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 »شهيد«از روند 

محسوب شدن 
جانباختگان حادثه تشييع 
پيكر شهيد سليماني در 
 كرمان چه خبر؟

 
سرتيم (فرزند 

)حفاظت حاج قاسم  
سه ماه بعد از شهادت 
 پدرش متولد شد

سياسي          -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي  تومان 1000 -صفحه  4    2841شماره    

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

 روزنامه
 سال بيست و هفتم-هر بامداد در استان كرمان  

فـرمـانـده سـپـاه        :  سرويس خـبـر  
امـروز  :  استان كرمـان گـفـت     ... ثارا

سپاه پاسـداران انـقـالب اسـالمـي          
قدرتمندترين نـيـروي نـظـامـي و            

ها در دنـيـا    انقالبي در تمامي عرصه
 .است
به گزارش  فارس سردار حسيـن   

معروفي در مراسم تجديـد مـيـثـاق       
سپاه پاسداران با شهدا به منـاسـبـت    
سالروز تاسيس سـپـاه در گـلـزار           
: شهداي كـرمـان اظـهـار داشـت           

سالروز تصويب اسـاسـنـامـه سـپـاه         
پاسداران انقالب اسالمي را به ملت 

ويژه سبزپوشان واليت كه هـمـه      به
وجودشان براي انقـالب اسـالمـي،      

هـا در       ملت بزرگ ايران و ارزش  
اند، تـبـريـك     طبق اخالص گذاشته

 .گويم مي
استان كـرمـان   ... فرمانده سپاه ثارا

امروز خـداونـد مـا را        :  بيان داشت
هدايت كرد و تـوفـيـق داد تـا در           

اي از بـهـشـت در مـحـضـر              قطعه
تـريـن      ارزشمـنـدتـريـن، شـايسـتـه         

مجاهدان خود شهداي عزيـز و در      
محضر شريف سيدالشهداء مقاومت 

ها، فرمـانـده عـزيـزمـان،         سردار دل

مرادمان سپهبدحاج قاسم سليمـانـي   
معروفي تصريـح  .تجديد پيمان كنيم

به شهيـدان و سـيـدالشـهـداء          :  كرد
كنيم هـمـچـنـان      مقاومت عرض مي

كه در هشت سال دفاع مـقـدس و       
شـرق و     بعد از آن در امنيت جنوب

بعد در جبهه مقاومت آن را سـامـان   
داديد و به اسالم و مسلمين و مـلـت   
شيعه عزت داديد و عزت آفريديـد  
امروز هم كه ما عقب مانـده شـمـا      
هستيم، نياز دستگيري توسط شـمـا     
را داريم، همچون شـمـا در كـنـار         

مان با اخالص و واليتمدار باقي  امام
 .بمانيم

استان كرمـان  ...  فرمانده سپاه ثارا
يكـي از خصـوصـيـات         :  بيان كرد

بزرگ شهيد سپهبـد حـاج قـاسـم         
باوري بـود و     سليماني بحث واليت

باوري به ايـن صـورت        اين واليت
بود كه با ميل ولي خود، نه با گفتـه  

كرد و ايـن   اش كار مي و فرمان ولي
را بــزرگــتــريــن ســعــادت خــود         

دانست و به همه تـذكـر داد و          مي
قسم خورد تنها راه سعادت، تبعيـت  
از حكيم بزرگ امام المسلمين امـام  

اي است، او در ولي و حجت  خامنه

خدا ذوب شده بود و مـعـرفـت        
 .داشت

مـا پـاسـدران      :  وي عنوان كرد
انـقــالب اســالمــي الــگـويــمــان       

هاي بزرگي هـمـچـون     شخصيت
شهيد سپهبد حاج قاسم سليمانـي  
است آن كسي كه هـمـه وجـود      
خود را تقديم اسالم كرد و هيـچ  
هدف مـادي هـم بـراي خـود             
تعريف نكرد تا به اين راحتي در   
مسير اسالم و پيشبرد حق و ائـمـه   

فشاني كرد و مايه عـزت   جان)  ع( 
و شرف و بزرگي براي همـه مـا     

 .شد
ما امـروز  :  معروفي ابراز داشت

براي ادامه دادن اين راه ارزشمند 
بايد خود را آماده كنيـم و از هـر         

مان عبور  گذر و خطر مانند شهيدان
كنيم؛ بيشترين زماني كـه احسـاس     

هـا     شود ما بايد در همه عـرصـه     مي
 .آمادگي داشته باشيم، امروز است

امروز دشمنان ما :  وي تاكيد كرد
هاي زيادي نسبت به جبهـه   با هجمه

انقالب، ولي انقالب، حجـت خـدا     
مقام معظم رهبري و سپاه تـهـاجـم      

زنند زيرا جبهـه   كنند و ضربه مي مي

انــقــالب بــزرگ و قــوي شــده           
معروفي با اشـاره بـه ايـنـكـه          .است

امروز سـپـاه پـاسـداران انـقـالب             
اسالمي قدرتمندترين نيروي نظامي 

ها در دنيا  و انقالبي در تمامي عرصه
سپاه انقالب آمـاده  :  است، ادامه داد

است كه خود را فداي ملت بزرگ 
ايران تحت فرمان امام خويش كنـد  

اي،    و يقين دارد فرمان امام خامـنـه  
فرمان خداي متعال و ائـمـه خـدا          

اسـتـان   ...  فرمانده سـپـاه ثـارا     .است
ما پـاسـداران امـروز      :  كرمان گفت
خوريم به ارواح مـطـهـر     سوگند مي

و تـوفـيـق    )  ع( شهيدان و ائمه اطهار 
خـودمـان آرمـان         الهي به هـمـت    

شهيدان را توسعه، ترويج، تبييـن و    
كـنـيـم، بـراي ايـنـكـه               تشريح مي

مسئوليت انقالب اسالمي در ترويج 
 .هاي شهيدان ما است و تبيين آرمان

 :استان كرمان ... فرمانده سپاه ثارا

سپاه، قدرتمندترين نيروي نظامي و انقالبي 
 ها در دنياست در تمامي عرصه

قيمت كاالهاي 
اساسي در ماه 
 رمضان اعالم شد

معـاون بـازرگـانـي       :  سرويس خبر
سازمان صنعت، مـعـدن و تـجـارت         
استان كرمان جزئياتي درباره قيـمـت   
كاالهاي اساسي كه براي تنظيم بـازار  

شود را اعـالم       ماه رمضان عرضه مي
سينا خسروي در گفت و گو بـا    .كرد

ايسنا، بـا اشـاره بـه آغـاز تـوزيـع                 
كاالهاي اساسي ويژه مـاه مـبـارك        
: رمضان در استان كرمان اظهار كـرد   

توزيع اقـالم مـوردنـيـاز مـردم در              
فروشگاه هاي بزرگ، زنـجـيـره اي،      
تعاوني هاي مصـرف كـارمـنـدان و         

فــرورديــن    31اصـنــاف مـنــتــخــب       
 .آغاز شده است ماه

وي دربــاره فــروش ايــنــتــرنــتــي       
: كاالهاي اساسي ماه رمضـان افـزود    

چند فروشگاه اينترنتي در اين زميـنـه   
اعالم آمادگي كـرده آمـد كـه بـا             

آينده  پااليش آنها، طي يكي دو روز
كـاالهـاي    بحث فـروش ايـنـتـرنـتـي        

اساسي ويژه ماه مبارك رمضـان در      
 .استان كرمان مشخص خواهد شد

خسروي با اشاره به قيـمـت اقـالم      
موردنياز مردم در ماه مبارك رمضان 

برنج طرح تنظيم بـازار    :  تصريح كرد
ماه رمضان وارداتي و سقف قـيـمـت    

 .تومان است 8000آن هر كيلوگرم 
معاون بازرگاني سازمان صنـعـت،   

بـيـان      معدن و تجارت استان كرمـان 
براي ماه مبارك رمضان قيمـت  :  كرد

تومان و    4800شكر فله هر كيلوگرم 
تـومـان و قـيـمـت            5800بسته بندي 

رطب مضـافـتـي درجـه يـك هـر               
هزار تومان تعيين شـده     24كيلوگرم 

 .است

 )نوبت اول(آگهي مزايده عمومي 
 

 
 

 
شوراي اسالمي روستا در نـظـر دارد دو        98/11/14ش مورخه /    22دهياري روستاي شرف آباد به استناد مصوبه شماره 

 .قطعه زمين با مشخصات زير را از طريق مزايده كتبي و اطالع رساني عمومي به فروش برساند
 
 
 
 
 

واريز پنج درصد قيمت پيشنهادي متقاضي به حساب سپرده دهياري به شماره حسـاب  ـ تضمين شركت در مزايده ، 
 .مي باشد 0111020796007

 .مي باشد 99/2/11مورخه  12لغايت ساعت  99/2/7:  ـ مهلت زمان دريافت اسناد مزايده
 .مي باشد 99/2/24مورخه  12لغايت ساعت  99/2/13از تاريخ  :ـ مهلت زماني تحويل پيشنهاد

 .در محل دهياري مي باشد 99/3/1صبح روز پنجشنبه مورخه  10ساعت : ـ زمان بازگشايي پاكت ها
 .ـ دهياري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد

 .ـ هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد
 اويس محمدي -دهيار شرف آباد

 فروش دو قطعه زمين 

 رديف شرح مزايده كاربري متراژ وضعيت سند

 1 قطعه زمين مسكوني 264/60 تك برگ

 2 قطعه زمين مسكوني 263/59 تك برگ

 : به مناسبت دوم ارديبهشت سالروز تاسيس سپاه پاسداران انقالب اسالمي
دكتر عليمرادي نماينده پيام 

مردم استان كرمان در مجلس 
 خبرگان رهبري 

برادر گرامي سردار معروفي فرمانـده  
 سالم عليكم... سپاه ثار ا

دوم ارديبهشت سالروز تاسيس سپـاه  
پاسداران انـقـالب اسـالمـي در سـال            

در تاريخ انقالب، روزي مبارك  1358
 .است

اين روز بزرگ، بـر رهـبـر عـزيـز            
العظمي امـام    ...  انقالب حضرت آيت ا

سيد علي خامنه اي، مردم فهيم و قـدر      
شناس ايران، جريان باشكوه مـقـاومـت    
در ملل اسالمي، همه سبز پوشان عـزيـز   
سپاهي و شما فـرمـانـده ي عـزيـز و              

صلوات و رحمت خاصه ي حضرت حـق    . مجموعه نيروهاي تحت امر، مبارك باشد 
تعالي عـلـيـه و هـمـه شـهـداي اسـالم و                     ...  تعالي را، به روح امام خميني رضوان ا

 .سيدالشهداي مقاومت اسالمي سردار بزرگ اسالم، حاج قاسم سليماني باد
ملت فهيم ايران، قدر سپاه، فرزند انقالب و تربيت شده و رشد و نـمـو يـافـتـه در          

هاي دشوار، را به خوبي مي داند و بـه     صحنه ها ي سخت انقالب و سربلند در آزمون
 .آن افتخار مي كند

همه مي دانند پيدايش سپاه، امري عادي نبود، بلكه مثل خود انقالب، عـطـيـه اى        
 .الهى به ملت ايران و مستضعفان جهان بوده است

ى محكم دفاع از انقالب و كشـور در صـحـنـه            سپاه پاسداران، ركن ركين و پايه
هاي سخت و دشوار و به ظاهر غير قابل تحمل بوده است و در طول جنگ، نـقـشـي      

 . كننده داشته و در صحنه هاي حضور، مظهر اقتدار انقالب بـوده اسـت       مؤثر و تعيين
ي دفاع از حـق       از بركات بي نظير سپاه، تربيت قويترين فرماندهان و طرّاحان برجسته

 .است 
ي    شخصيتي بين المللي مثل سردار شهيد حاج قاسم سليماني بـه عـنـوان نـمـونـه           

شدگان اسالم و مكتب امام خميني، در اين تشكيالت مبارك بـه     اي از تربيت برجسته
 . اوج كمال رسيد

كمك رساني بي دريغ به ساير اجزاي نظام، مهرورزي و سپر دفاع مردم بودن، در   
حوادث طبيعي چون سيل، زلزله، سيره ثابت سپاه بوده است، ياري به دستگاه خدمـت  
 .گذار امر سالمت در مبارزه با بيماري كرونا نمونه ي برجسته ي آن سيره حسنه است

