
 

 
 رزمايش مواسات،

زمينه دستگيري از  
نيازمندان را فراهم 
 كرده است

4 3 2 
 ميالدي  2020مي  12   1441رمضان  18  1399 ارديبهشت ماه  23سه شنبه 

 
آخرين مهلت اعالم نحوه 
 مديريت سهام عدالت،

روز هشتم 24ساعت 
 است 1399خرداد 

 
مدارس محل برگزاري 
امتحانات نهايي 
 روزانه ضدعفوني

 مي شوند 

سياسي          -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي  تومان 1000 -صفحه  4    2851شماره    

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

 روزنامه
 سال بيست و هفتم-هر بامداد در استان كرمان  

 اعتبارات استان كرمان هر سال
 شود نسبت به نياز استان كمتر مي 

ــر     ــب ــس خ ــروي : س
نماينده مردم كـرمـان     
: در مـجـلـس گـفـت       

هايي كـه     اعداد و رقم
در حوزه اعـتـبـارات      

گـيـرد      استان قرار مـي 
هر سال نسبت به نـيـاز   

به .شود استان كمتر مي
ــنـــيـــم،  گـــزارش تسـ

ــا    ــدرضــ ــمــ ــحــ مــ
ريزي و توسعه استان كه با حضور محمدجواد  پورابراهيمي در شوراي برنامه

) ع( فدائي استاندار كرمان برگزار شد با تبريك والدت امام حسن مجـتـبـي   
 .اي استان را بايد شناسايي كرد هاي بودجه حوزه ظرفيت: اظهار داشت

هايي كه در حوزه اعتبـارات   رسد اعداد و رقم وي با بيان اينكه به نظر مي
از :  شـود گـفـت        گيرد هر سال نسبت به نياز استان كمتر مـي  استان قرار مي
هايي براي جذب بودجه ديده شده كه امكان جذب آن براي  طرفي ظرفيت

 .مديران مقداري سخت شده است
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي بـا ابـراز ايـنـكـه          

اي استان آشنـا نـيـسـتـنـد و            مديران ما با بخش زيادي از احكام غيربودجه
اي را بـايـد          هاي غيـربـودجـه    ظرفيت:  اطالعات كافي ندارند تصريح كرد

 .مديران بشناسند و از آنها استفاده كنند
اي بايد توسط سازمان برنـامـه و      وي با بيان اينكه تبيين احكام غيربودجه 

گـزارش  :  بودجه به مديران انجام شده و به مديران آموزش داده شود افزود
ريزي استـان   اي سال گذشته در جلسه شوراي برنامه جذب احكام غيربودجه

 .ارائه شود
پورابراهيمي با اشاره به اينكه نگاه ديوان محاسبات استان نگاه تعاملـي و    

: اي به مديران است كه بايد از اين ظرفيت هم استفاده شـود گـفـت      مشاوره
ريزي اسـتـان گـزارش       شناسي شوراي برنامه پيشنهاد داريم بخشي از آسيب

 .كند تفريق بودجه استان در سال گذشته باشد كه بسيار كمك مي
اي  عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با عنوان اينكه بودجه

هـاي     شود معادل يك سوم بودجه شركت كه در كشور مصوب و ابالغ مي
تاكنون در استان اطالعي از برش استاني ايـن    :  ها است افزود دولتي و بانك

 .دانيم كه چه مقدار از اين بودجه به استان آمده است بودجه نداريم و نمي

اسـتـانـدار كـرمـان        :  سرويس خبر
هـاي قـدر در          مراسم شـب   :  گفت

، مسـجـد امـام        ) ع(مصلي امام عـ لي
و گلزار شـهـداي كـرمـان بـا            )  ره( 

هاي بهداشتـي و بـا        رعايت پروتكل
 .شود جمعيت محدود برگزار مي

تسنيم، مـحـمـدجـواد        به گزارش
فدائي در ستاد مـديـريـت بـيـمـاري         
كرونا استان كرمان كـه در سـالـن          
شهيد مرتضوي استانـداري بـرگـزار      
شد با بيان اينكه جلسه سـتـاد مـلـي         

جـمـهـور و         كرونا به رياست رئيس
صـورت ويـدئـوكـنـفـرانسـي بـا                به

استانداران سراسر كشور برگزار شـد  
اين جلسه بـا حضـور       :  اظهار داشت

رهبر معظم انقـالب هـمـراه بـود و           
 .بيانات ايشان را هم شنيديم

وي با بـيـان ايـنـكـه در اجـراي             
مصوبات ستاد كرونا نظر كارشناسـي  

شخصاً در مسائل :  اهميت دارد افزود
مربـوط بـه كـرونـا و در اجـراي                
 .مصوبات تابع نظر كارشناسي هستم

استاندار كرمان بـا اشـاره بـه در          
مـراسـم   :  پيش بودن ليالي قدر گفـت 

هاي قدر در شهر كرمـان   احياي شب
، ) ع( در مصلي بزرگ امـام عــ لـي         

و گـلـزار     )  ره( مسجد امام خـمـيـنـي    
ــت             ــاي ــا رع ــان ب ــرم ــداي ك ــه ش

هاي بهداشتي و با جمـعـيـت     پروتكل
 .شود محدود برگزار مي

هـا   وي با اشاره به عملكرد دستگاه
: استان در شرايط كرونا بـيـان كـرد       

هايي كه با دو سـوم نـيـروي       دستگاه
توانند خدمات الزم را بـه       خود نمي

مراجعان بدهند موظف هستند كه از   
يك سوم ديگر كاركنان هم استفاده 

سـيـاوش مسـلـمـي مـعـاون            .   كننـد 
اسـتـان   ...  هماهنگ كننده سپاه ثـارا   

كرمان نيز در اين جلسه با بيان اينكـه  
هاي قـدر   براي برگزاري مراسم شب

دو مراسم پيشنهاد شده است اظـهـار   
ــت ــه      :  داش ــن آن ب ــي صــورت    اول

غيرحضوري و پخش مسـتـقـيـم از         
تلويزيون از مزار سپهبد شهيد حـاج    

قاسم سليمانـي و گـلـزار شـهـداي            
 .كرمان است

وي با بيان اينكه بـرنـامـه دوم از          

شـهـر كـرمـان       )  ع( مصلي امام علـي 
است كه اين بـرنـامـه در مـحـوطـه           

: شـود افـزود       مصلـي بـرگـزار مـي        

كنندگان در خودرو شخصي  شركت
خودشان از ايـن مـراسـم مـعـنـوي             

 .كنند استفاده مي

 )نوبت اول(فراخوان مشاوره  

 كارفرما
 اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان نام

 -7617899596كد پستي  -رو به روي سه راه فارابي -بلوار شهيد صدوقي -كرمان نشاني
 14000275775شناسه ملي 

 برآورد (RFP)درخواست پيشنهاد +   (RFQ)استعالم ارزيابي كيفي 
روش 
مدت  موضوع شماره فراخوان انتخاب

 مباني )ريال(مبلغ  )روز(

مشاور بر  
اساس 
 تعرفه

2099003501000005 
احداث و تكميل باند دوم } 1303016135{

انجام خدمات نظارت (كنارگذر غربي شهركرمان 
 )پروژه كنارگذر غربي شهركرمان

  15ر193ر476ر242 400
براساس بخشنامه 

 98/129056شماره 
 1398/03/18مورخ 

دريافت 
 اسناد

 www.setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت  محل

 از تاريخ نشر آخرين آگهي به مدت حداقل يك هفته مهلت

تحويل 
 پيشنهاد ها

 www.setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت  محل

 روز 10از آخرين روز مهلت دريافت اسناد خريد خدمات مشاوره به مدت  مهلت

گشايش 
 پيشنهاد ها

 www.setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت  محل

 طبق اسناد خريد خدمات مشاوره زمان

 نشريه
 رعدكرمان

 )نوبت اول(آگهي
 عمومي مناقصه

 يك مرحله اي   
 دانشگاه علوم پزشكي كرمان 

 10/11/3/99: شماره مناقصه
 2صفحه 

بيمه مكمل 
فرهنگيان به 

صورت 
غيرحضوري 

 شود قطع مي
 
 1000امسال 

كالس درس با 
مشاركت خيرين 
در كرمان ساخته 

 شود مي
 

بسته  6600
معيشتي كمك 
مؤمنانه اوقاف 
بين نيازمندان 

 كرمان 
 

 ركود بازار طال
با وجود افزايش  

 قيمت طال

 ) 3(اطالعيه شماره 
 وزارت امور اقتصادي و دارايي 

وزارت امور اقتصـادي و    )  3( اطالعيه شماره 
دارايي در خصـوص فـراخـوان واگـذاري           
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سـرمـايـه    

واسطه گري مالي  (ETF) گذاري قابل معامله
وزارت   ke.mefa.ir:منتـشـر شـد     )  يكم

اقتصاد در اين اطالعيه، بانك هاي پارسيـان  
و پاسارگاد را به فهرست بانك هاي منتخـب  

 .جهت پذيره نويسي افزوده است
 روابط عمومي اقتصاد و دارايي استان كرمان

 سامانه هاي ارتباطي
 مردم با وزير 

 امور اقتصادي و دارايي 
        :پورتال وزارت خانه *

www.mefa.gov.ir    
 :سيستم تلفن گويا *
33967100    -39902210  -  33967200      

 سامانه انتشار دسترسي آزاد به اطالعات *
   www.foia.iran.gov.ir 

 روابط عمومي اقتصاد و دارايي استان كرمان

رئيس دانشگـاه عـلـوم      :  سرويس خبر
پزشكي كرمان با اشاره بـه كـاهـش        
تعداد بيماران بدحال كـرونـايـي در        

وضعيت مطلوب كرمـان  :  استان گفت
در شيوع كرونا ما را از مقابله جـدي    

تسـنـيـم ،       بـه گـزارش       .غافل نكنـد 

نـژاد در سـتـاد           حميدرضا رشـيـدي    
استان كـرمـان     مديريت بيماري كرونا

كه با حضور مـحـمـدجـواد فـدائـي           
استاندار كرمـان در سـالـن شـهـيـد             
مرتضوي استانداري برگـزار شـد بـا        
بيان اينكه وضعيت استان كـرمـان در     

كنترل بـيـمـاري كـرونـا در بـيـن              
هاي بـا   هاي كشور، جزو استان استان

ايـن  :  بروز كم است اظـهـار داشـت     
مهم را مديون همكاري مردم و همه 

هـاي عضـو سـتـاد كـرونـا              دستگاه
 .هستيم

وي با ابراز اينكه اين موفقيت به اين 
معنا نيست كه از كنترل و مقابلـه بـا     
ويروس كرونا غافل شويم و بـايـد       
: همچنان كار را جدي بگيريم افزود

ما در حال حاضر يك پيك بيماري 
 .كرونا را پشت سر گذاشتيم

رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
با اشاره به افـزايـش تـعـداد مـوارد          
: مثبت ابتالي به كرونا در استان گفت

شـدگـان      دليل افزايش آمـار مـثـبـت      
دلــيــل افــزايــش تــعــداد        كــرونــا بــه  
گـيـري انـجـام          ها و نمونه آزمايشگاه

