
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان اعالم کرد:

 پایان خرداد ماه؛ آخرین 

مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی

هشت صفحه    1000 تومان چهارشنبه 22 خرداد ماه 8/1398 شوال 1440/ 12 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3013

روحانی در دیدار با وزیر خارجه آلمان:

ایران با تحریم در بن بست قرار نخواهد گرفت

صفحه  ششم 

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 

نایب قهرمانی رکابزن کرمانی در مسابقات دانهیل ترکیه
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ضرب المثل های کرمانی 

اظهارات وزیر کشور

 درباره روند کاهشی

 قیمت ارز
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مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان :

واحدهای صنعتی

 عضو بانک جامع صنعت

برای تامین نیاز معرفی  می شوند

استاندار کرمان عنوان کرد؛

برنامه ریزی برای کاهش برداشت از 

منابع آبی  با توجه  به معیشت مردم  انجام شود
متن در صفحه دوم

که در ابتدایی ترین حد ممکن به سر می برد: کرمان و یک التزام  روایت »کرمان امروز« از سخنان استاندار 

متن کامل در صفحه هشتم

کدام چابکی؟   کدام کارایی؟
      استاندار فهیم و دلسوز کرمان از لزوم چابکی، کارایی و روانی سیستم دولتی سخن به میان آوردند، اما باید قبول کنیم که  دربرخی ادارات کرمان سیستم مکانیزه در حد یک فکاهی اجرا شده است. وقتی از کارت 
ملی هوشمند که دارای چیپِست الکترونیکی است کپی کاغذی گرفته می شود، یعنی نگرش ادارات ما در 70 سال قبل مانده است و هنوز در بسیاری از ادارات این استان بدون پرونده کاغذی شما را به رسمیت نمی 

شناسند. از سویی دیگر متاسفانه بسیاری از عوامل فساد مالی در همین کاغذ بازی ها ساخته می شود و....

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   جسد زن میانسال در یخچال خانه اش پیدا شد

  سارق سیم و کابل برق در کرمان دستگیر شد

  دعوت تنیسور کرمانی به اردوی تیم ملی تنیس ساحلی

  کالهبرداری میلیونی در پس سایت های شرط بندی

  تجاوز گروهی به دختر 8 ساله هندی

اخبار ایران، جهان و حوادث:

انجام مبارزه با 

ملخ های صحرایی  

در ۱۲۵ هزار هکتار

 از اراضی استان

 صفحه  دوم

چشمانی که 
نابینایان را 

نـــــمی بیننـــد

گزارش »کرمان امروز« 
از مشکالت 
و معضالت
کرمانی   نابینایان 
و مهم ترین 
مطالبات ایشان 
از مسئوالن 
درباره 
فضای 
شهری 
و اشتغال؛

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

مزایده گزار: شرکت معادن زغال سنگ کرمان    موضوع مزایده:  فروش 4000 تن زغال سنگ کنستانتره کک شو
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/03/28

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی 
تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 2/221/000/000 ریال

  تاریخ تحویل پاکتها: مورخه 98/04/09    تاریخ گشایش پاکت ها: مورخه 98/04/10 
مبلغ خرید اسناد: 200/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی ضمنا این آگهی در سایت  www.coal.kr.ir    در دسترس می باشد.    

شرکت معادن زغال سنگ کرمان تلفن تماس: 32117726 - 034 

نوبت دومآگهی مزایده عمومی 

 شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و حفاری چاه دوم شهرک صنعتی شماره2 جیرفت با برآورد اولیه حدود 6321 میلیون ریال، 
از محل اعتبارات داخلی شرکت را از طریق برگزاري مناقصه عمومی، بر اساس آیین نامه برگزاري مناقصات  به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
-  سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 317000000 ) سیصد و هفده میلیون ( ریال می باشد.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ 98/03/20 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 98/03/27.

- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت 13:00 روز یكشنبه مورخ 98/04/09.
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:00 صبح روز دوشنبه مورخ 98/04/10.