سپاه براي مقابله با دشمنان انقالب به وجود آمد و مايه غيظ دشمنان عنود انـقـالب   
 .و استكبار جهاني، و مايه اميد حق طلبان بوده است

به فضل الهي خصوصيت برجسته ي سپاه، ثبات قدم در راه انـقـالب و انـقـالبـي            
زيستن و انقالبي ماندن است و حوادث و جريانات، نتوانسته سپاه را از زيست انقالبـي  

از خداي تعالي مي خواهيم سپاه در ادامه اين راه ثـابـت قـدم بـاشـد و            .منحرف كند
 .بركات اين تشكيالت مبارك را براي اسالم و ايران، ماندگار و هميشگى سازد

 تجديد آگهي ارزيابي 
 )نوبت اول(كيفي پيمانكاران  

ارزيابي كيفي پيمانكاران براي احداث ساختمان اداري را بين شركتهاي              سازمان جهادكشاورزي استان كرمان در نظر  دارد،         
ساير شرايط و محل پروژه     . متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد به سامانه ستاد مراجعه نمايند          . داراي صالحيت برگزار نمايد   

 .در اسناد ذكر شده است 
:(جهت شركت در مناقصه فوق متقاضيان بايستي از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس                         : توضيحات  

www.setadiran.ir  (اسناد را دريافت  و ثبت نام نمايند. 
  021-27313131: شماره تماس مركز پشتيباني و راهبري سامانه  

 شماره مناقصه در سامانه و مرجع
  

 موضوع مناقصه 
  

2099003520000004 
21/99/03 

 ارزيابي كيفي پيمانكاران

 دريافت اسناد
 سامانه ستاد  محل

 1399/2/11تا تاريخ 1399/2/6از تاريخ  زمان

 ارسال پيشنهادات
 سامانه ستاد محل

 1399/2/27صبح 9تا ساعت زمان

 گشايش پيشنهادها
 كميسيون معامالت-سازمان جهاد كشاورزي  -ميدان آزادي -كرمان مكان

 1399/2/27صبح شنبه    10ساعت زمان



 نشريه 
 كرمانرعد

09133409106  

 سال بيست و هفتم  1399ارديبهشت ماه  6شنبه       2

 
 
 

 
 :مديركل بهزيستي استان

 استفاده مردم از سامانه 
خود ارزيابي روانشناختي ناشي 

 ازبحران ويروس كرونا 
سامانه خودارزيابي روانشناختـي در بـحـران ويـروس           :  سرويس خبر

كرونا ؛ سامانه اي است كه توسط سازمان بهزيستي به منظور غربالگـري  
هوشمند افراد جامعه و پيگيري آسيب هاي روانشناختي ناشي از بـحـران   

 .اين ويروس راه اندازي شده است
عبـاس صـادق زاده       روابط عمومي بهزيستي استان كرمان به گزارش 

مدير كل بهزيستي استان كرمان با بيان اينكـه سـامـانـه خـود ارزيـابـي              
روانشناختي در بحران ويروس كرونا با هدف ارزيابي روانشناختي افـراد  

مردم با مراجعه بـه سـامـانـه بـه نشـانـي              : جامعه راه اندازي شده؛ گفت 
http://corona.behzisti.ir     مي توانند اطالعات جمعيت شنـاخـتـي

 .را تكميل و به پرسش هاي تخصصي در اين سامانه پاسخ دهند
سامانه :  وي با تشريح مراحل پاسخگويي به پرسش هاي سامانه، افزود 

به صورت سيستماتيك استرس، اضطراب و افسردگي را غـربـالـگـري         
كرده و توصيه هاي علمي متناسب با شرايط روانشناختي به افـراد ارائـه       

 . مي شود
صادق زاده اين سامانه را يكي از محورهـاي ارجـاع بـه خـدمـات              

و پس از آن مراكز مشاوره تخصصي معرفي كـرد      1480تخصصي خط 
ساعت افـزايـش    16به  12از  1480 خدمات تلفني خط مشاوره: و گفت 

شب پاسخگوي تمـاس   12 صبح تا 8يافته و در نتيجه كارشناسان خط از 
 .هاي تلفني هستند

 
 دريايي -ملخ صحرائي

 به شهرستان ارزوئيه رسيد 
بنا به اعالم روابط عمومي سازمـان جـهـاد كشـاورزي         :  سرويس خبر

بـا  :  استان كرمان، اميري مدير جهاد كشاورزي شهرستان ارزوئيه گـفـت    
توجه به مشاهده دستجات ملخ صحرايي ـ دريايي در سطح شـهـرسـتـان     
ارزوئيه و امكان طغيان زودهنگام اين آفت و احتمال ايجاد خسـارت بـه     
محصوالت كشاورزي اين شهرستان، كشاورزان در صـورت مشـاهـده        
دستجات ملخ صحرايي كارشناسان مديريت جهاد كشاورزي را مـطـلـع    
نموده تا هرچه سريعتر نسبت به كانون كوبي آن سطح آلوده اقدام تا از   

 .خسارت آن جلوگيري به عمل آيد
 300ــ    200ملخ صحرايي ـ دريايي مي تواند حدود :  وي تصريح كرد

كيلومتر بدون نشستن پرواز كند و اگر سريع با دسته هاي مهاجر مـبـارزه   
نشود تخم ريزي كرده و به تعداد آنها افزوده مي شود وشاهد هجوم اين 

 .آفت به مزارع وباغات شهرستان خواهيم بود
آفت خطرناك ملخ صحرايي دريايـي بسـيـار      :  اميري خاطرنشان كرد

همه چيز خوار بوده و در مسير عبور خوداز هر نوع پوشش گياهي تغذيه 
 .وآنها را از بين مي برد

 
 

انهدام باند اشرار و مجرمان مسلح 
 محورهاي جنوبي استان 

مجـرم مسـلـح و         4فرمانده انتظامي استان از دستگيري :  سرويس خبر
كشف اموال سرقتي در عمليات مشترك ماموران پليس آگاهي استان و   

  .شهرستان هاي جيرفت و عنبرآباد خبر داد
اجراي عمليات هاي انتظامـي     در ادامه:  سردار عبدالرضا ناظري گفت

به منظور شناسايي و دستگيري متهمان و مجرمان تحت تعقيب، مامـوران  
پليس آگاهي استان با هم پوشاني اطالعاتي و عملياتي پليس شهـرسـتـان    
هاي جيرفت و عنبرآباد از حضور عامالن انـجـام سـرقـت مسـلـحـانـه               

 .طالجات برخي مناطق جنوب استان در شهرستان عنبرآباد مطلع شدند
در اين رابطه ماموران پليس شهرستان عنبـرآبـاد در يـك        :  وي افزود

عمليات شبانه با همكاري سربازان گمنام امام زمان عج موفق شـدنـد در     
نفر سارق مسلح را در مخفيگاهشان دستگير و ضمن كشـف   4اين رابطه 

برخي اموال مسروقه و مقاديري مشروبات الكلي، چنـد قـبـضـه سـالح          
 .ممنوعه و تعدادي مهمات را نيز از آنان كشف كنند

فرمانده انتظامي استان با اشاره به رضايتمندي مردم از اين عـمـلـيـات       
از هـمـيـن    :  موفق پليس و تحويل اشرار به مراجع قضائي خاطرنشان كرد

ايام آغازين سال جديد به تمامي كساني كه قصـد اخـالل در نـظـم و             
امنيت عمومي شهروندان را دارند هشدار مي دهيم كه در صورت انجـام  
كوچكترين تحركي با واكنش مقتدرانه و ضربتي پليس روبرو خـواهـنـد    

 .شد و هرگز توان فرار از چنگال قانون و عدالت را نخواهند داشت
 

 همراه با خانواده هاي كرماني
 از قاب سيماي كرمان با  

 »زندگي زيباست «
زنـدگـي   «برنامه  خانواده سيماي مركز كرمان باعنوان   :  سرويس خبر

دقيقه مهمان مخاطبان كرمانـي  45به مدت 10هرروز از ساعت »زيباست 
معرفي گرافيكي كتابهاي مفيد براي خانواده ها،گنجينه، آشپزي و .  است

بخش هاي هنري با محور آموزش غذاها ، شيريني ها و هنرهـاي مـورد     
عالقه و درخواست مخاطبان به ويژه بانوان و كارشناسي با مـوضـوعـات    

 . مختلف مرتبط با خانواده ها از جمله بخش هاي ثابت اين برنامه است
همچنين ارائه جدول نظرسنجي براي آموزش هـاي  پـخـت وپـز و             
جدول آموزش هاي هفتگي مشاركت باالي مخاطبين با بـرنـامـه را بـه         

عطيه آسـتـانـي ،        :  تهيه كننده: دنبال داشته است عوامل برنامه عبارتند از
مجيدحسـيـنـي    :  پورشيخعلي وعبدل ابادي، صدابرداران:  خانم ها:  مجري

مؤمن زاده، ابـوالـحـسـنـي و زارع،              :  نسب، شيخ بهايي، تصويربرداران
محمد قاسمـي  :  عليرضا سهرابي ،كارگردان تلويزيوني:  كارگردان هنري

 .حسين عرب :مهدي غضنفري، تدوين: ، نورپرداز

 درصد 47ارائه مرخصي  از گوشه و كنار استان
 از زندانيان استان كرمان 

مديركل زندان ها و اقدامات تاميني و تربيـتـي اسـتـان       :  سرويس خبر
درصد   47كرمان نيز در اين جلسه ضمن بيان اين مطلب كه در مجموع 

از زندانيان استان براساس دستوالعمل هاي جديد قوه قضائيه به مرخصي 
نفر از زندانـيـان    328در مجموع هشت هزار و :  رفته اند، خاطرنشان كرد

 .استان كرمان به مرخصي رفته اند
رمضان اميري به تامين بسته هاي حمايتي بـراي خـانـواده هـاي بـي            

كار توزيع اين بسـتـه   :  بضاعت مددجويان زندان ها نيز اشاره و بيان كرد
 .ها بر اساس اولويت هاي مورد نظر آغاز شده است

وي با اشاره به ضريب باالي امنيت و آرامش در زندان هـاي اسـتـان      
تاكنون هيچ موردي از ابتال به ويروس كرونا در زنـدان      :  كرمان، گفت

 .هاي استان كرمان وجود نداشته است
از ورود ويروس كرونـا   در رابطه با پيشگيري :  اميري خاطرنشان كرد

به زندان ها اگر كوتاهي صورت گيرد، با مشـكـالت بـزرگـي روبـرو          
 .خواهيم شد و در پي آن با مشكالت امنيتي روبرو خواهيم بود

 :خبر سوم**
طرح ساماندهي رسيدگي به پرونده هاي كالنتري ها و نـظـارت بـر        

 ضابطان قضايي اجرايي مي شود
طرح ساماندهي رسيدگـي  :  رئيس كل دادگستري استان كرمان گفت

به پرونده هاي كالنتري ها و نظارت بر ضابطان قضايي در استان كرمـان  
 .اجرايي مي شود

بايد سـامـانـدهـي     :  موحد در شوراي قضائي استان كرمان افزود...  يدا
الزم براي تعيين تكليف پرونده هاي موجود در كالنتري ها انجام شـده    
و روند خدمت رساني به مردم تسهيل شود و در ايـن رابـطـه نـيـاز بـه             
 .تشكيل كميته اي متشكل از مراجع مربوطه قضائي و انـتـظـامـي اسـت       

وي با تاكيد بر اين مطلب كه انباشتگي موجود پرونده ها در كـالنـتـري    
هـمـزمـان بـا اجـراي طـرح             :  ها رضايت بخش نيست، خاطرنشان كرد

ساماندهي رسيدگي به پرونده هاي كالنتري ها و نظارت بـر ضـابـطـان       
قضايي، موضوع سبك سازي پرونده ها و فهرست بندي آنها نيز دنـبـال   

 .مي شود
 
 

 :معاون ميراث فرهنگي استان كرمان
مرمت تزيينات ايوان شرقي 

 مسجد ملك كرمان آغاز مي شود
معاون ميراث فرهنگي اداره كل مـيـراث فـرهـنـگـي،           :  سرويس خبر