 .شده در استان است
وي با يادآوري اينكه قبالً تنهـا يـك     

: آزمايشگاه در استان داشتيم ادامه داد
امروز حدود هفت آزمـايشـگـاه در        

گيري و تست  سراسر استان كار نمونه
دهند و شناسايي بيـمـاران    را انجام مي

در سطح استان افزايش پـيـدا كـرده        
 .است

نژاد با بيان اينكه جاي نگراني  رشيدي
نيسـت و هـمـه ايـن بـيـمـاران در                  

از :  شوند گفـت  بيمارستان بستري نمي
طرف ديگر از آنجا كـه تشـخـيـص         

شود و زودتـر   بيماران زودتر انجام مي
گيرند با تـعـداد      تحت درمان قرار مي

رو    هاي بدحال كمتـري روبـه     مريض
وي با اشاره به اينكـه عـدم     . شويم مي

هاي بهداشتي بـاعـث    رعايت پروتكل
افزايش بيماري در جامعه خواهد شـد  

شناسايي افراد مبتال به كرونا از :  افزود
شيوع بيشتر آن در جامعه جلوگـيـري   

 .كند و اين مسئله بسيار مهم است مي

 :دكتر رشيدي نژاد رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
) بافت زيبا(شهريان گرامي هم تعداد بيماران بدحال مبتال به كرونا كاهش يافت

 ارتباط با ما
@paeenbaghabaftziba 

 بافت زيبا-كانال پايين باغا
 

 روزنامه
 نداي وحدت كرمان 

 اولين روزنامه
اجتماعي ، فرهنگي ، تربيتي و  

 سياسي
 استان كرمان 

 1372سال :  تاسيس

 :دكتر فدايي استاندار كرمان

هاي قدر با جمعيت  مراسم احياي شب 
 شود محدود در كرمان برگزار مي
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 تخفيف%  20فروش كتاب با 
ارديبهشت ماه به مدت  20از  

 يازده روز
 

كـل فـرهـنـگ و          اي اداره معاون امور فرهنگي و رسانه:  سرويس خبر
ي كـتـاب در راسـتـاي            طرح بهارانه:  ارشاد اسالمي استان كرمان گفت

هـاي     ماه در كـتـابـفـروشـي        ارديبهشت 20حمايت از فرهنگ مطالعه از 
 .كننده در اين طرح آغاز شده است شركت

طـرح  :  زاده افـزود      الين، محمدجواد حسيـن  شهرآن به گزارش كرمان
روز    11ماه آغاز شده و به مـدت     ارديبهشت 20ي كتاب از روز  بهارانه

 .ادامه دارد
زمـان بـا        هاي گذشتـه، هـم     اين طرح مانند سال:  وي خاطرنشان كرد

انـد     نام كـرده  كه در طرح بهارانه ثبت فروشي كتاب 26سراسر كشور در 
 .شود اجرا مي

كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان كرمان بـيـان      معاون فرهنگي اداره
امسال به دليل شيوع كرونا و ضرورت حفظ سالمت افراد، امـكـان   :  كرد

 .مندان فراهم شده است الين كتاب براي عالقه خريد آن
درصـد     20 فروش كتاب در ايـن طـرح بـا           :  زاده يادآور شد حسين

هاي عمومي، دانشگـاهـي و كـودك و           شود و كتاب تخفيف انجام مي
هاي مـجـري ايـن طـرح            نوجوان در قالب طرح بهاره فقط در فروشگاه

 .مشمول تخفيف هستند
ي كـتـاب بـه         ها بايد در خانه ، كتاب در طرح بهارانه:  وي تأكيد كرد

آمـوزشـي، افسـت،         هاي آموزشي و كـمـك   ثبت رسيده باشند و كتاب
 .شوند ي شابك يا شابك غلط مشمول تخفيف نمي كتاب فاقد شماره

: كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان بـيـان كـرد        معاون فرهنگي اداره
كـل فـرهـنـگ و ارشـاد             توانند با مراجعه به سايت اداره مندان مي عالقه

كننده در طـرح   هاي شركت فروشي اسالمي استان كرمان از اسامي كتاب
 .شوند ي كتاب مطلع بهارانه

 
 مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 

 شش شيء باستاني
با قدمت چهارهزار ساله در  

 شهرستان ارزوييه كشف شد
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دسـتـي     :  سرويس خبر

شش شيء باستاني كه قدمت برخي از آنها به چهـار  :  استان كرمان گفت
 .گردد در شهرستان ارزوييه كشف و ضبط شد هزار سال قبل باز مي
اشيـاي عـتـيـقـه        :  افزود   الين، فريدون فعالي شهرآن به گزارش كرمان
ي انسان و حيـوان   ي مفرغي و سنگي، دو عدد پيكره شامل دو عدد كاسه

دار    سوار سنگي و يك عدد جـام پـايـه        ي اسب سنگي، يك عدد پيكره
عالوه بر اشياي عتيقه، يك دستگاه فلـزيـاب   :  وي ادامه داد.  سنگي است

 .به همراه متعلقات آن از قاچاقچيان كشف و ضبط شد
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استـان كـرمـان      

ي حفاظتي شـهـرسـتـان      هاي ارسالي از حوزه گزارش بر اساس:  بيان كرد
قاچاقچي كه در امر خريد و فـروش اشـيـاي         ارزوييه و منابع محلي، دو

عتيقه فعاليت داشتند با همكاري پليس امنيت عمومي دسـتـگـيـر و بـه            
 .مراجع قضايي تحويل داده شدند

شـنـاسـي، قـدمـت         بر اساس نظر كارشناسان باستان:  فعالي يادآور شد
 .گردد شده به پيش از تاريخ برمي اشياي كشف

شده پس از طي مراحل قانوني، تحـويـل امـيـن        اشياي ياد:  وي افزود 
كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان كرمان  اموال اداره

كـيـلـومـتـري         270ارزوييه در فـاصـلـه         ست شهرستان گفتني .شود مي
 .است  واقع شده كرمان غربي جنوب

 
هكتار از   9رفع تصرف بيش از 

اراضي كشاورزي در مناطق دهنو 
 فرخزاد و بنه يكه شهربابك 

بنا به اعالم روابط عمومي سازمـان جـهـاد كشـاورزي         :  سرويس خبر
تغيير كاربري اراضي كشـاورزي و       استان كرمان، در راستاي برخورد با

عدم توجه متخلفين به اخطار هاي صادر شده از سوي گشت حـفـاظـت      
در يك اقدام استـثـنـايـي، دادسـتـان            كاربري مديريت جهاد كشاورزي

شهربابك به همراه كارشناسان قضايي، كشاورزي، منابع طبيعـي، راه و      
شهرسازي و با حضور نيروهاي امنيتي و انتظامي در محـل وقـوع جـرم        

 10ماده قـانـون        2تشكيل پرونده داده و در همان محل بر اساس تبصره 
 . حكم را صادر كردند  تغييركاربري
مورد از ساخت و سـازهـاي     20با تخريب و توقف ساخت :  وي افزود
 از اراضي كشاورزي رفع تصرف شد  هكتار 9.6غير مجاز

 

اهداء يكصد كارت خريد 
شركت فوالد ايرانيان زرند در 
 پويش همدلي مومنانه بهزيستي

 

شركت فوالد ايرانيان با مشاركت در پويش همدلي :  سرويس خبر
مومنانه بهزيستي يكصد بن كارت خريد به بهزيستي زرنـد اهـدا ء         

 . كرد
به گزارش روابط عمومي بهزيستي استان كرمان  علي ابـراهـيـمـي     
رئيس اداره با تشريح اينكه شركت فوالد ايرانيان زرند بـه مـنـظـور         
عمل به مسئوليت اجتماعي خود همكاري هاي نزديكي با بهزيسـتـي   

اين شركت در ماه مبارك رمضان با مشاركت در :  زرند دارد؛ افزود 
پويش همدلي مومنانه بهزيستي تعداد يكصد كـارت خـريـد مـواد           

 . غذايي به بهزيستي هديه كرد
ميلـيـون ريـال       500وي ارزش ريالي كارت هاي خريد اهدايي را 

كارت هاي خريد با ترتيب اولويت بـه افـراد و       :  ذكر كرد و گفت 
 . خانواده هاي تحت حمايت تحويل مي شود

 ركود بازار طال از گوشه و كنار استان
 با وجود افزايش قيمت طال 

 و سكه 
قـيـمـت    :  ي طال و جواهر كرمان گـفـت   رييس اتحاديه:  سرويس خبر

ي نرخ طال و سكه اسـت كـه هـر روز           كننده اُنس جهاني و دالر تعيين
افزايش قيمت دارد و براي توقف افزايش قيمت بايد جلوي بـاال رفـتـن      

وضـع  :  الين، مسعود ثاني افزود شهرآن به گزارش كرمان.  دالر را بگيرند
كنوني بازار طال در كرمان طبيعي است زيرا افزايش قيـمـت طـال طـي         
چند سال موجب ركود بازار شده و قدرت خريد مردم را بسيار كاهـش  

 .داده است
هاي طالسازي در سـطـح        كارگاه متأسفانه اكثر:  وي خاطرنشان كرد

كشور تعطيل شده، زيرا افزايش قيمت طال موجب تـفـاوت خـريـد و           
شده و  هزار توماني اجرت طال شده لذا مردم طالي آب 40تا  30فروش 
 .خرند و كسي خريدار طال با اجرت نيست سكه مي

عـالوه بـر اجـرت،        :  ي طال و جواهر كرمان ادامه داد   رييس اتحاديه
درصد ماليات است كه مـوجـب    9ي طالفروشان و  هفت درصد استفاده

ي خود را بـه سـمـت           شود لذا اكثر مردم سرمايه تفاوت زياد قيمت مي
برند و شاهد ركود بازار طال در كشـور   شده و سكه مي خريد طالي آب

روز  40به دليل شيوع كرونا صنف طالفروشان :  ثاني يادآور شد .هستيم
و در حال حاضر هم در ماه رمضان هستيم و عمالً خـريـد و        تعطيل بود
 .بازار صفر است فروش در

كنند چون طـال گـران شـده، وضـع              مردم تصور مي:  وي بيان كرد
ي ثابت كـه     كه ما بايد از يك سرمايه طالفروشان خوب است؛ در حالي

همان طالست، كسب درآمد داشته باشيم و در شرايط كـنـونـي، بـازار       
ي  ً كساد است تا جايي كه برخي از همكاران توان پرداخت اجاره كامالً
 .را هم ندارند  مغازه

درصـد     15تـا     10فقط :  ي طال و جواهر كرمان افزود رييس اتحاديه
ي مغازه و اقسـاط       شان خوب است اما بقيه بايد اجاره همكاران ما وضع

براي مثال اقساط امـهـال       تسهيالت را بپردازند؛ دولت بايد كمك كند،
نرخ اُنس جهـانـي و دالر       :  ي بازار طال گفت ي آينده ثاني درباره .شود
ي قيمت طال و سكه است كه هر روز افزايش قيمت دارد و    كننده تعيين

 .بايد جلوي باال رفتن دالر را بگيرند
هيچ چيز مانند طال به پول نزديك نيست امـا مـتـأسـفـانـه         :  وي افزود