-  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه )پاکت الف(: کرمان- بلوار شهید عباسپور)پارادیس(- 
نبش میدان عاشورا-  تلفن:034-31272012

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر« موجود است.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

آگهی مناقصه شماره 466د98
)تجدید مناقصه(

صنف    اتحادیه  محترم  اعضاء  کلیه  اطالع  به  وسیله  بدین 
می  کرمان  شهرستان  سنگین  و  سبک  خودروهاي  نقاشان 
انتخاب  برای  مذکور  صنف  مدیره  هیأت  انتخابات  رساند 
نفر  یک  و  البدل  علی  عضو  نفر  دو  و  اصلی  عضو  نفر  پنج 
بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل صبح روزدوشنبه 
در محل سالن   9/ الي 30   8 از ساعت  مورخ 98/03/27 
اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان به نشانی میدان 
از  لذا  گردد.  می  برگزار  سعدی  خیابان  ابتدای  قرنی 
پروانه(  )صاحب  مربوطه  اتحادیه صنف  محترم  اعضاء  کلیه 
با همراه داشتن دفترچه عضویت  الزاما  درخواست می شود 
انتخابات  یا تصویر پروانه کسب معتبر در محل برگزاری  و 

حضور بهم رسانند.
                   هومن سیوندی پور
   رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان  

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم اتحادیه صنف  ابزار 
مدیره  هیأت  انتخابات  رساند  می  کرمان  شهرستان  فروشان 
نفر  دو  و  اصلی  عضو  نفر  پنج  انتخاب  برای  مذکور  صنف 
عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس 
از ساعت  مورخ 98/03/30   پنجشنبه  روز  البدل صبح  علی 
اصناف  اتاق  اجتماعات  سالن  محل  در   9/  30 الي   8
خیابان  ابتدای  قرنی  میدان  نشانی  به  استان  مرکز 
سعدی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء محترم اتحادیه 
صنف مربوطه )صاحب پروانه( درخواست می شود الزاما با 
همراه داشتن دفترچه عضویت و یا تصویر پروانه کسب معتبر 

در محل برگزاری انتخابات حضور بهم رسانند.
                   هومن سیوندی پور
   رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات

اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان  

صنف    اتحادیه  محترم  اعضاء  کلیه  اطالع  به  وسیله  بدین 
انتخابات  رساند  می  کرمان  شهرستان  اي   رایانه  بازیهاي 
هیأت مدیره صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی 
و دو نفر عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر 
از ساعت  البدل صبح روز سه شنبه 98/03/28  بازرس علی 
اصناف  اتاق  اجتماعات  سالن  محل  در   9/  30 الي   8
خیابان  ابتدای  قرنی  میدان  نشانی  به  استان  مرکز 
سعدی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء محترم اتحادیه 
صنف مربوطه )صاحب پروانه( درخواست می شود الزاما با 
همراه داشتن دفترچه عضویت و یا تصویر پروانه کسب معتبر 

در محل برگزاری انتخابات حضور بهم رسانند.
                   هومن سیوندی پور
   رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان  

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم اتحادیه صنف   تولید 
رساند  می  کرمان  شهرستان  کابینت  فروشندگان  و  کنندگان 
انتخابات هیأت مدیره صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو 
اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک 
البدل صبح روز چهارشنبه مورخ 98/03/29  بازرس علی  نفر 
اتاق  اجتماعات  سالن  محل  در   9/  30 الي   8 ساعت  از 
ابتدای  قرنی  میدان  نشانی  به  استان  مرکز  اصناف 
خیابان سعدی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء محترم 
شود  می  درخواست  پروانه(  )صاحب  مربوطه  صنف  اتحادیه 
الزاما با همراه داشتن دفترچه عضویت و یا تصویر پروانه کسب 

معتبر در محل برگزاری انتخابات حضور بهم رسانند.
                   هومن سیوندی پور
   رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان  

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات 
اتحادیه صنف  نقاشان خودروهاي 
سبك و سنگين  شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات 
اتحادیه صنف ابزار فروشان  

شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات 
اتحادیه صنف بازیهاي رایانه اي   

شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات 
اتحادیه صنف توليد کنندگان 

و فروشندگان کابينت شهرستان کرمان 

زیباترین چشم انداز، تندیس نگاه توست

و قشنگترین لحظه لحظه رویيدن توست

 سالروز 9 مين سال تولدت را با تقدیم 

یك سبد گل سرخ تبریك می گویم

تولدت مبارک، دوستت دارم

از طرف مامان نرگس

تولدت مبارک



دو چهارشنبه 22 خرداد ماه 8/1398 شوال 1440/ 12 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3013 
اخبار استان

استاندار کرمان گفت: برنامه ریزی برای کاهش برداشت از منابع آبی زیر 
زمینی در سطح استان باید با توجه به وضعیت معیشت مردم دنبال شود.