بـه زودي عـمـلـيـات          « : گردشگري و صنايع دستي استان كرمان گفت
مرمت تزيينات ايوان شرقي مسجد تاريخي ملـك كـرمـان آغـاز مـي            

 ».شود
طي اين فاز از عمليات مرمـتـي مسـجـد       « :  مجتبي شفيعي اظهار كرد

ملك كرمان، مرمت مقرنس و كاشيكاري هاي پيرامون ايوان شرقي اين 
 ».مسجد انجام مي شود

ماه به طول مي انجامد،  3او با اشاره به اينكه اين طرح مرمتي به مدت 
مسجد ملك يكي از مهم ترين مساجد تاريخي شـهـر كـرمـان         « : افزود

 ».است كه به دوره سلجوقيان باز مي گردد
شفيعي با بيان اينكه اين مسجد در دوره هاي مختلف مورد مرمـت و    

مرمت اين بناي تاريخي تـوسـط     « : تعمير قرار گرفته است، تصريح كرد
 ».مرمتگران بومي اين استان انجام مي گيرد

خيابان امام خمـيـنـي      مسجد ملك كه در:  او در پايان خاطرنشان كرد
عنوان يـكـي از        به 760با شماره ثبت  1346مهر  15واقع شده در تاريخ 

 . است آثار ملي ايران به ثبت رسيده

مـعـاون تـوسـعـه        :  سرويس خبـر 
مديريت و پشتـيـبـانـي آمـوزش و          
پرورش استان كرمان از ابالغ شيـوه  
نامه نقل و انتقال فرهنگيـان اسـتـان      

 .خبر داد
به گزارش اداره اطالع رساني و   
روابط عمومي آموزش و پـرورش    

سـيـد قـوام رضـا          استان كـرمـان،    
: ميرحسيني با اعالم اين خبر افـزود   

شيوه نامه نقل و انتـقـال نـيـروهـاي        
رسمي، رسمي آزمايشي و پيمـانـي   
شاغـل در واحـدهـاي آمـوزشـي            
متقاضي انتقال دائم و موقت برون و 
درون استاني با رعايت ضـوابـط و       
مــقــررات مــربــوط در ســال              

ابالغ شـده     1399-1400  تحصيلي

 .است
معاون توسعه مديريت و پشتيباني 
آموزش و پرورش استـان كـرمـان      

فرآيند نقل و انتـقـال بـرون      :  گفت
 1399-1400استاني سال تحصيلي   

به صورت سيستمي مطابـق جـدول     
زمان بندي و نقل و انـتـقـال درون        
استاني هم از اول ارديبهشت لغايت 

بر اسـاس مصـوبـات       99خرداد  15
كارگروه توسعه مديـريـت اسـتـان       

 .انجام خواهد شد
مبناي انتقال در درون :  وي افزود

استان پس از مـحـاسـبـه ورود و             
خروج نيرو اعم از بـازنشـسـتـگـي،      
ورودي هاي دانشگاه فرهنگـيـان و     
غيره، ضرايب اشتغال نيروي انسانـي  

   .و شدت نياز است
ميرحسيني بـا بـيـان ايـن كـه            
محاسبه ضرايب و تكميل جداول 
توسط شهرستان هـا و مـنـاطـق           

آموزش و پـرورش و تـايـيـد           
استان در سال جاري مالك عمل 
: قرار مي گيـرد، تصـريـح كـرد        

بديهي است عملكرد اسـتـان هـا      
پس از پايان فرآيند نقل و انتـقـال   
بــر اســاس ضــرايــب مــذكــور،        
هـا   ارزيابي و بازخورد الزم به استان

 .ارسال خواهد شد
اولين قـدم    :  وي خاطر نشان كرد

متقاضيان در اين زمينه، انجام ثـبـت   
اطالعات و تكميل فرم امتياز بنـدي  
بر اساس راهنماي تعبـيـه شـده در        

 سامانه پروفايل كاركنان به نشـانـي  
Profile.medu.ir     و تـحـويـل

مدارك و مستندات به واحد امـور    
اداري آموزش و پـرورش مـحـل          
خدمت بر اساس جدول زمان بندي 

 .است

 :معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش استان كرمان

 كليات نقل و انتقال فرهنگيان استان كرمان، اعالم شد
 

استانـدار كـرمـان      :  سرويس خبر
در مقوله اشتغال دو بـخـش     :  گفت

فرصت شغلي و متقاضي داريم كـه  
در استان كرمان اكنون بـرخـي از       

هاي شغلي مـوجـود بـدون         فرصت
 .اند متقاضي مانده
تسنيم، مـحـمـدجـواد      به گزارش

انـديشـي بـا         فدائي در جلسـه هـم    
هاي استان با بـيـان ايـنـكـه         كاريابي

جلسـات زيـادي تـاكـنـون بـراي             
اشتغالزايي و استفـاده از ظـرفـيـت         

هاي استان بـرگـزار شـده         كاريابي
دو مـوضـوع     :  است اظهـار داشـت    

هاي اشتغال و مـتـقـاضـيـان         فرصت
اشتغال را در بحـث اشـتـغـالـزايـي         

 .داريم
بــا عــنــوان ايــنــكــه      فــدائــي
هاي شغلـي زيـادي در        فرصت

استان داريم كه بـراسـاس آن       
متقاضي جوياي كار در اسـتـان   

توانيم از يك  مي:  نداريم گفت
هاي شغلي براسـاس   سو فرصت

متقاضيان اشتغال ايجاد كنيم و   
آمـوزي     از سوي ديگر با مـهـارت    

هاي  شود فرصت جويندگان كار مي
 .شغلي موجود استان را پر كنيم

استاندار كرمان با اشاره به اينكـه  
هاي شغلي را معموال بخـش   فرصت

گذاران ايـجـاد      خصوصي و سرمايه
ما بايد با معرفي ايـن  :  كنند افزود مي

هاي شغلي جـامـعـه را بـه            فرصت
آموزي براي تكمـيـل    سمت مهارت
 .ها ببريم اين فرصت

استاندار كرمان با اشاره به اينكـه  
هاي استـان   هزار نفر در كاريابي 17
بر اساس :  نام كردند عنوان كرد ثبت

 200هـزار و         13آمار ارائه شـده    
ايـم     فرصت شغلي در استان داشـتـه  

فـرصـت      700هـزار و       3كه فقط 
 .شغلي پر شده است

فدائي با بيان اينكه يكي از داليل 
بيكاري عدم اشتغال متقاضيان كـار    

هاي شغلي اسـتـان اسـت       از فرصت
هاي شغلي استان بايد  فرصت:  گفت

 .به مردم معرفي شود
اين مقام مسئول با اشاره به اينكـه  

ها كه بر اسـاس     از ظرفيت كاريابي
قانون در كشور تشكيل شدند بـايـد   

: خـوبـي اسـتـفـاده شـود افـزود              به
متاسفانه مؤسسات كاريابي اسـتـان     

خوبي معرفي نشدند و به خدمات  به
اي اشتغال آنها كمتر تـوجـه    مشاوره

استاندار كرمان با بـيـان     .  شده است
اينكه خيلي از واحدهاي صـنـعـتـي     
اسـتــان نــيـروهــاي كــار خــود را           

كـنـنـد       كارگيـري مـي     خودشان به
ايـن مسـئلـه خـالف         :  تصريح كرد

قانون است و بـايـد از ظـرفـيـت              
 . موسسات كاريابي استفاده كنند

رضا اسـمـاعـيـلـي         در اين جلسه
مديـركـل كـار، تـعـاون و رفـاه               

جتماعي استان كرمان با بيان اينـكـه   
هـاي     هاي گذشته حمـايـت   در سال

شد اظـهـار      ها مي خوبي از كاريابي
ها كامـال   اكنون اين حمايت:  داشت

 .برداشته شده است
وي با عنوان ايـنـكـه ظـرفـيـت           

هـا آنـقـدر نـيـسـت كـه                 كاريابي
هاي بزرگ نيروهاي مـورد     شركت

هـا تـامـيـن          نياز خود را از كاريابي
هـزار     25سال گذشته   :  كنند گفت

نفر تحت پوشش بيمه اجباري قـرار  
گرفتند كه نشان از اشتغال اين افراد 

علي بابايي فرماندار كـرمـان     .  است
نيز در اين جلسه با بيان ايـنـكـه در      

هـا     شهرستان كرمان بـا كـاريـابـي        
در :  جلساتي داشتيم اظهـار داشـت    

نـفـر      359هـزار و         5سال گذشته 
هـا     جويندگان كـار در كـاريـابـي        

 .نام كردند ثبت
تعداد زيادي :  وي در ادامه گفت

از افراد را كه بيكار بودند مـعـرفـي    
ايم اما هـر كـاري      براي اشتغال داده

 .كنند را قبول نمي

 : استاندار كرمان

 مشاغلي در منطقه داريم كه هيچ تقاضايي براي آنها نيست
 

 آگهي تغييرات
آگهي تغييرات شركت فرا لرزه طيف لوت شركت سهامي خاص به شماره ثـبـت   

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عـادي   14007267352و شناسه ملي  15237
آقاي مـيـثـم      -  1:  تصميمات ذيل اتخاذ شد  1398/11/27بطور فوق العاده مورخ 

و آقاي ياسر پورسلطـانـي زرنـدي بـه          2992891738محمودي كهن به كد ملي 
 3091468119و آقاي محمدعلي محمدتقي زاده به كد ملي  2993801015كدملي

آقـاي    -  2.  مديره انتخاب شـدنـد     عنوان اعضاء اصلي هيئت  براي مدت دو سال به
به سمت بازرس اصلي و آقاي رضا اسـدي     3610172126ميالد ارغده با كد ملي 

به سمت بازرس علي البدل براي مدت يـك سـال        2992208000فرد با كد ملي 
 . مالي انتخاب شدند

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان اداره ثبت شركت ها و موسسات 
  )822846(غيرتجاري كرمان 

 
 

 آگهي تغييرات
آگهي تغييرات شركت فرا لرزه طيف لوت شركت سهامي خاص به شماره ثـبـت   

به استناد صورتجلسه هيئت مديـره مـورخ      14007267352و شناسه ملي  15237
آقاي ميثم محمودي كهن به كد ملي   -1:  تصميمات ذيل اتخاذ شد  1398/11/27

آقاي ياسر پورسلطـانـي     -به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره  2992891738
آقـاي    -به سمت نايب رئيس هيئـت مـديـره         2993801015زرندي به كد ملي 

به سمت رئيس هيئت مديـره   3091468119محمدعلي محمدتقي زاده به كد ملي 
كليه اسناد و اوراق بهادار بانكي با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديـره و      -  2

نايب رئيس هيئت مديره مهر شركت معتبر و ساير مكاتبات و اوراق اداري و عـادي  
با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر 

 . باشد شركت معتبر مي
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان اداره ثبت شركت ها و موسسات 

  )822847(غيرتجاري كرمان 
 

 
 آگهي مزايده ملك

اجراي احكام دادگستري بردسير در نظر دارد پـالك   980320به موجب پرونده اجرايي كالسه 
كرمان واقع در بردسير ملك مسكوني به مساحـت   20اصلي بخش  3588فرعي از  294ثبتي 

 25/10متر به پالك مجاور و شرقا به طول    13/90متر مربع شماال به طول  348/89عرصه 
متري و غـربـا بـه طـول            8به كوچه بن بست  13/90متر به پالك مجاور و جنوبا به طول 

 1/250/000/000متر به پالك مجاور كه براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري  25/10
ظهـر    11/30ساعت  99/02/23ريال برآورد گرديده است از طريق مزايده در تاريخ سه شنبه 

به فروش برساند لذا افرادي كه طالب شركت در مزايده و خريد مي باشند مي تواننـد جـهـت      
بازديد ملك و ارائه پيشنهاد تا قبل از مورخه ياد شده به اجراي احكام مدني مراجعه و قيـمـت   
پيشنهادي خود را به انضمام فيش بانكي دائر به واريز ده درصد مبلغ كارشناسي را يـك روز      