اكنون وضعيت بازار از قرمز نيز رد شده و هيچ خريد و فروشي اتـفـاق     
 .افتد نمي
  

اجراي طرح واكسيناسيون 
توسط شبكه   بروسلوز گوسفندي

 دامپزشكي در شهرستان شهربابك 
بيماري بروسلوز يكي از مهمترين بيماريهاي مشترك بيـن انسـان و        

دام است كه باعث سقط جنين دردام و عوارض جبـران نـاپـذيـري در         
 .انسان مي شود

بنا به اعالم روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استـان كـرمـان،       
در راسـتـاي   :  رضا فراشه مدير جهاد كشاوري شهرستان شهربابك گفت

 80شـدن ايـن طـرح           مبارزه و پيشگيري از بيماري بروسلوز ،با اجرايي
 .كوبي مي شوند هزار رأس بره و بزغاله ماده عليه بيماري بروسلوز مايه

كنترل اين بيماري در انسان نيازمند كنترل و پيشگيري در   :  وي گفت
دام ها، مراقبت فعال و غير فعال بيماري و واكسيناسيون سـراسـري دام       

اين طرح در سراسر :  فراشه خاطر نشان كرد  . هاي سبك و سنگين است 
لـذا ازدامـداران درخـواسـت مـي               شـود،  شهرستان با جديت دنبال مي

به منظور پوشش كامل اجراي واكسيناسيون در منطقه هـمـكـاري       شود
 .الزم را با اكيپ هاي دامپزشكي به عمل آورند

امام جمعه كرمـان  :  سرويس خبر
هاي مومنانه بايد  با بيان اينكه كمك

اجـراي  :  تداوم داشته باشـد گـفـت     
  رزمايش مواسات، همدلي و كمك

هاي خـوبـي را در        مومنانه حركت

 .جــامــعــه رقــم زد         
ــجــــت ــالم      حــ الســ

والــمــســلــيــمــن حســن   
سليـمـانـي در       عليدادي

هزار بستة  4آيين توزيع 
مــعــيــشــتــي رزمــايــش   
ــه        ــان ــن ــؤم ــك م ــم ك
شهرداري كـرمـان بـا        
تبـريـك مـيـالد امـام          

ــي  ــب ــت ــج ــار  )  ع( م ــه اظ
، ) ع( امام مجتبي:  داشت

ــرامــت و         ــر ك ــه ــظ م
سخاوت است و به همين منـاسـبـت    

 »روز تكريم خيريـن «امروز به نام 
 .گذاري شده است نام

اينكـه در ايـن روز            وي با بيان
شاهد اقدامات خــ داپسـنـدانـه از           

سوي خيـران در سـراسـر كشـور           
اين اقدام شـهـرداري     :  هستيم گفت

كــرمــان، نشــان از آن دارد كــه           
شهرداري عالوه بر انجـام رسـالـت      

رسـانـي بـه         ذاتي خود و خـدمـت    
شهروندان، در كـمـك بـه اقشـار           

پذير نيز در صف مقدم قـرار     آسيب
نماينده ولي فقيـه در اسـتـان        .  دارد

كرمان توزيع چـهـار هـزار بسـتـه            
معيشـتـي از سـوي شـهـرداري و              
شوراي اسالمي شـهـر كـرمـان در         
راستاي رزمايش همدلي و كـمـك   
مومنانه را امري ارزشمند دانست و   

اميدورام شهرداري كـرمـان     :  افزود
هاي آينده نيز اين حـركـت    در سال

وي با بيان اينكـه  .  الهي را ادامه دهد
در شرايط كـنـونـي، هـمـگـي در           

معرض يك امتـحـان الـهـي قـرار          
خوشبختانه امـروز در    :  داريم گفت

راستاي فرموده رهبر معظم انقـالب  
مبني بر اجراي رزمايش مـواسـات،   

مـومـنـانـه بـه              همدلي و كـمـك    
هاي  نيازمندان و فقرا، شاهد حركت

 .خوبي در اين زمينه هستيم
سليماني بـا تشـكـر از           عليدادي

شهردار و اعضاي شوراي اسـالمـي   
شهر كرمان و خيراني كـه در ايـن       

: اند، گفت امر الهي مشاركت داشته
هـاي   ساله شاهد كمك هرچند همه 

هـاي گـونـاگـون          خيران در زمينـه 
هستيم، اما تـاكـنـون، ايـن مـيـزان           
كمك خيران با همراهي شهـرداري  

سـابـقـه       و شوراي اسالمي شهر، بي
 .بوده است

 :امام جمعه كرمان

رزمايش مواسات، زمينه دستگيري از نيازمندان را  
 فراهم كرده است

مدير كل آمـوزش  :  سرويس خبر
و پرورش استان كرمان به مناسـبـت   
روز ملي تكريم از خيرين با جمعي 
از خيرين مدرسه ساز و مدرسه يـار  
استان ارتباط تصوير بـرقـرار و از         
خدمات ماندگار آنها در آموزش و 

 . پرورش استان تقدير كرد

احمد اسكندري نسـب    
در تماس تلفني بـا خـيـر        

مدرسه سـاز  كـرمـانـي،          
از »  پهلوان عطا احمدي« 

خدمات ماندگار اين خيـر  
خير انديش تقدير و تشكر 

 .كرد
پهلوان عطا احمدي :  گفتني است

معلم خير كرماني اسـت تـاكـنـون       
مدرسه را در اسـتـان          260بيش از 

كرمان احداث نموده و راه انـدازي  
و ساخت  اردوگاه هاي شـهـيـدان       
باهنر و  رجـايـي كـوهـپـايـه  از                
ر خـيـر           خدمات ماندگار ايـن خـيـ

انديش براي فرهنـگـيـان و دانـش         
 .آموزان كرماني است

احمد اسكندري نسب همچنين با 
« بــرقــراي ارتــبــاط تصــويــري بــا      

رئـيـس   »  ابوالقاسم اسفنديـار پـور    
مجمع خيرين مدرسه سـاز اسـتـان        
كرمان از خدمات ماندگار اين خير 
كرماني تقدير و تشكر كرد و روز     
ملي تكـريـم از خـيـريـن را نـيـز                

خير :  شايان ذكر است.  گراميداشت
خير انديش ابوالقاسم اسفنديار پـور  

مـدرسـه،      150در ساخت بيش از     
سالن اجتماعات و نمازخانه مدارس 
در شهرستان سيرجان واسطه خيرين 

بوده و ضمن ساخت يك مـدرسـه     
متوسطه دوره اول از هزينه شخصي  
يك دستگاه كاميونت به آموزش و 
پرورش شهرستان سـيـرجـان اهـدا       

 .كرده است
وي همچنين با همكار فرهنـگـي   

كـه پـنـچ      »  احمد زين الـديـنـي     « 
دستگاه تلفن هوشمـنـد هـمـراه از         
هزينه شخصي خريداري و به دانش 
آموزان بي بضاعت كالس خود در 
ايام شيوع كرونا اهدا نمـوده اسـت     
تماس تصويري برقرار كـرد و از        
خدمات ارزنده اين همكار فرهنگي 

 .نيز تقدير و تشكر كرد

 مناقصه عمومي يك مرحله اي  آگهي
 )نوبت اول( 10/11/3/99: شماره مناقصه

 امور فضاي سبز پرديس دانشگاه و ساختمان هاي چهاراه شفا

 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي كرمانالف                                          / م 840702. مي باشد مناقصههزينه درج آگهي بر عهده برنده 

 . در محل مديريت امور پشتيباني و رفاهي دانشگاه برگزارخواهد شد99/02/31روز  چهارشنبه مورخ   10ضمناً جلسه توجيهي در ساعت  

: شماره مناقصه 
10/11/3/99 

 دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 

 

 دستگاه مناقصه گزار

 امور فضاي سبز پرديس دانشگاه  
 موضوع مناقصه و ساختمان هاي چهارراه شفا

 )ريال(برآورد يك ساله  ريال 9/265/266/960 

 )ريال(تضمين شركت در مناقصه ريال 463/263/348 

  14:30از تاريخ درج فراخوان لغايت ساعت  
 دريافت اسناد 99/02/28روز يكشنبه مورخ 

 روز شنبه 14/30تا ساعت  
 99/03/10مورخ  

 آخرين مهلت بارگزاري اسناد و پيشنهاد ها 
 در سامانه ستاد ايران

 روز يكشنبه  11ساعت  
 بازگشايي پيشنهادها 99/03/11مورخ 

 
 :دريافت اسناد

سامانه تداركات ) الف
 الكترونيكي دولت

www.setadiran.ir 
 

پايگاه ملي ) ب
 مناقصات

 http://
iets.mporg.ir 

 )صرفا جهت مشاهده(

 كرمان ـ ابتداي جاده هفت باغ علوي ـ معاونت غذا و دارو ، اداره حراست): تضمين شركت در مناقصه (محل تسليم فقط پاكت الف 

 آگهي مزايده اموال منقول
 9600075كالسه 

متعهد مليحه ايرانمـنـش و عـلـي          9600075به موجب پرونده اجرائي كالسه 
كازروني و سجاد پروين متعهد له بانك اقتصاد نوين شعبه جمهوري نظر بـه عـدم     
پرداخت بدهي به درخواست بستانكار اموالي به شرح زير به مزايده گذاشته خـواهـد   

 : شد
 مطابق نظريه كارشناسي 

 تلفن همراه
 ريال  80/000/000يك دستگاه مبلغ  note 10سامسونگ 
 ريال  100/000/000يك دستگاه مبلغ  S 10سامسونگ 
 ريال  35/000/000يك دستگاه مبلغ  6aسامسونگ 
 ريال  90/000/000دو دستگاه مبلغ  a60سامسونگ 

 ريال  100/000/000معمولي دو دستگاه مبلغ  mate 10هوآوي 
 ريال  90/000/000سه دستگاه مبلغ  y9هوآوي 
 ريال  33/000/000سه دستگاه مبلغ  y5liteهوآوي 
 ريال 50/000/000دو دستگاه مبلغ  p smartهوآوي 

دستگاه تلفن همراه به مبلغ پانصد هفتـاد هشـت مـيـلـيـون ريـال               15جمعا 
 ريال 578/000/000

 578/000/000متعلق به مديون سجاد پروين كه برابر نظريه كارشناس رسمي   
از    2702/110/5593043/2ريال ارزيابي گرديده بابت بدهي قرار داد بانكي شماره 

روز سـه شـنـبـه            12الـي     9مزايده از ساعت .  طريق مزايده به فروش مي رسد
در محل سالن اجتماعات شهيد نصر اداره كل ثبت اسناد و امـالك      1399/03/06

. كرمان از مبلغ ارزيابي آغاز و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته خـواهـد شـد       
شركت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه كارشناسـي بـه حسـاب        
سپرده ثبت و حضورخريدار يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است برنده مزايـده  
مكلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مـزايـده بـه      
حساب ثبت توديع نمايد و در صورتي كه ظرف مهلت مقرر مانده فـروش را بـه         
حساب سپرده ثبت واريز نكند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و به حساب خـزانـه     
واريز خواهد شد و مزايده ابطال و تجديد مي گردد چنانچه روز مزايده مصـادف بـا     
تعطيل رسمي غير مترقبه گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيل در همان محـل و    
. ساعت انجام مي شود و حقوق دولتي وحق مزايده طبق مقررات وصول خواهد شد

