪنتـرل سـیالب، 
افزایش و تقویت سـفره های آب زیرزمینی، 
پیشگیری و ڪاهش اثرات خشڪسالی، 
ڪنترل رسـوبات، تثبیت خـاڪ، آبدهی 

چاه هـا و قنـوات می باشـد.