هزينه اگهي و كليه هزينه هاي مربـوط بـه     .  قبل از تاريخ مزايده به اجراي احكام  ارائه نمايند
نقل و انتقال بر عهده برنده مزايده مي باشد و در صورتي كه برنده ظرف ده روز از تـاريـخ         
انجام مزايده نسبت به واريز مابقي مبلغ پيشنهادي اقدام ننمايد مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط 

 الف/ م 9.  به درخواست هايي كه در روز مزايده ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .خواهد شد
 اجراي احكام حقوقي دادگستري شهرستان بردسير  

  

 
 99/02/02: تاريخ                               55/39/99/446: شماره 

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
 نوبت اول

 شركت خدمات حمايتي كشاورزي
گزاري بر  شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان كرمان وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در نظر دارد نسبت به واگذاري امور خدماتي و پشتيباني از طريق                      

 . واگذار نمايد) ستاد(مناقصه عمومي يك مرحله اي به پيمانكاران واجد شرايط از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت
به ادرس  ) ستاد(از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت             “ دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد        ” كليه مراحل برگزاري مناقصه از         

www.setadiran.ir    و الزم است مناقصه گران در صورت عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي                       . انجام خواهد شد
 .را جهت شركت در مناقصه محقق سازند) توكن(الكترونيكي 

 .مي باشد 1399/02/04روز پنجشنبه مورخ  2099030062000001: ـ شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه1
 كرمان ـ بلوار شهيد صدوقي ـ نرسيده به پل راه آهن ـ شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان كرمان: ـ نام و نشاني مناقصه گزار2
 .ريال مي باشد كه از درگاه بانكي موجود در سامانه تداركات الكترونيكي دولت انجام مي گيرد 500/000مبلغ : ـ هزينه خريد اسناد مناقصه 3
 1399/02/10روز چهارشنبه مورخ  18لغايت ساعت  1399/02/04روز پنجشنبه مورخ : ـ مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سامانه 4
 1399/02/20روز شنبه مورخ  18تا ساعت :  -   PDFـ اخرين مهلت ارائه پاكت هاي پيشنهادي ـ بارگزاري در سامانه به صورت 5
 .روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشند 30الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالي بايد حداقل * 
 .در دفتر مديريت استان مي باشد 9ساعت  1399/02/21روز  يكشنبه مورخ : ـ تاريخ گشايش پيشنهادها6
ريال است كه به دو صورت ضمانتنامه بانكي و         ) چهارصد و سي و شش ميليون و هشتصدهزار       ( 436800000مبلغ  : ـ مبلغ و نوع تضمين فرايند ارجاع كار       7

نزد بانك مركزي از طريق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واريز سي                IR 250100004001039704005791يا فيش واريزي به شماره حساب شبا         
 .قابل ارائه مي باشد 304039759263500650000000000006كاركتري 

عالوه بر بارگزاري در سامانه ، مي بايستي به         ) الف(اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع       : ـ آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار           8
به دبيرخانه كميسيون معامالت مناقصه گزار در         1399/02/20صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور، حداكثر تا پايان وقت اداري  روز شنبه مورخ                     

 .آدرس فوق الذكر تحويل و رسيد دريافت شود
آدرس   WWW.ASSC.IRبه آدرس اينترنتي شركت       034ـ    32111025ضمنا  جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با شماره تلفن                 

 .نيز مراجعه فرمائيد http://iets.mporg.irپايگاه ملي اطالع رساني مناقصات  
 الف/ م  824011. 03432163523) اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان كرمان(دفتر ثبت نام در سامانه  021ـ  41934شماره تماس پشتيباني سامانه 



 كرمان 3 
 سال بيست و هفتم  1399ارديبهشت ماه  6شنبه      

 اوقات شرعي كرمان
  12:40:                                اذان ظهر    
 19:28:                             اذان مغرب  
 23:58:                   نيمه شب شرعي   
 4:45:                        اذان صبح فردا 
 6:09:                      طلوع آفتاب فردا  

 :ذكر امروز  
 )مرتبهصد (يا رب العالمين 

 
 
 

 

 كالم قرآن،
 )بخش دوم(اثبات غير بشري بودن آن  

ما فرزندان اين عصر، در زمانه اي زندگي مي كنيم كه شبهه افـكـنـي هـا،         
شك و ترديدها، انكارها، تحريف ها و غرض ورزي ها؛ دينداري را سخت كـرده  
است و باورها و معتقداتمان را چنان به چالش مي كشند كه خود نيز گـاهـا در       

و اگر نبود نداي فطرت پـاك و  حـق         .  خلوت خويش بدان ها شك مي كنيم
پرستمان، بعيد نبود كه خود نيز با همان به ظاهر روشنفكرنماهايي هم صدا مـي  
شديم كه دين را به كناري نهاده اند و خـ دايي خودساخته براي خود ساخته اند؛ 

و حال آنكه مـنـابـع      .  خـ دايي كه فرسنگ ها باخـ داي حقيقي عالم فاصله دارد
اثبات حقانيت اديان ابراهيمي و به طور خاص اسالم؛ آنچنان فراوانند كـه هـر       
شكاك غير مغرضي را به چنان آرامشي مي رساند كه مي تواند اين بار نـه بـه       
واسطه آنكه در خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشوده است؛ بلكه با چشـمـي   

 .باز و قلبي مطمئن و ايماني عالمانه مشتاق دين سازد
در اين مقاالت برآنيم تا با ارائه داليل و حقايق غير قابل انكـار درخصـوص     
باورهاي مذهبي؛ باالخص حقيقت الهي بودن قرآن به عنوان شالوده و اسـاس      
دين عزيزمان؛ خوانندگان محترم را به ضيافتي دعوت كنيم كه خود آزادانه و بـه  
دور از پيش داوري ها و غرض ورزي ها در اين سفره گستره به تعمق و تعـقـل   

باشد كه اين بار نه به واسطه زاده شدن در خانواده اي مسلـمـان، كـه      .  بپردازند
خود جبري است؛ بلكه از سر عقل و علم؛ راه خويش را در اين عالم پر از كـج      

 .راهه ها به سر منزل مقصود و رستگاري حقيقي بيابيم
 معجزات علمي قرآن :  منبع

 )عج(كاري از واحد پژوهش موسسه موعود عصر  
 

 تعادل بي عيب و نقص در جهان
در آفرينش آن، هيچ گـونـه     .  همان كه هفت آسمان را طبقه طبقه آفريد

باز بنگر آيا خلل و نقصاني مي بيني؟ باز دوبـاره  .  اختالف و تفاوتي نمي بيني
 )4و  3سوره ملك ايات (. بنگر تا نگاهت، خسته و درمانده به سويت بازگردد

ميلياردها ستاره و كهكشان در جهان در مدارهايي كه برايشان مشـخـص   
ستاره ها، سياره هـا و    .  شده، در حالت تعادل و توازن كامل حركت مي كنند

قمرها، نه تنها دور محور خودشان مي چرخند؛ بلكه به همراه منظـومـه اي     
 300تا  200گاهي كهكشان هايي كه .  هم كه به آن تعلق دارند، در گردشند

ميليارد ستاره دارند، سر راه يكديگر قرار مي گيرند؛ اما در كمال شگفتي بين 
ايـن  .  آنها، تصادفي رخ نمي دهد كه موجب از بين رفتن نظم جهـان شـود    

 .موضوع معجزه ي بسيار بزرگي است كه همه بايد به آن بينديشيم
وقتي به مفهوم سرعت دقت مي كنيم، مي بينيم ميان مفهوم سرعت در   

ستارگـان، سـيـارات و        .  فضا و سرعت در زمين ، تفاوت شگرفي وجود دارد
مجموعه كهكشان ها ميليارد ها و تريليون ها تُن وزن دارند و بـا سـرعـت      

 .سرسام آوري در فضا در حركتند
اگر در   .  كيلومتر در ساعت دور خود مي گردد 1670مثال زمين با سرعت 

كيلومتـر   1800نظر بگيريم كه سريع ترين گلوله ي امروزي به طور متوسط 
آنگاه مي توانيم درك كنيم كه زمين با ايـن    .  در ساعت سرعت داشته باشد

 .اندازه و وزن با چه سرعت بااليي حركت مي كند
برابر از سرعت حركت گـلـوـلـه      60سرعت گردش زمين به دور خورشيد 

اگر وسيله اي بسازيـم كـه     .  كيلومتر در ساعت 108/000بيشتر است، يعني 
دقيقه زمين را دور مـي     22بتواند به اين اندازه سرعت داشته باشد، آنگاه در 

 .اين رقم فقط ويژه زمين است. زند
سرعت اين منـظـومـه    .  اعداد مربوط به منظومه شمسي شگفت انگيزترند

هرچه اجسام و منظومه ها در جهان بزرگ تـر  .  بيش از حد تصور عقل است
سرعت گردش منظومه شمسي حول مـركـز     .  باشند، سرعتشان بيشتر است

 200راه شيري بـا      .  كيلومتر در ساعت است 720/000كهكشان راه شيري 
كيلومتر در ساعت فضـا را مـي        950/000ميليارد ستاره درونش با سرعت 

 .پيمايد
ترديدي نيست در چنين نظام بزرگ، پيچيده و پرسرعتي خطـر بـرخـورد      

ولي چنين اتفاقي نمي افتند و زندگي ما در كمال امنيـت ادامـه     .  وجود دارد
چون در جهان همه چيز براساس توازن بي عيب و نقصي كار مي كنـد  .  دارد

 .كه خالق آن خـ داست، به همين دليل در آن خلل و نقصاني وجود ندارد
 تفاوت هاي اساسي ميان خورشيد، ماه و ستارگان

. و بر فراز شما هفت آسمان استوار بنا كرديم و چراغي فروزان گـذارديـم    
 )13و  12سوره نباء آيات (

با پيشرفـت  .  مي دانيم كه تنها منبع نور در منظومه شمسي خورشيد است
بلكه فقط نـور  .  تكنولوژي، ستاره شناسان دريافتند كه ماه از خود نوري ندارد

در عربي لغت سراج براي كلمه چراغ بـه كـار     .  خورشيد را منعكس مي كند
خـ داوند در قرآن عزيز، هنگام سخن گفتن از اجرام آسماني مانـنـد   .  مي رود

ماه، خورشيد و ستارگان، از عبارات گوناگوني استفاده مي نمايد و تـفـاوت       
 :ميان آنها را بيان مي كند

مگر مالحضه نكرديده ايد كه چگونه خـ دا هفت آسمان را به طـبـقـاتـي     
بسيار منظم و محكم خلق كرد؟ و ماه را در ميان آن روشني بخش گردانيـد  

 )16و  15سوره نوح ايات (و خورشيد را چون چراغي قرار داد؟ 
. در آيه باال كلمه نور براي ماه و چراغ براي خورشيد استفاده شـده اسـت    

معناي لغت مربوط به شيء منعكس كننده نور، روشن و بي حركت اسـت و    
معناي لغت مربوط به خورشيد جرم آسماني كه هميشه مي سوزد و مـنـبـع      

از طرف ديگر كلمه ستاره از ريشه عربـي  .  دائم نور و حرارت است، مي باشد
 .نجم و به معني ظاهر شدن و واضح شدن است

ماه، نور خورشيد را منعكس مي كند، ولي خورشيد مثل ساير ستارگان از   
 .خود نور منتشر مي كند

 مدارها
هنگامي كه قرآن از خورشيد  و ماه سخن مـي گـويـد بـه مـدارهـاي             

مـثـال مـي      .  مشخصي كه هركدام در آنها حركت مي كنند، اشاره مي كنـد 
. و اوست آن كسي كه شب و روز و خورشيد و ماه را پديد اورده است:  فرمايد

 )33سوره انبياء آيه . (شناروند] معين[هركدام از اين دو در مداري 
خورشيد ثابت نيست، بلكه در مداري معين :  در آيه ديگري هم مي فرمايد

تقدير آن   .  و خورشيد به سوي قرارگاه ويژه خود روان است:  حركت مي كند
 )38سوره ياسين ايه . (عزيز دانا اين است

. مشاهدات ستاره شناسي عصر ما به درستي اين حقايق را اثبات كرده انـد 
براساس محاسبات متخصصان علم ستاره شناسي، خورشيد با سرعت سرسام 