 الف/ م  149
  1399/2/23: تاريخ انتشار

 عليرضا محمدي كيا 
 رئيس اداره اجراي اسناد رسمي كرمان  

 آگهي تغييرات
آگهي تغييرات شركت صعود سازان بلند اختر شركت سهامي خاص به شـمـاره     

به استناد صورتجلسه هيئـت مـديـره       14007616812و شناسه ملي  15504ثبت 
 : تصميمات ذيل اتخاذ شد  1398/10/28مورخ 
محل شركت در واحد ثبتي كرمان به آدرس استان كرمان ، شـهـرسـتـان         -  1

، بلـوار   31كرمان ، بخش مركزي ، شهر كرمان، محله بلوار هوانيروز ، كوچه زنبق 
، طـبـقـه هـمـكـف كـدپسـتـي               32و 30، حد فاصل كوچه  0هوانيروز ، پالك 

 .تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد 7618968645
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان اداره ثبت شركت ها و موسسات  

  )839980(غيرتجاري كرمان 

مديرعامل جمعيت :  سرويس خبر
: هالل احمر استان كرمان خبـر داد   

هزار بسـتـه غـذايـي و            10بيش از 
هـاي   بهداشتي در قالب طرح كمك

مومنانه و هماي رحمت در مـرحلـه   
هاي اين جمعيت بـراي     دوم كمك

خـانـواده   بيماران خـاص،    
ــعــزز شــهــدا و          هــاي م

استان توزيع مي  نيازمندان
به گـزارش روابـط       .  شود

عمومي جمـعـيـت هـالل       
احمر استان كرمان؛ رضـا    
فالح در مـراسـم پـويـش       
كمك مومنـانـه، تـوزيـع       

هاي معيشتي و تجليل  بسته
مـوضـوع   :  از كادر درماني گـفـت    

كمك مومنانه بنا به فرمايشات مقام 
معظم رهـبـري در دسـتـور كـار              

قرار گرفتـه   جمعيت هالل احمر نيز 
كه در كنار حـوادث، كـمـك بـه         
نيازمندان و بيماران خاص متاثـر از    

كرونا و كمك به خـانـواده هـاي        
شهدا در هالل احمـر بـه صـورت        

وي با بيـان  .  جدي پيگيري مي شود
اينكه رهبر معظم انقالب اسالمي بر 
تحرك و حضور دائمي جمـعـيـت    
هالل احمر در حوادث تاكيد كرده 

امسال به علت كرونـا،  :  است، افزود
روز جمعيت هالل احمر با عـنـوان     
تقدير از حـافـظـان سـالمـت نـام             

كـادر  :  وي ادامـه داد       . گذاري شد
پزشكي در خط مقـدم مـبـارزه بـا         
كرونا قرار دارند و سفيدپوشاني كه 
سختي ها را قبول كرده اند، جامعـه  
امروز قدردان خدمات و گـويـاي       
سختي ها و صبوري آنان خـواهـد     

اين آيين با حضـور نـمـايـنـده          . بود
مجلس خبرگان رهـبـري، مـعـاون       
امور عمرانـي اسـتـانـدار كـرمـان،           

استـان، ريـيـس      ...  فرمانده سپاه ثارا
دانشگاه علوم پزشكي، مـديـركـل      
امور اجتماعي استاندار كـرمـان و       
ساير مسئوالن و متوليان سالمت در 

 .هالل احمر كرمان برگزار شد
الزم به ذكر است در اين مراسـم  
از مديران، پزشكان، پـرسـتـاران و      
ساير پرسنـل حـوزه بـهـداشـت و            
سالمت دانشگاه علوم پزشكي نـيـز   
توسط مديرعامل جمـعـيـت هـالل       
احمر استان كرمان تقدير به عـمـل     

  . آمد

 در قالب طرح كمك مومنانه و هماي رحمت 

 هزار بسته غذايي و بهداشتي در كرمان  10توزيع بيش از 
 

 

ارتباط تصويري مدير كل آموزش و پرورش استان 
 كرمان با جمعي از خيرين

 



 كرمان 3 
 سال بيست و هفتم  1399ارديبهشت ماه  23سه شنبه    

 
 
 
 

 6/673/000 سكه طرح جديد
 6/455/000 سكة طرح قديم

 3/340/000 نيم سكه
 ربع سكه

 
 سكه گرمي

1/893/000 
 

980/000 

 چه خبر از بازار   

 اوقات شرعي كرمان
  12:38:                                اذان ظهر    
 19:44:                             اذان مغرب  
 23:53:                   نيمه شب شرعي   
 4:18:                        اذان صبح فردا 
 5:48:                      طلوع آفتاب فردا  

 :ذكر امروز  
 )مرتبهصد (يا ارحم الراحمين 

 دعاي روز هجدهم ماه عزيز رمضان
 

 

الـ لهم نَبهني فيه لبرَكات أسحارِه ونور فيه قلبي بِضياء أنْـوارِه وخُـذْ     
 .بِكُلّ أعضائي الى اتّباعِ آثارِه بِنورِك يا منَور قُلوبِ العارفين

 

بارالها آگاهم نما در آن براى بركات سحرهايش وروشن كن در آن دلم را به پرتو 
انوارش وبگمار به همه اعضايم به پيروى آثارش به نور خودت اى روشنى بـخـش   

  دلهاى حق شناسان

 
سخنگوي علوم پزشكي گيالن، 
از مردم خواست كروناويروس را 

دست كم نگيرند و خاطرنشان 
هنوز هيچ مركز علمي : كرد

تاييد نكرده كه گرماي هوا 
موجب از بين رفتن ويروس 

 .شود كرونا مي
 

پـور در      دكتر محمدرضـا نـقـي     
وگو با ايسـنـا، بـا اشـاره بـه              گفت

آخرين وضعيت اپيدمي كرونـا در    
در حال حاضـر  :  گيالن، اظهار كرد
هاي مـا در        استاني  صدها نفر از هم

هاي سراسـر اسـتـان بـه           بيمارستان
هـاي حـاد تـنـفـسـي             علت عفونت
 .بستري هستند

وي با بيان اينكه همچنان روزانـه  
موارد جديـد بسـتـري كـرونـايـي           

البته به همان نسـبـت     :  داريم، افزود
بهبوديافته و ترخيصـي داريـم كـه        

سخنگـوي   .عدد قابل توجهي است

دانشگاه علوم پـزشـكـي گـيـالن،          
وضعيت فعلي استان را باثبات، امـا    
اپيدمي كرونا را داراي پـتـانسـيـل         

در :  بــازگشــت دانســت و گــفــت      
مرحله كنترل و مـديـريـت نسـبـي          
بيماري قرار داريم، اما كماكان اين 
 اپيدمي وجود دارد لذا كليه توصيـه 

هاي بهداشتي درخصوص رعـايـت   
گـذاري    حفاظت فردي و فـاصـلـه       

 .اجتماعي همچنان برقرار است

پور، به بازگشايي هوشمـنـد     نقي 
مراكز اجتماعي و اقـتـصـادي در          

ها اشاره كـرد و يـادآور         شهرستان
براساس وضعيت اپيدمي در هر :  شد

شهرستان امكان فعاليت وجود دارد 
ها به صورت سـفـيـد،      لذا شهرستان

زرد و قرمز مشخص خواهند شد و   
   .نيازمند همكاري مردم هستيم

وي از رصد شهرهاي كـرونـاي     
صفر طي دو هفته خبر داد و اضافـه  

از نيمه ماه مـبـارك رمضـان        :  كرد
شهرهايي كه طي دو هـفـتـه مـورد       
جديد ابتال به كرونا نداشته باشند از 

هاي بـيـشـتـري بـرخـوردار           فعاليت
خواهند شد، اما در حـال حـاضـر          

 .هيچ شهري رصد نشده است
سخنگوي علوم پزشكي گيـالن،  
با بيان اينكه در آسـتـانـه روزهـاي       

مـردم  :  گرم سال قرار داريم، گفـت 
هرگز تصور نكنند كه بـا بـهـبـود         
شرايط آب و هوايي كرونا ضعيـف  

  .خواهد شد
ــت              ــواسـ ــردم خـ وي از مـ
كروناويروس را دست كم نگيـرنـد   

هنوز هيچ مركـز  :  و خاطرنشان كرد
علمي تاييد نكرده كه گرماي هـوا    
موجب از بين رفتن ويروس كـرونـا   

شود و با فـرارسـيـدن تـابسـتـان           مي
شاهد كاهش اپيدمي خواهيـم بـود     
لذا رعايت حفاظت فردي ادامه پيدا 

 .كند

  لحظات معنوي
 
 
 

 كالم قرآن 
 )دهمبخش (اثبات غير بشري بودن آن 
  

از آنجـا  .  در آيات متعددي از قرآن كريم به مباحث علمي اشاره شده است
كه برخي از اين اشارات علمي در زمان نزول قرآن كشف نشده بود و بشـر    
قرن ها بعد به بخشي از آنها پي برد، طرح اين مطالب علمي در قرآن، اخبـار  

در تفسير نمـونـه   .  غيبي و اعجاز علمي اين كتاب آسماني محسوب مي شود
ذيل آيات علمي قرآن، اكتشافات و علوم روز مورد توجه بوده و اعجـازهـاي   

در اين مقاله آياتي كه در تفسير نمـونـه  .  علمي آن ها مشخص گرديده است
سخن از اعجاز علمي آنها به مـيـان آمـده        )  مكارم شيرازي...  تاليف آيت ا( 

 :است
 
 تر بودن هوا در ارتفاعات رقيق 
اش كـنـد،       نـمـايـى     و هركس را كه خـ دا بخواهـد راه   «؛ ) 125/  انعام(    
بـه  ( گشايد و هر كس را كه بخـواهـد       اسالم مى)  پذيرش( اش را براى   سينه

كند، گـويـا     اش را تنگ تنگ مى  اش وا نهد، سينه  در گمراهى)  خاطر اعمالش
خواهد در آسمان باال برود؛ اين گونه خـ دا پليدى را بر كسانى كه ايمـان    مى
 .»دهد آورند قرار مى نمى
 نكته علمي 
امروزه ثابت شده كه هواي اطراف كره زمين در نقاط مجاور ايـن كـره      

كامالً فشرده و براي تنفس انسان آماده است، اما هر قدر بـه طـرف بـاال          
شود به حدي كه اگر   تر و ميزان اكسيژن آن كمتر مي حركت كنيم، هوا رقيق

حـركـت   )  بدون ماسك اكسـيـژن  ( چند كيلومتر از سطح زمين به طرف باال 
شود و اگر بـه      تر مي كنيم، تنفس كردن براي ما هر لحظه مشكل و مشكل

پيشروي ادامه دهيم، تنگـــي نفس و كمبود اكسيژن سبب بيـهـوشـي مـا       
 .گردد مـي

بيان اين تشبيـه در آن روز كه هنوز اين واقعيت علمـي به ثبوت نرسيـده  
مكارم شـيـرازي،   ( رود  بود، در حقيقت، از معجـزات علمي قـرآن به شمار مي

 ).436/ 5تفسير نمونه، 
 
 ها بريدگي ميان رشته كوه 
هاى ثابت و محكمى افكند تا لرزش آن را     و در زمين كوه«؛ ) 15/  نحل( 

 .»هايى تا هدايت شويد نسبت به شما بگيرد و نهرها ايجاد كرد و راه
 نكته علمي 
انـد و      ها از ريشه به هم پيـوسـتـه     از نظر علمي ثابت شده است كه كوه 

شـود كـه از         اند و اين سبـب مـى      همچون زرهى كره زمين را در بر گرفته
هاى شديد زمين كه بر اثر فشار گازهاى درونى هر لحظه ممكن است  لرزش

هـا    از اين گذشته وضـع خـاص كـوه       .  رخ دهد تا حد زيادى جلوگيرى شود
كند و اثر آن   زياد مى)  جزر و مد( مقاومت پوسته زمين را در مقابل جاذبه ماه 

 .رساند را به حداقل مى
هاى شديد و حركت دايمى بادها بر پوستـه   از سوى سوم از قدرت طوفان 

ها نبودند، سطح هموار زمين دايماً در معرض   كاهد؛ چرا كه اگر كوه  زمين مى
هـا يـكـى از          تندبادها قرار داشت و آرامشى متصور نبود و از آنجا كه كـوه 

هـاى     چه به صورت برف و يخ و چه به صـورت آب     ( ها  مخازن اصلى آب
باشند بالفاصله بعد از آن، نعمت وجود نهرها را بـيـان كـرده،            مى)  درونى
ها ممكن   و از آنجا كه وجود كوه و براى شما نهرهايى قرار داديم«:  گويد  مى

هاى زمين را از يـكـديـگـر جـدا         است اين توهم را به وجود آورد كه بخش
ها قرار داد    و براى شما راه«:  كند  بندد، چنين اضافه مى  ها را مى كند و راه  مى

  »تا هدايت شويد
: افزايـد  صاحب تفسير نمونه پس از بيان مطالب فوق در پاورقي چنين مي

به هر حال آيه فوق يكى از معجزات علمى قرآن مجيد است كه حداقل در «
 ).182/ 11 همان، (»ها كشف نشده بود آن روز براى انسان

 
 آفرينش انسان از علق 
 .»آفريد) ى آويزان خون بسته(انسان را از علق «؛ )2/ علق(  
 نكته علمي 
در اصل به معني چسبيدن به چيزي است و لذا به خون بسته و   »علق« 
از .  اند  گفته»علق«چسبد،   چنين به زالو كه براي مكيدن خون به بدن مي هم

آنجا كه نطفه بعد از گذراندن دوران نخستين در عالم جنين، به شكل قطعـه  
آيد كه در ظاهر بسيار كم ارزش اسـت، قـرآن       اي در مي  خون بسته چسبنده

نمايي عـظـيـم     شمرد تا قدرت  مبدأ آفرينش انسان را همين موجود ناچيز مي
ارزش، مخلوقي چنين پر ارزش  پروردگار روشن شود كه از موجودي چنان بي

 .آفريده است
هم حالت   منظور از علق در اينجا گل آدم است كه آن:  اند  بعضي نيز گفته 

بديهي است خـ دايي كه اين مخلوق عجـيـب را از آن         .  چسبندگي داشت
گاه علق را .  قطعه گل چسبنده به وجود آورد، شايسته هر گونه ستايش است

اي است به روح اجتماعـي    اند كه اشاره  به معني موجود صاحب عالقه دانسته
ها به همديگر كه در حقيقت، پايه اصلي تكامل بشـر و     انسان و علقه انسان

 .دهد ها را تشكيل مي پيشرفت تمدن
دانند كه شباهت زيـادي      مي)  اسپرم( بعضي نيز علق را اشاره به نطفه نر  

بيني در آب نطفه شناور است و در رحم به سوي   اين موجود ذره.  به زالو دارد
چسبد و از تركيب آن دو، نطفـه كـامـل        رود و به آن مي  نطفه زن پيش مي
درست است كه در آن زمان اين گونه مسائل هـنـوز   .  آيد  انسان به وجود مي

شناخته نشده بود، ولي قرآن مجيد از طريق اعجاز علمي پرده از روي آن       
تر به نظـر   از ميان اين تفسيرهاي چهارگانه، تفسير اول روشن.  برداشته است

 ).27/156همان، (رسد؛ هر چند جمع ميان چهار تفسير نيز بي مانع است  مي
 
 بررسي 
اي است  نكته اول ـ تفسير علق به معناي موجود صاحب عالقه كه اشاره 

چنين تفسير عـلـق    ها به همديگر و هم به روح اجتماعي انسان و علقه انسان
به گل آدم كه حالت چسبندگي داشته است با ظاهر و سياق آيات تـنـاسـب    

 .ندارد
تفسير علق به معناي خون بسته آويزان به رحم، با سيـاق  نكته دوم ـ  

آيات متناسب است، به ويژه آنكه اين مرحله از خلـقـت انسـان در عـلـم            
بـه  )  گوشت شدن( اي بين نطفه و مضغه  شناسي جديد به عنوان واسطه جنين

ساعت اين خون بسته به جدار رحـم آويـزان        24رود؛ يعني حدود  شمار مي
 .گيري علقه كامل شود كند تا شكل است و از خون آن تغذيه مي

الـدم الـمـنـقـبـضـة او            «توانست از تعبير  با آنكه خـ داوند در قرآن مي 
را به كار برد كـه  »علق«استفاده كند، اما تعبير زيباي )  خون بسته( »المتصله

با توجه به عدم پيـشـرفـت    .  هم بسته بودن و هم آويزان بودن آن را برساند
قرن قبل و عدم آگاهي مردم و پزشكـان از ايـن        14شناسي در  علم جنين

توان نتيجه گرفت كه ايـن نـوعـي         مرحله دقيق وظريف تكامل انسان، مي
 .كند رازگويي قرآن است كه بشر را به اسرار خلقت خويش آگاه مي

معجزه آن است كه ديگران از آوردن مثل آن عاجز باشند نكته سوم ـ  
گويي آن است كه ديگران نتوانند بـه طـريـق       و اعجاز علمي قرآن در غيب

عادي از آن اطالع يابند و آن خبر را بياورند، در حالي كه مردم زمان صـدر    
گيري نطفه در درون زنان تازه حامله شده از طريق كـالـبـد     اسالم هم به پي
بردند كه يك مرحله از خلقت انسان خـون   نمودند و پي مي شكافي اقدام مي

 . طور كه بعدها اين مطلب علمي روشن شد بسته آويزان است، همان
هر چند در آن زمان اين امر انجام نشده و خبر قرآن براي آنـان تـازگـي      

رساند، ولي دليلي براي عجز مردم و    داشت و اين مطلب عظمت قرآن را مي
در اعجاز علمي رضايي اصفهاني، پژوهشي ( معجزه بودن اين مطلب نيست 

 ).487/ 2قرآن، 
                         

 ...ادامه دارد     

 !مردم با گرم شدن هوا كرونا را دست كم نگيرند

 :آگهي ابالغ اجرائيه پرونده كالسه
 9900070 

مـتـولـد       3052329073بدينوسيله به آقاي حسن نخعي پورروكرد فرزند اصغر به شماره ملي 
بدهكار پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعي به ايشـان   1364/06/29

ميسر نگرديده ابالغ مي گردد كه بابت مهريه به همسر خود تعداد پانصد سكه طالي تـمـام     
بهار آزادي و هزينه يك سفر زيارتي حج عمره بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجـه  
بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به كـالـسـه      

ائين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بـه   18/19فوق در اين اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 
شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يـك  

روز نسبت به پرداخت بـدهـي خـود       10نوبت در روزنامه درج و منتشر مي گردد ظرف مدت 
اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار اگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شمـا  

 االف/ م  180.تعقيب خواهد شد
 رئيس اداره اجراي اسناد رسمي كرمان
 عليرضا محمدي كيا

 
 

 :آگهي ابالغ اجرائيه پرونده كالسه
 9900152 

متـولـد    3052081705بدينوسيله به آقاي داوود رنجبر كبوترخاني فرزند محمد به شماره ملي 
بدهكار پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعي به ايشـان   1362/06/30

ريـال     32/100/000/000ميسر نگرديده ابالغ مي گردد كه بابت مهريه به همسر خود مبلغ   
بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از   
تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح مي باشد لذا طبـق مـاده     

ائين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگـهـي      18/19
كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مي گردد ظرف 

روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتـشـار اگـهـي        10مدت 
 االف/ م  154.ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد

 رئيس اداره اجراي اسناد رسمي كرمان
 عليرضا محمدي كيا

 
 

 :آگهي ابالغ اجرائيه پرونده كالسه
 9900056 

 2992119091بدينوسيله به آقاي عليرضا بازارشاهي نسب فرزند علي اصغر به شماره مـلـي     
بدهكار پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش مامور ابالغ ، ابالغ واقعي بـه   1352/04/15متولد 

 23/022/949/019ايشان ميسر نگرديده ابالغ مي گردد كه بابت مهريه به همسر خود مبلغ   
ريال بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نـمـوده     
پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح مي باشد لذا طبـق  

ائين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتـشـار ايـن       18/19ماده 
آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مي گردد 

روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بـدون انـتـشـار        10ظرف مدت 
 االف/ م  151.اگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد

 كفيل اداره اجراي اسناد رسمي كرمان
 زهرا سرمست

 
 

 آگهي ابالغ اجرائيه 
 9900016: كالسه شماره

ائين نامه اصالحي اجراي ثبت اسناد و امالك بدينوسيله به آقـاي سـيـد       19و  18طبق ماده 
ابالغ ميشود بانك شـعـبـه        2992502154مهدي كاراموزي فرزند سيد مصطفي شماره ملي 

عليه  1374/06/09ـ  6321جهت وصول مبلغ ريال موضوع الزم االجرا به موجب سند شماره 
شما اجرائيه صادر نموده با توجه به اينكه آدرس شما طبق اعالم مامـور ابـالغ شـنـاسـائـي           
نگرديده و بستانكار نيز نتوانسته ادرس شما را جهت ابالغ اوراق اجرائيه معرفي نمايد و ادرس   
فعلي شما نيز براي اين اداره مشخص نمي باشد لذا طبق ماده فوق اين اگهي يك نـوبـت در     
يكي از جرايد كثيراالنتشار منتشر و شما از تاريخ انتشار كه روز ابالغ محسوب مي گردد ظرف 

روز مهلت داريد كه نسبت به پرداخت بدهي اقدام نمائيد بديهي است در غيـر ايـن      10مدت 
صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عمليات اجرائي اقدام خواهد شد ضمنا به جز اين اگـهـي   

 الف/ م  150.اگهي ديگري منتشر نخواهد شد
 عليرضا محمدي كيا 

 رئيس اداره اجراي اسناد رسمي كرمان
 
 