و در مدار خاصي بـه    6كيلومتر در ساعت به سمت ستاره وگا  720/000آور 
يعني خورشيد هر روز تـقـريـبـا     .  نام رأس الشمس در گردش و حركت است

عالوه بر خورشيد، تمام سياره هـا و    .  كيلومتر حركت مي كند 17/280/000
قمرهايي كه داخل سيستم جاذبه خورشيد قرار دارند هم، همين مسافـت را    

به عالوه همه ستارگان عالم هم در چنين حركت از پيش تعيين .  مي پيمايند
اين موضوع كه جهان پر از راه ها و مدارهايي اين گونـه  .  شده اي قرار دارند

قسم به آسمان كه داراي   :  قرار دارد، در قرآن به اين صورت بيان شده است
 )7سوره ذاريات آيه . (مدارهايي است

ميلـيـارد    200ميليون كهكشان در جهان وجود دارد كه قريب  200حدود 
اكثر اين ستاره ها براي خود سياره هايي دارند و دور     .  ستاره درون آنهاست

تمام اجرام آسـمـانـي در      .  اغلب اين سياره ها، قمرهايي در حال گردش اند
ميليون ها سال اسـت كـه       .  مدارهاي حساب شده و دقيق حركت مي كنند

تك تك آن ها در مدار خود، با نظمي دقيق و هماهنگ با ديـگـر اجـرام ،        
عالوه بر اين، تعداد  زيادي ستاره دنباله دار وجود دارد كـه  .  حركت مي كنند

 .بر مبناي مدارهايي كه برايشان تعيين شده مي چرخند
كهكشان ها نـيـز بـا        .  در جهان، مدار فقط مختص اجرام آسماني نيست

هيچ يك از اجـرام  .  سرعت بسيار زيادي در مدارهايي دقيق حركت مي كنند
 .آسماني، در مسير يكديگر قرار نمي گيرند و با هم برخورد نمي كنند

بي ترديد زماني كه قرآن عزيز نازل شد، بشر تلسكوپ هاي امروزي را در 
اختيار نداشت و فناوري هاي پيشرفته مشاهده مسافت هاي چند مـيـلـيـون     
كبلومتري در فضا و علم مدرن فيزيك و ستاره شناسي را هم اختراع نكـرده  

بنابراين امكان نداشت در زمان نزول قرآن عزيز بتوان به صورت علمـي  . بود
اما اين موضوع، آشكارا در آن زمان .  اثبات كرد فضا پر از مدارها و راه هاست

 .در قرآن بيان شده است، چون قرآن كالم خـ داست
 ...ادامه دارد 

 
 
 

 لحظه اي درنگ

 
با شيوع ويروس كرونا، بسـيـاري از       

ها و نهادها به دنبال راهكارهايـي   دستگاه
هستند كه با اسـتـفـاده از آن امـكـان              
تشخيص موارد مـبـتـال بـه كـرونـا يـا                

هـاي آلـوده بـه ايـن ويـروس                 محيط
تـريـن ايـن         در تـازه   .  شناسايي شـونـد    

اقـدامـات يـكـي از مـراكـز آمــوزش               
اعـالم     » جستجو و نـجـات    « هاي  سگ

كرده كه در همكاري مشترك با ارتـش  
اي بـراي آمـوزش        به دنبال انجام پروژه

ها براي تشخيص موارد ابـتـال بـه         سگ
 .كروناست

مسـئـول    حميدرضـا شـيـري،     
تشخـيـص   « روابط عمومي پروژه 

كه با هـمـكـاري     » ويروس كرونا
ها و ارتـش     مدرسه آموزش سگ

وگو  در حال انجام است در گفت
پيش از   :  در اين باره اظهار كرد با ايسنا

هـا بـراي تشـخـيـص             اين نيز از سـگ   
هـاي ديـگـر         ويروس ماالريا و ويروس

كه    كمك گرفته شده است، از آنجايي
بـيـشـتـر از        هزار بـرابـر   20 ها بو را سگ

دهند، پيش از اين نيز  انسان تشخيص مي
هـا را       توانسته بودنـد بـرخـي ويـروس        

تشخيص دهنـد؛ الـبـتـه بـا تـوجـه بـه                 
ويروس كرونا ناشناختـه اسـت و        اينكه

جهش زيادي دارد، بسياري از محقـقـان   
را انـجـام نـداده          تا كنون اين پژوهـش 

در حال حاضر مـا ريسـك ايـن        .  بودند
ايم و ارتش جـمـهـوري     اقدام را پذيرفته

اسالمي ايران نيز ما را در ايـن زمـيـنـه           
 .حمايت كرده است

تاكنون دو مـرحلـه از       :  وي ادامه داد
انجـام   SK9 ها در مدرسه اين آموزش

شد و مرحله نهايـي در دژبـان مـركـز           
ارتش، در محدوده بيمارستان امام رضـا  
صورت گرفت تـا طـي چـنـد نـوبـت             
ويروس بـا رعـايـت پـروتـكـل هـاي                
بهداشتي، به طوري كه ضعيف نشود يـا    

در همـيـن   .  از بين نرود به دست ما برسد
راستا هم در مرحله اول تحقيقات ثـابـت   

ها به ويـروس كـرونـا         كرديم كه سگ
شوند، چرا كه حدود دو هفتـه   مبتال نمي

است كه سگ ها به صورت مستقيـم بـا     
ويروس ها كار مي كنند اما چند مرحلـه  
تست انجام شده و تاكنون هيچ مـوردي  

از انتقال ويروس از سـگ بـه مـربـيـان          
مشاهده نشده است، بنابراين سگ نـاقـل   

 .نمي تواند باشد
 10شيري با بيان اينكه اميدواريم تـا      

روز آينده اعالم كنيم كه سگ هـا مـي     
توانند كرونا را تشخيص دهـنـد اظـهـار       

طي تست هايي كـه انـجـام مـي           :  كرد
 10شود، سگ ها مي ـتوانند از مـيـان         

نمونه منفي و يك نـمـونـه       9نمونه، كه 
 . مثبت است، ويروس را شناسايي كنند

اميدواريم در روز هاي آينده بتوانيـم  
   .اين را به دنيا ثابت كنيم

مسئـول مسـئـول روابـط عـمـومـي              
از :  افـزود  SK9 مجموعه سـگ هـاي    

آن جايي كه ايـن اقـدام پـژوهشـي و             
تحقيقاتي است ما نمي دانستيم كه كدام 
نژاد توانايي تشخيـص بـيـشـتـري دارد          
بنابراين از نژاد هاي مختلـف اسـتـفـاده       
كرديم كه نژاد هاي البـرادور، گـلـدن        

از  و بـوردر كـالـي      رتريور، ژرمن شپرد
  .جمله آن ها هستند

وي همچنين با بيان اينكه ايـن اقـدام     
هنوز در نقاط ديگر دنـيـا آغـاز نشـده           

مرحله پژوهش هاي عملـي  :  است گفت
اين تحقيقات تا كنون در دنيا آغاز نشده 
است، انگلستان هم اعالم كرده كه مـي    
خواهد اين اقدام را آغاز كـنـد امـا در        
مرحله تحقيقاتي است و اما هـزيـنـه اي      
كه آن ها براي پروژه درخواست كردند 

و نيم ميليارد تومان است، امـا   17حدود 
ارتش جمهوري اسالمـي ايـران مـا را          
حمايت كرد و در مـرحلـه اول ثـابـت           
كرديم كه سگ نمي تواند ناقل باشد و   

 .ويروس را به انسان انتقال نمي دهد
كمك گرفتن از سـگ  :  شيري گفت

ها براي تشخيص كرونا دو فاز خـواهـد     
داشت، فاز اول آن استفاده از سـگ هـا     
براي تشخيص ابتالي افراد خواهد بـود،    
اگر يك سگ آموزش ببيند مي تـوانـد     
در ساعت به صورت حدودي ابـتـال يـا      

. نفر را تشخيـص دهـد     700عدم ابتالي 
فاز ديگر هم اين است كـه مـي تـوان          
سگ ها را آموزش داد كـه در مـكـان        
هاي شلوغ مثل مراكز تجاري، پـادگـان   

افراد ناقل را از سالـم  ..  ها، فرودگاه ها و
 .تفكيك كنند

ايـن پـژوهـش      :  وي در پايان گـفـت  
ريسك بسيار زيادي دارد و ويروس در   

سانتي متري مربيان قرار مي گـيـرد،      20
اين يك پروژه تحقيقاتي و پژوهشي بـا    

، ارتــش   SK9 هــمــكــاري مــدرســه    
جمهوري اسالمي ايران، دانشگاه عـلـوم   
پزشكي ارتش، دژبان مـركـز ارتـش و        
 .بيمارستان امام رضا در حال انجام است

هاي بوياب  بررسي قابليت سگ
 براي تشخيص كرونا در انگليس

موضوع تشخيص كرونا از طريق بـو    
توسط سگ در انگليس هـم در حـال         

بررسي است و سازمان سگهاي بـويـاب   
پزشكي با همكاري دانشكده بهداشت و 
 طب استوايي لندن و دانشگـاه دورهـام    

(Durham)        در تالش هسـتـنـد تـا
قابليت سگ ها را در تشـخـيـص افـراد       

مـانـنـد سـايـر        ( آلوده به كروناويروس   
مورد آزمايـش قـرار دهـنـد         )  ها بيماري

در صورتيكه تحقيقات اوليه موفقيـت     و
آميز باشد شش قالده سگ را به منظـور  

-تشخيص افراد مبتال به بيماري كـوويـد  
آموزش اين سگ ها به  .تربيت كنند 19

اين شكل است كه ماسك بيماران مبتال 
براي بو كشـيـدن      19-به بيماري كوويد

به آنها داده مي شود تا مشخص شود آيا 
اين بيماري بوي خاصي دارد كه سـگ    

 ها قادر به تشخيص آن باشند؟
به گفته مـحـقـقـان بـررسـي هـا و                
آزمايشات به چندين هفته زمان احتـيـاج   

ها قادر به  دارد تا مشخص شود آيا سگ
از طـريـق      19-تشخيص بيماري كوويد

 حس بويايي هستند؟
به گزارش سايـنـس الـرت، رئـيـس          
دپارتمان دانشكده بـهـداشـت و طـب           

در حـال حـاضـر        :  استوايي لندن گفـت 
بـوي     19-نمي دانيم بيـمـاري كـوويـد      

خاصي دارد يا خير اما طبق بررسي هاي 
گذشته اين موضوع تاييد شده است كـه  
ديگر بيماري هاي تنفسي بوي بـدن را      

 .تغيير مي دهد

 از عشق مادري تا عشق به دانش آموزان؛

مرگ فرزند باعث تعطيلي كالس 
 درس معلم هرمزگاني نشد

معلم هرمزگاني با وجود خبر مرگ ناگهاني فـرزنـدش   :  سرويس خبر
از عشق مادرانه اش گذشت تا عشق بـه دانـش آمـوزان، تـدريـس و                

 .اش جريان داشته باشد مسئوليت پذيري
هاي تمسخر و توهين، خاطـر   ها و هجمه در ايامي كه گاهي بي مهري

ــاه                              ــب ــت ــوان اش ــن ــر ع ــر اث ــف را ب ــري ــوز و ش ــي دلس ــم ــل ــع م
سازد، چه زيباسـت مشـق مسـئـولـيـت            مي مكدر را شمال در واژه يك

 .در استان هرمزگان مان جنوبي معلم پذيري، عشق و معرفت گرفتن از
غـرق   هرمزگاني كه حتي مرگ سخت و جانكـاه فـرزنـد      معلم خانم
در آب هم او را از انجام مسئوليت باز نداشت تا جايي كه در روز    شده

 .خاكسپاري فرزند نيز تدريس مجازي خود را رها نكرد
ناحيه يك بندرعباس بـا     شاهد پايه چهارم دبستان معلم سودابه نجفي

نشـد   حـاضـر   اينكه خبر مرگ ناگهاني نوجوان رشيدش را به او دادنـد   
با صالبـت و     اما هايي اشكبار با چشم.  كالس مجازي خود را ترك كند