 پرونده 87آگهي ابالغ اخطاريه ماده 
 139904019061000011/2شماره  

اعـالم مـي        9900002بدينوسيله به اقاي حكمت پور مرادي كرماني بدهكار پرونده كالسه 
فرعي از يك اصلي مفروز و مجزي شـده از       7863گردد سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 

6052  B  كرمان متعلق به شما در قبال طلب خـانـم      5فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش
ائين نامه اجرا مراتب به شما اخطار مـي     87مينا سلجوقي نژاد بازداشت گرديده لذا طبق ماده 

شود ضمنا هرگونه نقل و انتقالي از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتـيـب   
 الف/ م  149.در ضمن اين آگهي در يك نوبت منتشر مي گردد. اثر داده نمي شود

 مسئول واحد اجراي اسناد رسمي ماهان
 سيد رضا انصاري

 آگهي مزايده ملك
جلد سيزدهم اجراي احكام دادگستري بردسـيـر در      960003به موجب پرونده اجرايي كالسه 

كرمان واقع در بردسيـر خـيـابـان        20اصلي بخش  3588فرعي از  203نظر دارد پالك ثبتي 
ريال مي بـاشـد      16/000/000مترمربع كه قيمت هر مترمربع ان  72معلم به مساحت عرصه 

ريال براورد قيـمـت    1/152/000/000جمعا براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري مبلغ 
ظهر  به فروش برسـانـد    12ساعت  99/04/02گرديده است از طريق مزايده در تاريخ دوشنبه 

لذا افرادي كه طالب شركت در مزايده و خريد مي باشند مي توانند جهت بازديد ملك و ارائـه    
پيشنهاد تا قبل از مورخه ياد شده به اجراي احكام مدني مراجعه و قيمت پيشنهادي خود را بـه  
انضمام فيش بانكي  دائر به واريز ده درصد مبلغ كارشناسي يك روز قبل از تاريخ مزايده بـه    
اجراي احكام  ارائه نمايند هزينه اگهي و كليه هزينه هاي مربوط به نقل و انتقال بـر عـهـده      
برنده مزايده مي باشد و در صورتي كه برنده ظرف ده روز از تاريخ انجام مزايده نسـبـت بـه        

بـه  .  واريز مابقي مبلغ پيشنهادي اقدام ننمايد مبلغ سپرده به نفع دولت ضبـط خـواهـد شـد        
 الف/ م  19.درخواست هايي كه در روز مزايده ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد

 مدير اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بردسير 
 عظيمي

 آگهي مزايده نوبت اول
شعبه اول اجراي احكام مدني شوراهاي حل اختالف جيرفت در نظر دارد در پرونـده اجـرائـي      

له اقاي اسماعيل دهقان قنات كمان فرزند شجاع به طرفيت آقاي علي اسفنـديـاري    970783
مهني فرزند اكبر و خانم ها سيبگل اسفندياري مهني فرزند ابراهيم و خاطره حسيـن شـاهـي      

ص    898ـ  65ام به شماره انتظامي ايران .  وي .  يك دستگاه خودرو ام ...  برواتي فرزند روح ا
سفيدرنگ متوقف در پاركينگ دقيانوس و ارزش آن توسط كارشناس رسـمـي    1387مدل  97

ريال ارزيابي گرديده را از طريق مزايده به فروش رساند لذا  530/000/000دادگستري به مبلغ 
 .از متقاضيان خريد دعوت به عمل مي ايد

صبح  بـا حضـور      10:30:  ساعت پايان  10:  ساعت شروع 1399/03/03مورخه : جلسه مزايده
نماينده محترم دادستان عمومي و انقالب در اجراي احكام مدني شوراهـاي حـل اخـتـالف         

 .جيرفت برگزار مي گردد
متقاضيان در صورت تمايل مي توانند ضمن هماهنگي با شعبه اول   :  شرايط شركت در مزايده

روز قبل از تاريخ مزايده خودروي موصوف به ادرس فوق الذكر بازديـد   5اجراي احكام شوراها 
درصد مبلغ پيشنهـادي بـه حسـاب سـپـرده              10و در صورت تمايل به شركت در مزايده   

نزد  بانك ملي واريز و قبض آن را به همـراه    100100004059012907640350دادگستري 
. پيشنهاد كتبي در پاكت درب بسته  و تا قبل از برگزاري جلسه مزايده تحويل اين اجرا نماينـد 

بديهي است كسي به عنوان برنده مزايده شخصي شناخته مي شود كه باالترين قـيـمـت را        
در .  و مابقي بهاي خودرو را حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ مزايده بپردازد.  پيشنهاد داده باشد

 . صورت انصراف ده درصد مبلغ پيشنهادي به نفع دولت ضبط خواهد شد
 اكرم رضاخاني نژاد
 مدير دفتر شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختالف شهرستان جيرفت

 
 بسته معيشتي ارتباطي

 به سهام عدالت ندارد 
حميد شيخ اسـدي مـديـر كـل         
اموراقتـصـادي و دارايـي اسـتـان            
كرمان در حاشيه برگزاري جـلـسـه    
شوراي برنامه ريزي استان در تـاالر  

: مرتضوي استانداري كرمان گفـت 
بسته معيشتي ارتـبـاطـي بـه سـهـام           

 .عدالت ندارد
بنا به اعالم روابط عمومي اقتصاد 
و دارايي استـان كـرمـان در ايـن           
گفتگو،همچنين آقاي شيخ اسـدي    

كليه مشمـوالن آزاد سـازي       : گقت
سهـام عـدالـت، بـا مـراجـعـه بـه                 

s آدرس a m a n e s e . i r از  
وضعيت دارايي هاي خود در سـبـد   
سرمايه گذاري سهام عدالت مطلـع  
شويد و روش مـديـريـت خـود را         

 .تعيين نمائيد
ثبت نام جديد  با بيان اينكه، وي 

براي افرادي كه تازه به دنيـا آمـده     
امكـان   : اند امكان پذير نيست گفت

افزايش سرمايـه بـراي دارنـدگـان         
 .هم وجود ندارد سهام عدالت 

مدير كل اموراقتصادي و دارايي 
در حـال   : استان كرمان تصريح كرد

حاضر تمام سهام قابل تخصيص بـه  
گروههاي هدف واگذار و نـهـايـي    
گرديده اسـت و سـهـمـي بـراي              
واگذاري به افراد جديـد از سـبـد        

 .سهام عدالت امكان پذير نمي باشد
شيخ اسدي، در ادامـه از عـدم         

بـرگـه هـاي سـهـام           اعتبار وارزش
سهام عدالت  : عدالت گفت و افزود

شامل تمام افرادي مي باشدكـه در    
زمان ثبت نام اوليه اسامي آنـهـا در     

فرم جمع آوري اطالعات تكميل و 
ارسال گرديده و دعوتنامـه سـهـام      
عدالت نيز برايشان صـادر شـده و       
 .فرآيند ثبت نام آنها طي شده است
آخرين مهلت اعالم نحوه 

مديريت سهام عدالت ،ساعت 
 1399روز هشتم خرداد 24

 است
حميد شيخ اسـدي مـديـر كـل         
اموراقتـصـادي و دارايـي اسـتـان            
كرمان در گفتگو بـا خـبـرگـزاري       

آخرين مهلـت اعـالم     :  ميزان گفت
نحوه مديريت سهام عدالت، ساعت 

مــي 1399روز هشــتــم خــرداد       24
 .باشد

متقاضيان آزاد سـازي   : وي افزود
سهام عدالت بايد بدانند، اين زمـان    

 .به هيچ وجه تمديد نخواهد شد
در  شيخ اسدي با بـيـان ايـنـكـه         

روش  صــورتــي كــه ســهــامــداران    
را انتخاب نكنند سيستم بـه     مستقيم

ــيـــك      ــاتـ ــومـ روش  صـــورت اتـ
را بـراي ايـن افـراد           غيرمستـقـيـم   

با توجه  : انتخاب خواهد كرد، افزود

به ابالغيه رهبر معظم انـقـالب،   
سهام عدالت از نهم ارديبهشت 
آزاد و از دهم ارديبهـشـت بـه      
مشموالن اين سـهـام فـرصـت       
داده شد تا از طريق مراجعه بـه  
سامانه سـهـام عـدالـت روش         

مديريت سهام خود را به دو روش     
 مستقيم و غيرمستقيم تعيين كنند

 
مشموالن مي توانند با 

انتخاب روش مديريت سهام 
عدالت بين دو گزينه 

مديريت مستقيم و غير مستقيم 
 انتخاب كنند

مدير كل اموراقتصادي و دارايي 
استـان كـرمـان در گـفـتـگـو بـا                 
: خيرگزاري پانا استان كرمان گفت

مشموالن مي تواننـد بـا انـتـخـاب          
روش مديريت سهام عدالت بين دو 
گزينه مديريت مسـتـقـيـم و غـيـر           

 .مستقيم انتخاب كنند
در  : حميد شـيـخ اسـدي افـزود        

صورت انتخاب مديريت مسـتـقـيـم     
سهام هر فرد از سبد سرمايه گذاري 
سهام عدالت طبق ساز و كاري كـه  
شورايعالي بورس تدويـن خـواهـد      
كرد در اختيار خود فرد قـرار مـي       
گيرد و هر شخص خـود مسـئـول        
مديريت و خـريـد و فـروش ايـن           

 .سهام خواهد بود

در روش غـيـر   :  وي تصريح كرد
مستقيـم مـديـريـت سـهـام افـراد              
همچنان در اختيار شـركـت هـاي        
سرمايه گذاري استاني خواهد بـود    
و اين دارايي ها به صورت صندوق 

 70( هاي سرمايه گذاري در سـهـام    
و صندوق هـاي تـوسـعـه         )  درصد
مديريت خواهد )  درصد 30( استاني
 .شد

مدير كل اموراقتصادي و دارايي 
سـازمـان    استان كرمان با بيان اينكـه 

خصوصي سازي به مشموالن يـك    
ماه فرصت داده است تـا تصـمـيـم       
خود را در اين زمينه بگيرند و آن     
را در سامانه مديريت سهام عدالـت  

در صـورتـي كـه      :  وارد كنند گفت
شخصي در اين مهلت اقـدامـي در     
زمينه تعيين وضعيت سـهـام خـود        
نكند به صورت اتوماتيك گـزيـنـه    
مديريت غير مسـتـقـيـم بـراي وي          

همچنين هـمـه     .  انتخاب خواهد شد
بايد توجه داشته باشند كه تنها يك 
بار مي توانند روش مديريت خـود    
را انتخاب كنند و هيچ راهي بـراي    
تغيير انتخاب نيست در نـتـيـجـه بـا        
دقت، تمام جوانب مسئله را بررسي 

 .و سپس اقدام به ثبت نام كنند
براي افـرادي     : شيخ اسدي افزود

كه داراي كد بورسي نـيـسـتـنـد و        
روش مستقيم را انتخاب مي كننـد،  
كد بورسي به صورت اتـومـاتـيـك     
فعال خواهد شد اما اين افراد بـراي    
استفاده از سامانه سجام و مـعـاملـه        
سهام خود بعد بايد از ثبت نـام در      
فرصت مناسب پـس از ورود بـه           
سامانه سجام جهت اهراز هويت بـه  

 .دفاتر پيشخوان مراجعه كنند

 :مدير كل اموراقتصادي و دارايي استان كرمان

 آخرين مهلت اعالم نحوه مديريت سهام عدالت،
 است 1399روز هشتم خرداد 24ساعت 
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 :معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش استان 
مدارس محل برگزاري امتحانات 
 نهايي روزانه ضدعفوني مي شوند

 
 
 
 
 
 

 

 
معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پـرورش اسـتـان      :  سرويس خبر
مدارس محل برگزاري امتحانات نهايي با رعايت پروتكل هـاي    :  كرمان گفت

 .بهداشتي روزانه ضدعفوني مي شوند
سيد قوام رضا مير حسيني در جلسه ستاد امتحانات نهايي آموزش و پـرورش  
استان كرمان بر توجه ويژه به مسائل بهداشتي و رعايت پروتكل هاي بهداشتـي  

 .در محل برگزاري امتحانات نهايي پايه دوازدهم تاكيد كرد
وي با بيان اينكه سالن هاي محل برگزاري امتحانات نهايي مرتبا ضدعفونـي  

ميليارد ريال به عنوان سرانه بـهـداشـتـي بـه         36و گند زدايي مي شوند از واريز 
 .حساب مدارس استان خبر داد

دانش آموزان در سالن هاي محل برگزاري امـتـحـانـات       :  مير حسيني گفت
ويروس كرونـا جـاي        متر در راستاي پيشگيري از شيوع  2در   2نهايي با فاصله 
 .دهي مي شوند

معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش استان كـرمـان خـاطـر         
امتحانات نهايي پايه دوازدهم از هفدهم خرداد ماه با رعايت كـامـل   :  نشان كرد

 .پروتكل هاي بهداشتي برگزار مي شود
قوام رضا مير حسيني بر رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي در حوزه هـاي  

 .تصحيح و اتاق هاي تكثير امتحانات نهايي نيز تاكيد كرد
برپايه اين گزارش جلسه ستاد برگزاري امتحانات نهايي آموزش و پـرورش    
استان كرمان با حضور اعضا در خصوص نحوه برگزاري امتحانات نهايي پـايـه   

 .دوازدهم برگزار شد

 مسجدكلنگ زني 
و مجموعه فرهنگي سپهبد شهيد  

 كشان  سليماني در دشت زحمت
سـاخـت   )  ع( همزمان با سالروز والدت با سعادت امام مجتـبـي  :  سرويس خبر

مسجد و مجموعه فرهنگي سپهبد شهيد حـاج قـاسـم سـلـيـمـانـي در دشـت                  
 .زني شد كشان كرمان كلنگ زحمت

زني مسجد و مجموعه فرهنگي سپهبد شهيـد   تسنيم،  آيين كلنگ به گزارش
 .كشان بخش چترود كرمان برگزار شد حاج قاسم سليماني در دشت زحمت

كل اتـبـاع و مـهـاجـريـن خـارجـي                اين مراسم با حضور علي شفيعي مدير
كل بنياد شهيد و امور ايثارگران اسـتـان      استانداري كرمان، احمد گروهي مدير

آباد و جمعي از مسـئـوالن    االسالم مختارآبادي امام جمعه كاظم كرمان، حجت
 .محلي و اتباع افغانستاني برگزار شد

آبـاد بـا      مختارآبادي امام جمعه كاظم...  ا االسالم حبيب در اين مراسم حجت
مجموعه فرهـنـگـي در      :  اظهار داشت) ع( تبريك والدت با سعادت امام مجتبي

 .شود دشت زحمتكشان يك نياز اساسي است كه امروز عملياتي مي
وي با بيان اينكه ساخت مسجد در اين منطقه محور وحـدت خـواهـد شـد           

كشان به نام سردار دلهـا   اين مسجد و مجموعه فرهنگي در دشت زحمت:  افزود
 .شود گذاري مي سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني نام

اي بـاشـد بـاعـث          آباد با اشاره به اينكه مسجد در هر منطقه امام جمعه كاظم
نماز خواندن از واجبات الهـي اسـت كـه        :  نورانيت آن محل خواهد شد گفت

انسان در هر مكان و در هر زماني باشد بايد اين واجب الهي را به جا بـيـاورد و     
 .چه بهتر كه اين واجب الهي در مسجد خانه خـ دا اقامه شود

كل اتباع و مهاجرين خارجي استانداري كرمان نيز در ايـن   علي شفيعي مدير
مراسم با اشاره به اينكه ساخت مجموعه فرهنگي در اين مـنـطـقـه كـه اتـبـاع            

امـيـدوارم   :  افغانستاني ساكن هستند كار بسيار ارزشمندي است اظـهـار داشـت     
ساخت اين مجموعه فرهنگي و مسجد نقطه وحدت هر چه بيشتر بـيـن اتـبـاع         

 .افغانستاني و ايرانيان مقيم اين منطقه شود
: وي با گراميداشت ياد و خاطره سپهبد شهيد حاج قاسم سـلـيـمـانـي افـزود        

درخشد و باعث افتخار جهان اسـالم     امروز نام سردار سليماني در تمام عالم مي
 .شده است

بيمه مكمل فرهنگيان به صورت 
 شود غيرحضوري قطع مي

فرهنگـيـانـي    :  مديركل آموزش و پرورش استان كرمان گفت:  سرويس خبر
توانند بـه صـورت غـيـرحضـوري،           خواهند بيمه مكمل عمر باشند، مي كه نمي

اي از حقوقشان كسر شده بـه آنـهـا       كتبي و تلفني آن را قطع كنند و اگر هزينه
  شود بازگردانده مي

با  فارس  در پاسخ بـه انـتـقـاد بـرخـي             گو و نسب در گفت احمد اسكندري
رساني و عملكـرد آمـوزش و پـرورش اسـتـان در                 نحوه اطالع   فرهنگيان از

متاسـفـانـه    :  خصوص كسر حق بيمه اختياري مكمل عمر از حقوق اظهار داشت
دانند، امـا زمـانـي كـه دچـار             ها را نمي افراد زماني كه مشكل ندارند قدر بيمه

 .دانند به خوبي مي  ها را شوند قدر بيمه مشكل مي
خواهند بيمه  افرادي كه نمي:  مديركل آموزش و پرورش استان كرمان افزود

به صورت غير حضوري، كتبي و تلـفـنـي آن را           توانند مكمل عمر باشند، مي
 .شود اي از حقوقشان كسر شده به آنها بازگردانده مي قطع كنند و اگر هزينه

ها معموال كشوري هستند، عـنـوان    نسب با اشاره به اينكه اين طرح اسكندري
تواند از ايـن     بيمه مكمل عمر اجباري نيست و هر كس دوست داشت مي:  كرد

 .نوع بيمه استفاده كند
براي آموزش و پرورش سخت اسـت كـه بـا تـك تـك              :  وي بيان داشت

خواهيد بيمه شويد يا نـه   كاركنان خود تماس بگيرد و از آنها در مورد اينكه مي
كنند كه افرادي كـه عـالقـه         سوال كند، به همين دليل همه را بيمه و اعالم مي

توانند بيمه را قطع كنند و پولي كه از حقوق آنـهـا كسـر       ندارند بيمه باشند، مي
 .شود شده برگشت داده مي

استاندار كرمان بـا    :  سرويس خبر
 200بـيـنـي كـمـك           اشاره به پيش

ساز در  ميليارد توماني خيران مدرسه
امسال هـزار كـالس     :  كرمان گفت

درس با مشاركت خيرين در كرمان 
 .شود ساخته مي

تسنيم، مـحـمـدجـواد      به گزارش
ريـزي و       فدائي در شوراي برنـامـه  

توسعه استـان كـرمـان بـا آرزوي           

قبولي طاعات و عبادات و تبـريـك   
اظـهـار   )  ع( والدت امـام مـجـتـبـي       

از خيرين استان كـه نـقـش      :  داشت
مهمي در توسعه استان دارند تشكـر  

هاي مـخـتـلـف        كنم و در حوزه مي
 .خيرين در استان پاي كار هستند

وي با عنـوان ايـنـكـه ارزيـابـي           
ريزي استان در توسعه  شوراي برنامه

استان بايد انجام و بـررسـي شـود          

هـا و       مصوبـات كـارگـروه     :  گفت
هاي كاري زيـر مـجـمـوعـه           گروه

ريزي بايد در جـلـسـه     شوراي برنامه
 .شورا به تصويب برسد

استاندار كرمان با بـيـان ايـنـكـه          
بيكار كه نيستيـم مـرتـب جـلـسـه           

هـا بـايـد       كارگروه:  بگذاريم افزود
بتوانند مشكالت را در جـلـسـات          
بررسي و بالفاصله پيگيري كنند تـا  
برطرف شود، وقتي مشكالت حـل    

گذاريم باز هم  شود و جلسه مي نمي
 .شود عملياتي نمي

وي با اشاره به ايـنـكـه حضـور         
خيرين ربطي به وضعيت اقتـصـادي   
دولت ندارد و حتي در كشـورهـاي   
پيشرفته نيز خيرين نـقـش مـهـمـي        
دارند چرا كه ذات انسان مشاركـت  

در اسـالم    :  در كار خير است گفت
كه توصيه بيشتري به انجام كار خير 
و نيكوكاري شده كـه قـطـعـاً در           

ها بيشتر خواهد  كشور ما اين كمك
بود و فرهنگ ايراني اسالمي ايـران  
بر كمك از آنچه كه دوست دارند 

 .است

ــيــان ايــنــكــه در            ــا ب فــدائــي ب
 22مبـلـغ      96سازي در سال  مدرسه

ميليارد تومان تعهد خيرين بوده كـه  
تقريباً معادل بودجه عمراني استانـي  

مبـلـغ    97در سال :  بوده است گفت
ميليارد تـومـان    32كمك خيرين به 

ميليارد تـومـان      97به  98و در سال 
 .رسيده است

وي بـا عـنـوان ايـنـكـه امسـال              
ريزي كـمـك خـيـريـن در             برنامه
مـيـلـيـارد        200سازي براي    مدرسه

: بيني شده اسـت افـزود     تومان پيش
همكاري بين دولت و خيرين باعث 

سـازي در اسـتـان           رشد در مدرسه
شده است كه كار بسيار ارزشمندي 

 .است
استاندار كرمان با بيان اينكه قـرار  

هـزار كـالس        99است در سـال      
درسي در استان با مشاركت خيرين 

ما :  ساخته و تحويل داده شود گفت
هزار مـيـلـيـارد        26در سال گذشته 

تومان پروژه افتتاح كرديم و بـيـش   
هزار ميـلـيـارد تـومـان نـيـز             18از 

 .گذاري جديد شده است سرمايه

مديركل اوقاف و   :  سرويس خبر
 6امورخيريه استان كرمان از توزيع 

بسته معيشتـي كـمـك       600هزار و 
مؤمنانه اوقاف بين نيازمندان كرمان 

) ع( تا سالروز شهادت حضرت اميـر 
 .خبر داد

االسالم  تسنيم،  حجت به گزارش
علي جاللي  در رزمايش هـمـدلـي    
اوقاف در ماه ضيافت الهي كـه بـا       