استوار آن روز كالس و تدريس مجازي خود را به پايان رساند و بعد از 
 .شد جوانش سوگواري و خاكسپاري عازم تدريس خود بود كه

 16اعالم خبر فوت ناگهانـي نـوجـوان         وجود هرمزگاني با معلم اين
و گـرفـتـن فـيـلـم از تـدريـس خـود                     مشق اش، تدريس و دادن ساله
اش    معلمي كه از عشـق مـادرانـه     .  دهد را ادامه مي آموزانش دانش براي
خـواه ايـن     .  و تدريسش ادامه يـابـد     دانش آموزان گذرد تا عشق به مي

 .هاي عملي و يا تدريس گذشت و فداكاري باشد تدريس آموزه
فـرقـي   .  و مـقـدس     پر ارزش براي معلمان درس به راستي كه كالس
در  معلـم  مجازي باشد و يا در فضاي واقعي، درس ندارد كه اين كالس

پي تدريس مفاهيم و كلمات است هرچند تدريس برخي مفاهيم شـايـد   
گذشت، عشق، و مسئوليت پـذيـري    كلمه باشد مانند جانسوز معلم براي

هرمزگاني كه به زيبايي تلفيقي از تدريس مـفـاهـيـم        معلم خانم كه اين
 .علمي و ايثار را به نمايش گذاشت

جامعه بزرگ و فهيم كشور عزيزمان ايران به خوبي به اين امر واقـف  
بلكه بيانگر عشق و محـبـت و تـدريـس          شغل نه يك معلمي هستند كه

جـامـعـه     گذار تأثير قشر فداكاري و گذشت است و هميشه قدردان اين
 .هستند

دهـم   پـايـه   آمـوز    به گزارش مـهـر، ابـوالـفـضـل جـعـفـري دانـش                
خـود بـراي      دوسـت  در روز جوان به همراه)  سودابه نجفي خانم فرزند( 

هاي رودخانه اطراف شهرستان رودان رفته بودند كه بـر اثـر      شنا در آب
كند كه بر اثـر فشـار      دوست گرفتار خود اقدام مي نجات اي براي حادثه

غـرق   غواص از مركز استان، جنـازه  اعزام آب ناپديد و بعد از كشش و
 .شود مي پيدا او شده

 
 بياد  كودكي   

 در سرزمين مادري
 
 
 
 مهدي اخالص پور ـ بافت      

 روزهاي حصر كرونايي            
 
 

 ياد  آن  ايام     خوب  روزگار 
 سرزمين مادري همچون   بهار 

 كوچه هاي  سنگي شاد  وشلوغ
 ماست ومسكه مشكهاي پرِزدوغ

 خستگي بود؛كار بود؛ بابا  پيش ما
 مي نشستند دور  هم   همسايه ها 

 خنده ها رامي شنيديم قاه قاه
 مهرباني الي  در   مي كرد  نگاه 

 زندگي  پر  از محبت  سادگي 
 بود صداقت رمز آن  دلداد گي

 كار و  كوشش      بود        نبود شرمندگي  
 يك   خـ دا    بود      ما بقي   در بندگي

 ياد    ايامي كه    گندم    بود  و جو 
 جمله  مي رفتيم  همه       ما بر درو 

 در درو  مي ريخت   به  پيشاني عرق 
 خيس   مي شد    خاطرات   بي  ورق

 ياد  ايامي  همه   با پاي  خود 
 جمله مي رفتيم درو زار  نخود

 ياد اوشين   ياد   گرجين   چرخ  چوب 
 زندگي   در   سادگي،   بود خوب خوب   

 ياد خرمنها  كه  بود  آن   هاي   و هوي 
 گله  هر  روز  به  چرا مي رفت به كوي 

 ياد    آن   صحراي   زيبا    كوه زرد 
 انكه  در  دل  كرده  پنهان  غم و درد

 درد      آن    مردان       و  زنهاي قديم 
 در عمل ً  بودند    به       همديگر    نديم

 

 ترنم ترانه

 شوند ها، كروناياب مي سگ

 
در حالي كه جامعه پزشكي جهاني 

داروي موثر و يا واكسني براي 
درمان و پيشگيري از ابتال به ويروس 

معرفي 19-جديد كرونا و كوويد
اند، برخي در فضاي مجازي به  نكرده

نام طب اسالمي و سنتي راهكارهايي 
براي درمان اين بيماري ارائه 

دهند؛ اين در حالي است كه به  مي
گفته دبير ستاد گياهان دارويي 

جمهوري هيچ  معاونت علمي رياست
هاي پيشنهاد شده پايه  يك از روش

علمي ندارند و با تاكيد يكي ديگر از 
متخصصان حوزه گياهان دارويي، 
پيشگيري مقدم بر درمان در اين 

بيماري است؛ از اين رو رعايت نكات 
بهداشتي و ارتقاي سيستم ايمني از 
طريق مصرف مواد غذايي طبيعي 
بهترين راهكار براي مقابله با اين 

 .ويروس ناخوانده است
 
 

ويروس كرونا كه از چين طغيـان  
كرد، اكنون كل دنيا را در نورديده 
است و با علم بشر دست و پنجه نرم 

كند تا در نهايت يا سيستم ايمني  مي
بدن خود را با اين مهمان ناخـوانـده   

يابـد   كند يا بشر بر آن غلبه  سازگار
هـايـي هـمـچـون           و همانند بيماري

آبلــه، وبــا و ســل كــه           طــاعــون،
روزگاري افراد زيادي را بـه كـام       
مرگ كشاندنـد و دارويـي بـراي          
سركوب آنها ارائه شـد، عـالجـي        
براي دفع اين ويـروس نـيـز چـاره         

 .شود
رود كه  اما تا آن زمان بيم آن مي

هاي به ظاهـر بـهـداشـتـي          با توصيه
بسياري جـان خـود را از دسـت              
بدهند، همانند توصيه بـه خـوردن       
الكل و مواد شوينده و ضد عفـونـي   

 .كننده
در اين ميان نيز متاسفانه برخي به 

و با عنوان طب اسالمي و !  نام اسالم
طب سنتي پيشنهادات قطعـي بـراي     
ويروس تازه متولد شده كـرونـا و       

دهند كه به گـفـتـه       مي 19-كوويد
همه متخصصان اين حـوزه هـنـوز        
بشر نتوانسته است هويت و ماهـيـت   
اين ويروس را شناسايـي كـنـد تـا         

بتواند راه درماني بـراي آن ارائـه         
 .دهد

برخي ماليدن روغن گل بنفشه را 
ارائه دادند، برخي خوردن زنجبـيـل   
را توصيه كردند كه مـوجـب شـد        
قيمت اين محـصـول از مـرزهـاي         

هزار تومان فراتر رود    100كيلويي 
و همچون در نايـابـي در بـازارهـا         

 .دست به دست شود
مـــدتـــي بـــعـــد نـــيـــز دود           

تجويز شد و پس از    عنبرنسا كردن
تيغي نيـز   آن به خوردن خون جوجه

براي درمان و مقابلـه بـا بـيـمـاري          
در برخي مـوارد    .  كرونا توصيه شد

اين حكيمان با مراجعه بـه مـراكـز        
درماني و ماليدن روغني بـه بـيـنـي       
بيماران مبتال ادعاي درمان داشتـنـد   
كه اين اقدام نيز موجب فوت بيمـار  

 .شده بود
ها نوبت به ادرار    پس از همه اين

فردي كه خود را حكيم !  شتر رسيد
مـتـخـصـص طـب        !  مهدي سبيـلـي  

اسالمي و مدير انـجـمـن عـلـمـي           
آموزشي طـب الصـادق مـعـرفـي            

كند، با رونمـايـي از دسـتـاورد          مي
جديد خود براي مقابله بـا كـرونـا        

كند كه نوشيدن ادرار شتر  اعالم مي
موجب درمان بيمـاران مـبـتـال بـه          
ويروس كرونا و پيشگيري از بـروز    

 !هاي ريوي خواهد شد بيماري
نويسي  در اين روزها شاهد نسخه

نـمـاهـا بـراي درمـان           برخي حكيم
مبتاليان به ويروس كرونا هسـتـيـم      
كه به گفته دكـتـر مـحـمـدحسـن           
عصاره، دبير ستاد توسعه عـلـوم و       

فناوري گياهـان دارويـي و طـب          
سنتي معاونت عـلـمـي و فـنـاوري          
رياست جمهوري هيچ يك از ايـن    

هاي پيشنهاد شده پايه علـمـي    روش
ندارند و حتي در صورت تـجـويـز      
گياهان دارويي بـراي درمـان ايـن        
بيماري بايد از سوي مراجع مسئـول  
مانند وزارت بهـداشـت، درمـان و        
آموزش پزشكي و ستاد ملي كرونـا  

 .اعالم شود
دبـيـر    دكتر محمد حسن عصاره،

ستاد توسعه علوم و فناوري گياهـان  
دارويي و طب سنتي معاونت علمي 

در  و فناوري ريـاسـت جـمـهـوري       
با بيان ايـنـكـه     وگويي با ايسنا گفت

اعالم داروهاي مناسب براي درمـان  
مبتاليان به ويروس كرونا از سـوي    
دو نهاد بهـداشـتـي كشـور اعـالم          

مالك تاييد و :  شود، يادآور شد مي
يا رد دارويي، وزارت بـهـداشـت        

 .است
 

خرافاتي كه با طب اسالمي 
 گره خورده است

فـرد،     دكتر محمدحسين امـيـنـي     
عضو هـيـات عـلـمـي دانشـكـده              
كشاورزي دانشـگـاه بـيـرجـنـد و             
متخصص حوزه گياهان دارويي نيز 

: اظهار كـرد    وگو با ايسنا، در گفت
بيماري كرونا يك بيماري جـديـد     
ويروسي است و هنوز علم پزشكـي  
نوين نتوانسته است واكسـن و يـا         
داروي موثري براي مبارزه، مقـابلـه   
و پيشگيري از بيماري كرونا عرضه 

 .كند

وي با بيـان ايـنـكـه دو داروي           
درمان ايذر و ماالريا تجـويـز شـده      
براي اين بيماري هنوز مورد تـايـيـد    
جوامع جهـانـي بـهـداشـتـي قـرار            

بـر  :  اند، خاطـر نشـان كـرد        نگرفته
اساس اعالم پزشـكـان هـمـچـنـان         
تــرديــدهــايــي در زمــيــنــه اثــرات       
داروهاي تجويز شده بـه بـيـمـاران       
وجود دارد، از اين رو مـحـقـقـان         
حوزه سالمت و پزشكي بـه طـور       
مداوم در حال مطالعه هسـتـنـد تـا         
بتوانند دارويي را كشف و توصـيـه   

 .كنند
امـا ايـنـكـه       :  فرد ادامه داد   اميني

گياهان دارويي و يا طب سنتي چـه  
اثري بر روي بيماري كرونا دارنـد،  
بايد گفته شـود كـه اسـاس ايـن             
بيماري يك ويروس و از طـريـق         
يك ويروس به انسان منتقـل شـده     

 .است
عضو هيـات عـلـمـي دانشـگـاه           

تـاكـيـد طـب       :  بيرجند اظهار كـرد   
سنتي و گياهان دارويي بيـشـتـر بـر       

بـر  .  افزايش سيستم ايمني بدن است
اين اساس اگر سيستم ايمـنـي بـدن      
فرد ارتقا يابد، در صورتي كـه در      
ــا قــرار          مــعــرض ويــروس كــرون

گيرند، به دليل افزايش مقاومت،  مي
اين ويروس در بدن كشته شود و از 

 .بين برود
ايـن مـحــقــق حــوزه گـيــاهــان          
دارويي، هدف نهايي طب سنتي در 
مقابله با كرونا را ارتقاي سـيـسـتـم       
ايمني بدن دانست و خـاطـر نشـان        

ارتقاي سيستم ايمني بـدن در    :  كرد
شـود     حالي در طب سنتي تاكيد مي

كه الزم است نكات ايـمـنـي نـيـز          
شـود     رعايت شود؛ اينكه گفته مـي 

ثانـيـه شـسـتـه         20ها به مدت  دست
شود و يا دست به چشـم و دهـان         
زده نشود و ساير مسايل پيشگـيـري   
از بروز اين بيماري حتمـا و بـايـد        