االسالم والمسلـمـيـن     حضور حجت
سليمانـي نـمـايـنـده         حسن عليدادي

فقيه در استان و امـام جـمـعـه          ولي
كرمان برگـزار شـد بـا تـبـريـك             

كريـم  )  ع( سالروز ميالد امام مجتبي
در نـيـمـه      :  اهل بيت اظهار داشـت   

شعبان امسال مقام معـظـم رهـبـري       
دستور رزمايش همدلي و كـمـك     

 .مومنانه را صادر كردند
وي با بيان اينكه اداره كل اوقاف 
و امور خيريه استـان كـرمـان هـم         
همراه با ساير ادارات اوقاف كشـور  
در راستاي اجراي اين رزمايش دو   
: طرح را به اجرا در آورد گـفـت        

طرح ضيافت همدلي كـه تـوسـط        
هـا اجـرا شـد           موسسه افق امامزاده
 .هاست يكي از اين طرح

مديركل اوقاف و امـورخـيـريـه       
استان كرمان از اجراي طرح افـطـار   
در شهر كرمان و دو شـهـرسـتـان           

با كـمـيـتـه       :  استان خبر داد و افزود
امداد استـان بـراي اجـراي طـرح           
افطاري در شهر كرمان دو مركز و   

هـاي     دو مركز هم در شـهـرسـتـان      
 .كرمان همكاري داشتيم

 110وي از تهيه و توزيع بيش از 
هزار بسته معيشتي براي نيـازمـنـدان    

ارزش هر بسته بـه  :  خبر داد و گفت
هزار تومان است كـه از       250مبلغ 

هزار و  6اين تعداد در استان كرمان 
بسته كمك معيـشـتـي آمـاده        600

جاللي با عنوان ايـنـكـه      .  شده است
تعهد ما توزيع شش هزار بسته بـود    

 600اما با همت روساي ادارات مـا    
بسته ديگر نيز به آن اضـافـه شـده        

اقالم تـهـيـه شـده         :  است ادامه داد

قلم از توليـدات داخـلـي       10باالي 
است و حتي برنج توزيع شده هم از 

 .برنج توليد داخل است
وي با بيان اينكه بـودجـه تـهـيـه        
اقالم از چند جا و از محـل اجـراي     
: نيت واقفيـن بـوده اسـت گـفـت           

مراكز افق بقاء متبركه در راسـتـاي     
تاكيد مقام معظم رهبري به ايـنـكـه    
بقاء متبركه بايد مركـز فـرهـنـگـي        

 .اندازي شده است باشند راه
مديركل اوقاف و امـورخـيـريـه       
استان كرمان با بيان ايـنـكـه بـراي         

بندي اين سبدهاي معيشـتـي از      بسته
جوانان جهادي استفاده شده اسـت    

هـا     همزمان با تهيه اين بسـتـه  :  افزود
جامعه هدف خود را هم مشـخـص     

 .كرديم
هـاي     وي با عنوان اينكه اين بسته

معيشتي توسط ناحـيـه يـك و دو          
از :  اوقاف تهيه شده اسـت گـفـت       
) ع( امروز تا سالروز شهادت امـام      

ها تقديم جامعـه هـدف و        اين بسته
 .نيازمندان خواهد شد

 :فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران

هنوز ويروس كرونا در كشور 
كن  وجود دارد و تا زماني كه ريشه

 رود نشود، خطر از بين نمي
 
 
 
 
 
 
 
 

 

فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران با اشاره به            : سرويس خبر 
هنوز ويروس كرونا در     : روند افزايش مبتاليان به كرونا در كشور، گفت         

 .رود كن نشود، خطر از بين نمي كشور وجود دارد و تا زماني كه ريشه
به گزارش گروه سالمت فارس، عليرضا زالي فرمانده ستاد مقابله با                  
كرونا در كالنشهر تهران با اشاره به افزايش آمار مبتال به بيماري كرونا در               

در جريان عادي سازي در كشور، ممكن است خطر            : كشور، اظهار كرد  
 .تري در انتظار باشد جدي

به هر حال هنوز ويروس در كشور وجود دارد و تا زماني             : وي ادامه داد  
كن نشده يا با ساخت واكسن روند مصون سازي در پيش گرفته                كه ريشه 

 .رود نشود، خطر از بين نمي
با افزايش تردد، آلودگي سطوح تماسي بيشتر              : زالي اضافه كرد      
شود كه اين امر ممكن است منجر به ايجاد روند متفاوتي از ابتال به اين                  مي

بيماري نسبت به قبل شود و با توجه به دوره نهفتگي ويروس، آثار آن در                 
 .كند روزهاي آينده بروز مي

فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران كماكان بر لزوم رعايت              
رغم كاهش انگيزه و       علي: بهداشت فردي و عمومي تأكيد كرد و افزود          

ايجاد احساس خستگي در مردم، رعايت اصول اوليه بهداشت همچنان                
 .شود؛ چراكه در هر صورت سالمت بسيار اهميت دارد                    توصيه مي  

 27تا    19-كني ويروس كوويد    وي با اشاره به انتشار خبري مبني بر ريشه          
ارديبهشت ماه در ايران بر اساس نتيجه يك تحقيق علمي در سنگاپور،                  

 .بيني نيست پايان يك اپيدمي به آساني قابل پيش: اظهار كرد
توان به قطعيت در خصوص يك پژوهش در               نمي: زالي متذكر شد   

هاي ميداني در داخل       خارج از كشور نظر داد و بهتر است به گزارش              
 .كشور اكتفا كنيم

هاي  كمك خيران و سازمان
مردم نهاد كرمان در مقابله با 

 بيماري كرونا 
 
 
 
 
 
 

 

معاون استاندار كرمان با اشاره به اينكه شركت در رزمايش             :  سرويس خبر 
ميليارد   11خيران در كرمان    :  كمك مومنانه لبيك به نداي رهبري است، گفت       

 .تومان كمك كردند
به گزارش تسنيم،  محمدصادق بصيري در ويژه برنامه آغاز مرحله دوم                  

استان كرمان در مصلي    ...  رزمايش مواسات، همدلي و كمك مومنانه سپاه ثارا        
تشكل مردم نهاد فعال با       166:  شهر كرمان اظهار داشت   )  ع(بزرگ امام علـ ي   

هاي نقدي و غيرنقدي      ميليارد تومان در قالب كمك       11كمك خيران بالغ بر      
 .براي مبارزه با بيماري كرونا اهدا كردند

در مرحله دوم رزمايش مواسات، همدلي و كمك مومنانه در          :  وي بيان كرد  
هاي   هزار بسته معيشتي بين نيازمندان، فقرا و خانواده           38استان كرمان بيش از      

 .ديده از بيماري كرونا توزيع خواهد شد آسيب
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار كرمان با اشاره به اينكه شركت                
: در رزمايش كمك مومنانه لبيك به نداي رهبر معظم انقالب است افزود                  

هاي معيشتي كمك مومنانه را       عالوه بر آنچه سپاه با فعاليت درخشان خود بسته        
آوري كرده است، شوراي استاني نهادهاي انقالبي و نهادهاي عمومي و               جمع

 .هاي مردم نهاد نيز همپاي سپاه كار خود را آغاز كردند سازمان
تشكل مردم    166در اين ايام براي مبارزه با بيماري كرونا،         :  وي تصريح كرد  

هاي نقدي و     ميليارد تومان در قالب كمك      11نهاد فعال با كمك خيران بالغ بر        
غيرنقدي شامل تهيه و توزيع مواد غذايي، مواد شوينده و ضدعفوني كننده،                

ساز، واگذاري موقت        اهداي ماسك و لباس بيمارستان، دستگاه اكسيژن            
 .اي كمك كردند نقاهتگاه براي بيماران و خدمات آموزشي و مشاوره

شوراي استاني نهادهاي انقالبي و نهادهاي عمومي        :  نشان كرد   بصيري خاطر 
هاي مردم نهاد به منظور ساماندهي تسهيالت حمايتي براي اقشار                 و سازمان 

پذير از بيماري كرونا در استان تشكيل شد و اين رزمايش همدلي                      آسيب
ريزي   مواسات و كمك از طرف سپاه و ديگر نهادها در همين جهت برنامه                 

 .شده است
، دفتر  )ره(  احمر، كميته امداد امام     همچنين جمعيت هالل  :  وي اظهار داشت  

، بنياد مستضعفان و    )ره(  نمايندگي آستان قدس رضوي، ستاد اجرايي فرمان امام       
 .اند گيري استانداري در حاشيه شهر نيز در اين زمينه فعال بوده دفاتر تسهيل

دوره :  سرويس خبـر 
ــت      ــي ــم ــوزشــي اه آم
پيشـگـيـري وكـنـتـرل         
ويروس كـرونـا ويـژه      
مراكز تجمعي وشبـانـه   
روزي بهزيستي اسـتـان   
كــرمــان بــا اولــويــت      
ــي        ــت ــب ــراق ــز م ــراك م
سالمندان با هـمـكـاري    
دانشگاه علوم پزشكـي  

 . برگزار شد
به گـزارش روابـط       
عمومي بهزيستي استان 

كرمان به همت معاونت توانبخشـي  
بهزيستي استان كرمان يـك دوره      
آموزسي دوسـاعـتـه بـا مـوضـوع           
اهميت پيشگيري و كنترل ويـروس  
كرونا ويژه مراكز تجمعي وشـبـانـه    

روزي بهزيستي با تاكيد بر مـراكـز     
سالمندان بـا هـمـكـاري اسـاتـيـد            
دانشگاه علوم پزشكـي اسـتـان در        

  . سالن شهيد ارشاد برگزار شد

زكيه نوري كارشناس سالمنـدان  
حوزه توانبخشي با بيان ايـنـكـه بـا         
رعايت الگوهاي بهداشتي و فاصلـه  
ــي            ــوزش ــن دوره آم ــذاري اي گ
دوساعته بـرگـزار شـده ؛ اظـهـار            

از    نـفـر     17تـعـداد      : داشت
كارشناسان سـتـادي در سـه        
حوزه معاونت توانبـخـشـي ،      
اجتماعي و پـيـشـگـيـري بـه         
همراه مسئولين فنـي مـراكـز      
ســالــمــنــدان در ايــن دوره        

  . آموزشي شركت كردند
وي با بيان اينكه توجـه بـه     
سالمندان در اين دوران بسيار 

روش :  مهم اسـت ؛ افـزود         
مراقـبـت و       -كاهش استرس 

كنترل بيماري دو موضـوعـي   
بود كه در اين دوره آموزشي 

گفتنـي  .  دو روزه به آن پرداخته شد
است مدرسين دوره آمـوزشـي از       
طريق ويدئو كنفـرانـس مـحـتـواي        
دوره را بـه شـركـت كـنـنـدگـان            

 .آموزش دادند

 كالس درس با مشاركت خيرين 1000امسال 
 شود در كرمان ساخته مي 

 بسته معيشتي كمك مؤمنانه اوقاف 6600
 شود بين نيازمندان كرمان توزيع مي 

 نفر از كارشناسان با تاكيد بر مراقبت17آموزش 
 و كنترل بيماري كرونا در سالمندان 
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