 .رعايت شود

 گره خورده است »طب اسالمي«خرافاتي كه با 

 !براي درمان كرونا »ادرار شتر«تا  »گُل بنفشه«از 



سرپرست پـلـيـس     :  سرويس خبر
امنيت عمومـي اسـتـان كـرمـان از            
دستگيري فردي از اراذل و اوبـاش      
سابقه دار كـه بـا سـالح گـرم در             
فضاي مجازي اقدام به قدرت نمايي 
و ايجاد رعب و وحشـت در بـيـن          

 .مردم مي كرد، خبر داد
سرهنگ محمود پارسا در تشريح 

در اجـراي    :  جزييات اين خبر گفت
فرامين مقام معظم رهبري مبـنـي بـر      
مقابله با عوامل نـاامـن كـنـنـده در          
فضاي مجازي، با تـالش مـامـوران        
پليس امـنـيـت عـمـومـي صـفـحـه              
اينستاگرامي فردي از ارازل و اوباش 

معروف كه اقدام به انتشار فيلمـي  
بـا سـالح هـاي         از قدرت نمايي

مختلف جنگي، بـيـان مـطـالـب          
اهانت آميز و دعوت بـه نـزاع و       
درگيري مي كرد، شـنـاسـايـي و       
دستگيري نامبرده در دستور كـار  
 .پليس امنيت عمومي قرار گرفت

تيم ويژه اي از :  وي بيان داشت
ماموران پليس امنيت عـمـومـي بـا         
انجام تحقيقات فني و شـگـردهـاي      
پليسي موفق شدند متهم را كه باعث 
تشويش اذهان عمومـي و تـهـديـد         
امنيـت شـهـرونـدان شـده بـود را               
شناسايي و پس از هماهنگي با مقـام  

در يك عمليات ضربـتـي و      قضايي
دستگـيـر    غافلگيرانه در مخفيگاهش

فرد مـورد نـظـر        :  افزود پارسا.كنند
سابقـه قـبـلـي از          11تاكنون داراي 

جمله نزاع و درگيري فردي و دستـه  
جمعي، قدرت نمايي با سالح گـرم    

و سرد، اخاذي، تجاوز بـه عـنـف،        
سرقت به عنف، سرقت مسـلـحـانـه       

 .تيراندازي ايذايي بوده است و
سرپرست پليس امنيت عمومي در 
پايان با اشاره به اينكه متهم دستگيـر  
شده پس از تشكيل پرونده جـهـت     
سير مراحل قانوني تحويـل مـراجـع      

اخالل :  قضايي شد، خاطر نشان كرد
در نظم عمومي جزو خطوط قـرمـز     
بوده و پليس با اشرافيـت و اقـتـدار        
كامل با هر گونه بي نظمي و اخـالل  
در نظمي در چهارچـوب مـقـررات      

 .برخورد خواهد كرد

 دستگيري يكي از اراذل و اوباش اينستاگرامي در كرمان
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نامة همكاري شهرداري  امضاي تفاهم
دانشگاه تحصيالت تكميلي  كرمان با

 آوري پيشرفته صنعتي و فن
 
 
 
 
 
 

طي نشستي با حضور شهردار كرمان و رئيس دانشگاه تحصيـالت   :  سرويس خبر
نامة همكاري  ، بين اين دو دستگاه تفاهم)هايتك(آوري پيشرفته  و فن تكميلي صنعتي

 .امضا شد
ـنـوع       آنالين، شهردار كرمان در اين نشست با اشاره به اين به گزارش كرمان كـه ت

ها مثل  ايم در بسياري از حوزه سعي كرده:  هاي شهرداري زيادي است، گفت فعاليت
ونقل و عمران، از كارهاي بدون پشتوانة علمي و    خدمات شهري، شهرسازي، حمل

 .تجربي پيشگيري كنيم
ـايـد از        :  زاده افزود سيدمهران عالم فضايي كه امروز در شهرداري حاكم اسـت، ب

 .جويي كنيم ظرفيت علم و تجربه توأمان استفاده كند تا در وقت و هزينه صرفه
ها مأموريت دارند ارزش علم را در سطح جامعه باال  كه دانشگاه وي با تأكيد بر اين

تواند با تحقيقات علمي  در زمينة اقدامات عملياتي و اجرايي، دانشگاه مي:  ببرند، گفت
 .ها ياري كند آوري تجارب، شهرداري را در انتخاب بهترين روش و جمع

نامه، انگيزه، سرعت عـمـل و ارايـة         الزمة اجراي اين تفاهم:  شهردار كرمان افزود
 .گزارش ماهانه است

هاي شهرداري در    فعاليت:  رئيس دانشگاه هايتك كرمان نيز در اين نشست گفت
 .اين دوره به لحاظ زيربنايي تغييرات جدي داشته كه قابل تقدير است

كه زمينة مناسبي براي همكاري دو طـرف وجـود          محمدجواد آروين با بيان اين
ـيـل واحـد       شهرداري از محدود ارگان: دارد، گفت هايي است كه به ضرورت تشك

ـاه       پي برده و دانشگاه هايتك نيز به)  (R&D تحقيق و توسعه  عنوان ششميـن دانشـگ
ـامـل دارد بـه شـهـرداري             صنعتي كشور با تركيب هيأت علمي جوان، آمادگي ك

 .خدمات علمي و پژوهشي ارايه كند

مـديـركـل بـنـيـاد          :  سرويس خبر
شهيد استان كرمان با اشاره به اينكـه  
در اسفندماه سال گذشته بـا تـايـيـد       

جـانـبـاخـتـگـان        مقام معظم رهبـري 
مراسم تشييع سردار سپهبـد شـهـيـد       
حاج قاسم سليـمـانـي در كـرمـان،          

بـا  :  اعالم شدند، بيان كـرد    » شهيد«
هاي بهـداشـتـي بـه        رعايت پروتكل

دليل شـيـوع ويـروس كـرونـا بـه               
هـاي ايـن عـزيـزان بـراي               خانواده

تشكيل پرونده فراخوان داده ايـم و      

هم اكنون رونـد اداري ايـن       
كار در بنياد شهيد در دسـت    

 .اقدام است
احـــمـــد گـــروهـــي در       

وگو با ايسنا، با اشاره بـه   گفت
طــرح ســامــانــدهــي گــلــزار     

در :  شهداي كـرمـان گـفـت        
راستاي سـامـانـدهـي گـلـزار         

گــلــزار ( شــهــداي كــرمــان      
 23مركزي كه مقبره حـدود    

واقـع در     ) شهيد در آنجاست
قطعه باالي گلزار، جلسات متعـددي  
با استاندار، معاون عمراني استاندار و 
شهردار كرمان برگزار شـد كـه در       
اين راستا طرح ساماندهي تصويب و 

 .پيمانكار آن مشخص شد
طرح گلـزار شـهـداي       : وي افزود
طرح تيـپ بـوده كـه         كرماني يك

تقريبا مشابه ساير گلزارهاي شهـداي  
پيمانكار متعهد شده  كشور است كه

روز    45كه ظرف مدت يك ماه تا   
طرح را تكميل و تحويل دهد و اين 

موضوع منوط به اين بـوده كـه بـا          
مديركل بنياد .مشكلي برخورد نكنيم

ايـن  :  شهيد استان كرمان ادامـه داد     
طرح احداث گنبد و بارگاه نـيـسـت    
بلكه يك حالت قوسي مانند با آجـر  
قزاقي و كاشي معرق مـنـقـوش بـه         

هاي قرآن در سمت كوه صـالـح    آيه
 .الزمان اجرا خواهد شد

وي در بخش ديگري از گفت و   
با اشاره به اينـكـه    گوي خود با ايسنا

در اسفندماه سال گذشته بـا تـايـيـد       
جـانـبـاخـتـگـان        مقام معظم رهبـري 

مراسم تشييع سردار سپهبـد شـهـيـد       
حاج قاسم سليـمـانـي در كـرمـان،          

: اعالم شدند، بـيـان كـرد        » شهيد« 
همه افرادي كه در مـراسـم تشـيـيـع        
شهداي جبهه مقاومت در كـرمـان،       
ــت داده                 ــود را از دس ــان خ ج

دستور مقام معظـم   باعنايت و بودند،
اطالق شدند و ما با  » شهيد« رهبري 

هاي بهـداشـتـي بـه        رعايت پروتكل
دليل شـيـوع ويـروس كـرونـا بـه               

هاي آنـهـا بـراي تشـكـيـل            خانواده
پرونده فـراخـوان داده ايـم و هـم             
اكنون روند اداري اين كار در بنـيـاد   

 .شهيد در دست اقدام است
  هم اكنون بـه :  گروهي اظهار كرد

سازي براي اين عزيـزان   دنبال پرونده
نـفـر از        2 هستيم و تنـهـا خـانـواده      

براي تشكـيـل پـرونـده        جانباختگان
اند و براي مابقي آنهـا   مراجعه نكرده

 .پرونده تشكيل شده است
نـفـر در        61 به گـزارش ايسـنـا،     

حادثه تشييع پيكر سـردار سـپـهـبـد        
شهيد حاج قاسم سليماني در كرمـان  
به دليل ازدحام جمعيت جان باخـتـه   

با وساطت، پـيـگـيـري و          بودند كه
انعكـاس خـواسـتـه خـانـواده ايـن              

رئيـسـي   ...  توسط آيت ا جانباختگان
رياست قوه قضائيه، مـقـام مـعـظـم          
رهبري با شهيدشناختن جانباختگـان  
مراسم تشييع پيكـر مـطـهـر سـردار          
سپهبد شهيد سـلـيـمـانـي مـوافـقـت           

 .فرموده بودند

از شهيد مظفري نـيـا     :  سرويس خبر
دو دختر به يادگار ماند و پسري به نام 

ماه و چنـد   3عليرضا كه امروز پس از 
روز كه از شهادت پدرش مي گـذرد    
قدم به دنيا گذاشت تا راه پدر را ادامه 

بـه گـزارش  فـارس، شـهـروز              .دهد
مظفري نيا از مدافعان حـرم حضـرت     

و سرتيم حفـاظـت سـردار      )  س(زينب

دي مـاه   13قاسم سليماني بود كه روز 
در فرودگاه بغداد همراه حاج  98سال 
و چند تـن ديـگـر از         ابومهدي قاسم،

همرزمانش توسط آمريكا مورد حمله 
گرفته و بـه شـهـادت         قرار تروريستي
  .رسيدند

از اين شهيد عـزيـز دو دخـتـر بـه            
يادگار ماند و پسري به نام عليرضا كه 

ماه و چند روز كـه از     3امروز پس از 
شهادت پدرش مي گذرد قدم به دنـيـا   

 .گذاشت
شهيد مظفري نيا وصيت كرده بـود    
اگر فرزند تازه متولد شده دختـر بـود     

بگذارند و اگر پسر  » فاطمه« نامش را 
زيرا او را هـديـه اي از              » عليرضا« 

  .مي دانست) ع)رضا جانب امام

سه ماه بعد از  )سرتيم حفاظت حاج قاسم(فرزند 
 شهادت پدرش متولد شد

محسوب شدن جانباختگان حادثه  »شهيد«از روند 
 تشييع پيكر شهيد سليماني در كرمان چه خبر؟

سخنگوي دانشگـاه  :  سرويس خبر
مـردم  :  علوم پزشكي كرمان گـفـت    

همچنان بايد بدانند در كنار اجـراي    
طرح فاصلـه گـذاري هـوشـمـنـد،           

ترين مـكـان بـراي در         امن همچنان
است و اگر  امان بودن از كرونا خانه

هاي بهداشت فـردي كـه        به توصيه
تاكنون بر رعـايـت آنـهـا تـاكـيـد              
داشتيم، رعايت كنيد گام دوم مقابله 

پشـت   خـوبـي    را به با ويروس كرونا
 .سر خواهيم گذاشت

دكتر مهدي شفيعي در نشـسـت       
خبري با محوريت كروناويروس بـا    
اشاره به سيل چنـد روز اخـيـر در          
منطقه شهداد از توابـع شـهـرسـتـان        

در زمــان وقــوع      :  گــفــت كــرمــان
حوادث طبيـعـي از جـملـه سـيـل،             

تنفسي شيوع  هاي گوارشي و بيماري
هـاي     كـنـد و مـا بـرنـامـه               پيدا مي

خودمراقبتي را در اين منطقه تبـيـيـن    
 .كرده ايم

روزانه ميزان شيـوع  :  وي ادامه داد
هاي گوارشي و تنفسي را در  بيماري

آوري    اين منطقـه رصـد و جـمـع          
كنيم كه خوشبختـانـه تـاكـنـون         مي

گزارشي مبني بر افزايش بـيـمـاران      
تنفسي و گوارشي در اين مـنـطـقـه       

ايم و بـه خـانـواده هـا نـيـز                نداشته
و در بيـن   داده آموزش خودمراقبتي

هاي بهداشتي در صـورت     آنها بسته
 .لزوم توزيع خواهيم كرد

سخنگوي دانشگاه علوم پزشكـي  
كــرمــان در خصــوص وضــعــيــت       

ها، اظهـار   هاي درس دانشگاه كالس
هــاي    بــراي شــروع كــالس    :  كــرد

دانشجويان تصميم جديدي گـرفـتـه    
نشده و طبق آخرين ابالغـيـه سـتـاد       
ملي مقابله بـا كـرونـا، از ابـتـداي              
ارديبهشت ماه حضور دانشـجـويـان      
تحصيالت تـكـمـيـلـي در مـقـطـع             

هـاي     در كـالس    دكتراي تخصصي
بايد رعايت شرايط بهداشـتـي    درس

ــكــه             ــوده ضــمــن آن ــع ب ــان ــالم ب

هـاي بـهـداشـتـي نـيـز بـه                پروتكل
هاي سراسـر كشـور ابـالغ         دانشگاه

 .شده است
تصميمات كـالن در      :  وي افزود

هـا     شود و استان ستاد ملي گرفته مي
تواند با شدت بيشتـري آنـهـا را         مي

اجرايي كنند و ما در ستاد استان نيـز  
سـازي     از مصوبات را بـومـي     برخي

 .كرده ايم
شفيعي درباره آخرين وضـعـيـت    
ابتالي كادر درمـانـي بـه بـيـمـاري           

پـرسـنـل    :  عنوان كـرد  نيز 19كوويد 
در مواجهه با بيـمـاران    كادر درماني

كرونايي هستند و قطعاً تعداد كساني 
كه به اين ويروس نيز مبتال مي شوند 
در نوع خودش مـي تـوانـد رونـد           

خوشبختـانـه    افزايشي داشته باشد اما
در استان كرمان تاكنون هيچ يك از 
اعضاي كادر درماني مبتال بـه ايـن       
ويروس دچار معلـولـيـت يـا فـوت          

 .نشده اند
مدير گروه مبارزه با بيماري هـاي  
واگيردار دانشگاه عـلـوم پـزشـكـي        

ــازگشــايــي        كــرمــان ــنــه ب ــي در زم
ها و اعتـصـابـي كـه روز          آرايشگاه

گذشته برخي از آرايشگران مـردانـه   
كرمان در مقابل استانـداري داشـتـه      

براي همه صنـوف  :  تصريح كرد اند،
پروتكل خاصي داريم تا بتوانيـم بـا     
رعايت اين پروتكل هـا، زنـجـيـره         
انتقال ويروس كرونا را در سـطـح         

هـاي     آرايشگـاه  . جامعه كنترل كنيم
ــانــه و مــردانــه      جــزء صــنــوف     زن

است زيـرا بـا مشـتـري در            پرخطر
تماس بسيـار نـزديـك هسـتـنـد و             
پروتكلي براي اين صنف داريم امـا    
تاكنون ستاد مقابله با كرونـاويـروس   
در استان مصـوب كـرده كـه ايـن           

تعطيل باشـد   صنوف تا اطالع ثانوي
و منتظر تصميمات ستاد ملي مقـابلـه   
با كـرونـاويـروس در ايـن رابـطـه             

سخنگوي دانشـگـاه عـلـوم          .هستيم
در فاز اول :  پزشكي كرمان بيان كرد

كنترل اپيدمي با اقـدامـات تشـديـد       
يافته همچون تعطيلي تمامي صنوف

هـا   ، آموزشگاه) به جزء ضروري ها( 
ــا فـــرهـــنـــگ           ...  و     در « و بـ
گردش ويـروس در       ،» بمانيم خانه

قطعاً به دليل .  جامعه را كاهش داديم
شرايط اقتصادي و همچنين نيازهـاي  

هـا را       توانستيم تعطـيـلـي    نمي مردم،
لذا در طـرح فـاصـلـه        طوالني كنيم

هـا     بـازگشـايـي    گذاري هوشـمـنـد،   
پلكاني اصناف آغاز شد كه در ايـن  
مرحله بحث نظارت بسيار مهم است 
كه مردم نيز بايد كمك ويژه اي در 

 .اجراي اين طرح داشته باشند
مردم همچـنـان بـايـد       :  وي افزود

بدانند در كنار اجراي طرح فـاصـلـه    
گــــذاري هــــوشــــمــــنـــــد،          

ــان  تــريــن مــكــان       امــن«  هــمــچــن
هـاي     و اگر به تـوصـيـه    » است خانه

بهداشت فـردي كـه تـاكـنـون بـر             
رعايت آنها تاكيد داشتيم، رعـايـت     
كنيد گام دوم مـقـابلـه بـا ويـروس          

پشت سر خواهيـم   خوبي  را به كرونا
 .گذاشت

شفيعي از داليل كم بودن تـعـداد   
مرگ و مير ناشي از ابتال به كـوويـد   

در استان كرمان سخن بـه مـيـان       19
درگيري بااليي بـا  :  آورد و بيان كرد

اپيدمي كرونا در استان كرمان ماننـد  
هـاي كشـور بـه دلـيـل             اكثر استان

اقدامات خوبي كـه از نـيـمـه دوم           
و نـيـمـه اول           98اسفندمـاه سـال       

ماه سـال جـاري صـورت         فروردين
گرفت، نداشتيم و شيوع در اسـتـان     
باال نبود و چـون تـعـداد بـيـمـاران           
بستري ما كـم بـودنـد مـبـتـاليـان              
خدمات درماني مناسب نيز دريافـت  
مي كردند و اميدواريم بـا كـمـك        
مردم و رعايت مسائل بهـداشـتـي و      
فاصله گذاري هـاي فـيـزيـكـي و            

هـاي     اجتماعي همچنان بيمـارسـتـان   
سطح استان از بيـمـاران كـرونـايـي        

 .خلوت باقي بماند
مدير گروه مبارزه با بيماري هـاي  
واگيردار دانشگاه عـلـوم پـزشـكـي        

دانشگـاه عـلـوم      :  كرمان عنوان كرد
هاي استان كرمان در كشـور   پزشكي

در زمينه اجراي برنامـه، مـديـريـت       
هـاي     ها و اجراي دستورالعمل برنامه

 5   جـزء  مقابله بـا ويـروس كـرونـا        
 .كشور بوده است استان برتر

 : مدير عامل شركت آب و فاضالب رفسنجان

كيلومتر از شبكه آب  90
 رفسنجان باز سازي شد

مديرعامل شركت آب و فاضالب شهـرسـتـان رفسـنـجـان از           :  سرويس خبر
 .كيلومتر از شبكه آب اين شهرستان خبر داد 90بازسازي 

در جلسه هم انديشي پيـك آب و بـرق            انداز ، حسين چرخمهر به گزارش
شركت آب و فـاضـالب شـهـرسـتـان               :  اظهار داشت 99رفسنجان در تابستان 

 99روستا تا ابتداي فرورديـن     230شهر و  6هزار اشتراك شامل  120رفسنجان 
 .تحت پوشش دارد

حلقه چاه آب داريم كه كل تأمين آب شهرستان از اين حلقـه   50:  وي افزود
هاي زير زمـيـنـي       گيرد و تنها منبع آب مصرفي شهرستان آب ها صورت مي چاه
 .است

حـلـقـه       4حفر  98با توجه به بحران كم آبي در سال :  ابراز داشت انداز چرخ
چاه در دستور كار قرار گرفت كه دو حلقه چاه حفر شد، چـاه سـوم در حـال          

رسد تا مشـكـالت    حفاري است و چاه چهارم هم امسال به مدار بهره برداري مي
 .كم آبي در روستاها هم برطرف شود

هزار مترمكعبـي   15رئيس اداره آب و فاضالب رفسنجان با بيان اينكه مخزن 
آب سال گذشته به علت كمبود اعتبارات به مدار بهره برداري نرسـيـد، اظـهـار       

درصد پيشرفت فيزيكي دارد و تا پايان شهريور ماه امسال به  80هم اكنون :  كرد
 .رسد مدار بهره برداري مي

طرح جامع سيستم هوشمند تله متري نيز تا پـايـان خـرداد        :  گفت انداز چرخ
آب به شبكه و كنترل آب    هدررفت شود كه در راستاي جلوگيري از افتتاح مي

 .كمك زيادي خواهد كرد
لـيـتـر در ثـانـيـه            725وي پيك مصرف آب در سال گذشته در رفسنجان را 

هزار مترمكعب در روز      75اين عدد بدين معناست كه معادل :  برشمرد و افزود
 .ليتر است 580ها  آب مصرف شده است در حالي كه تمام توليد آب حلقه چاه

 90رئيس اداره آب و فاضالب رفسنجان با بيان اينـكـه در سـال گـذشـتـه               
كيلومتر بازسازي شبكه آب انجام شده است، به انشعابات غير مـجـاز آب در         

انشعابات غير مجـاز آب و كـاهـش           آوري جمع:  سطح شهر اشاره و بيان كرد
تواند به بحران كـم آبـي      ليتري آب مصرفي هر روز در تابستان مي 120تا  100

 .كمك كند
با نصب شيرآالت الكترونيك در ادارات، آبياري فضاي سبز :  وي اضافه كرد

توان بر بـحـران    ادارات در ابتداي صبح و رعايت نكات صحيح مصرف آب مي
 .كم آبي فائق آمد

كولرهاي آبي هدر رفت آب زيادي دارنـد، هـر     :  خاطرنشان كرد انداز چرخ
 20ليتر آب مصرفي دارد در واقع هر ساعت    600كولر آبي در طول شبانه روز 

و مـديـريـت       بـان  توانند با ايجاد سـايـه     ليتر مصرف آب كولر است و مردم مي
 .صحيح زمان آب مصرفي به بحران كم آبي كمك كنند

درگيري بااليي با اپيدمي كرونا در 
 كرمان نداشتيم

 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي  
 99/الف/02همراه با ارزيابي كيفي  شماره  

 )نوبت دوم( 
 
 
 

شركت آب منطقه اي كرمان در نظر دارد مناقصه عمومي انتخاب پيمانكار پروژه مرمت و بازسازي تاسيسات تغـذيـه مصـنـوعـي        
 . را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد 99/ الف /02آدوري بم به شماره 

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانـه  
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گـران در صـورت عـدم             www.setadiran.irبه آدرس )  ستاد( تداركات الكترونيك دولت 

 .عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند
 . مي باشد 99/02/04تاريخ :  تاريخ انتشار مناقصه در سامانه

  99/02/07مورخ  11ساعت : مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت
  1399/02/17مورخ  11ساعت : مهلت زماني ارائه پيشنهاد 

  1399/02/17مورخ  11:15ساعت : زمان بازگشايي پاكت ها 
كرمان، خيابـان پـاسـداران ،        :  جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه آدرس:  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر

: و ارائه پاكت هاي الـف بـه آدرس          034-32224482:  شركت آب منطقه اي كرمان ، ساختمان شماره دو ، دفتر قرار دادها و تلفن
 . كرمان ، خيابان پاسداران  شركت آب منطقه اي كرمان ساختمان شماره يك، طبقه دوم ، دبيرخانه محرمانه دفتر حراست

 .هزينه چاپ و نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد
  021-41934: مركز تماس: اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه

 الف/ م  4124     85193768و  88969737: دفتر ثبت نام
 روابط عمومي شركت آب منطقه اي كرمان

 انتخاب پيمانكار پروژه مرمت و بازسازي
 تاسيسات تغذيه مصنوعي آدوري بم 
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