فدائی  جواد  محمد  دکتر  کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به   
در  مختلف  به طرق  زمینی  زیر  آب  منابع  از  اضافه  برداشت  به  اشاره  با 
سطح استان افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده باید تا پایان برنامه ششم 
توسعه، سالیانه 900 میلیون متر مکعب در حوزه منابع آبی زیر زمینی 
کاهش مصرف داشته باشیم و در نهایت این روند کاهشی در دراز مدت 

باعث جبران کسری مخازن آب استان شود.
وی با مهم خواندن اقدامات عملی و پرهیز از مباحث نظری تصریح کرد: 
در سالیان گذشته اجرای طرح همیاران آب باعث جبران بخشی از این 
کسری ها شده است ولی برای حل مسأله کم آبی در دراز مدت نیازمند 

راه حل های اجرایی جدی هستیم.
با  سازگاری  استانی  کارگروه  گذشته  جلسات  مصوبات  به  اشاره  با  وی 
یکی  استان  سطح  در  مجاز  غیر  های  چاه  وجود  داشت:  اظهار  آبی  کم 
از مشکالت مهم و بحران های جدی برای مقابله با کم آبی است و در 
جلسات قبل مقرر کردیم روستای چاه حسن رودبار جنوب و چمن در 

و  مجاز  غیر  های  چاه  تکلیف  تعیین  پایلوت  مناطق  عنوان  به  جیرفت 
مجاز انتخاب شوند.

دکتر فدائی با اشاره به گزارش نماینده اداره کل جهاد کشاورزی جنوب 
استان افزود: طبق اعالم این سازمان، در روستای چمن جیرفت با توجه 
به مساحت اراضی کشاورزی و تعداد چاه های مجاز و غیر مجاز، میزان 
این  نیاز  مورد  حجم  از  بیشتر  بسیار  زمینی  زیر  منابع  از  آب  برداشت 

اراضی است.
استاندار کرمان با تأکید بر هدف اصلی کارگروه استانی سازگاری با کم 
آبی گفت: برنامه کاهش برداشت از منابع آبی زیر زمینی باید با توجه به 

در نظر گرفتن معیشت مردم دنبال شود.
انتقاد از آمارهای متناقض ارائه شده  تصریح کرد: حل مسائل و  با  وی 

مشکالت و مقابله با کم آبی به آمارهای صحیح و دقیق نیاز دارد.
 جلسه سازگاری با کم آبی استان روز دوشنبه 20 خردادماه 98 با حضور 
سابق  و  کنونی  فرمانداران  روش  امینی  و  عطاپور  استاندار،  فدائی  دکتر 
استانداری  اعظم  پیامبر  سالن  در  استان  مدیران  از  تعدادی  و  جیرفت 

برگزار شد.

استاندار کرمان عنوان کرد؛

برنامه ریزی برای کاهش برداشت از منابع آبی  با توجه  به معیشت مردم  انجام شود

خبر
مدیر عامل شرکت شهرک های 

صنعتی کرمان :

واحدهای صنعتی عضو بانک جامع 

صنعت ،برای تامین نیاز دستگاه های 

اجرایی معرفی خواهند شد
 

از دریافت مصوبه شورای  مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان 
گفت و گو و بخش خصوصی به منظور تامین نیاز های دستگاه های اجرایی 

با اولویت تولیدات استانی خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان مجید 
غفاری گفت: در چهل و دومین جلسه شورای گفت و گوی استانی و بخش 
های  دستگاه  توسط  کرمانی  کاالی  خرید  از  حمایت  موضوع  خصوصی 
مورد  که  شد  مطرح  کرمان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  توسط  اجرایی 
حمایت نمایندگان مجلس و ریاست اتاق بازرگانی و اتاق اصناف کرمان قرار 
گرفت و بر این موضوع تاکید شد که حمایت از خرید کاالی کرمانی ارتباط 

مستقیمی با افزایش اشتغال استان خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: از مشکالت ادارات دولتی عدم شناخت تولیدات استان 
در حوزه های مختلف خصوصا صنایع کوچک و متوسط است که شرکت 
شهرک های صنعتی در نظر دارد واحد های صنعتی عضو در بانک جامع 
مختلف  نیازهای  تامین  جهت  اجرایی  های  دستگاه  به  را  استان  صنعت 

معرفی نماید.
واحد های صنعتی می توانند برای عضویت در بانک جامع صنعت با شماره 
باژیان مدیر روابط عمومی شرکت شهرک  09۱۳۳۴09۶۶2 آقای مسعود 

های صنعتی کرمان تماس حاصل نمایند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان 
خبر داد:

انجام مبارزه با ملخ های صحرایی

 در ۱۲۵ هزار هکتار از اراضی استان   
ها  ملخ  هجوم  به  اشاره  با  کرمان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جاری  سال  ماه  بهمن  از  استان  این  کشاورزی  باغات  و  مزارع  مراتع،  به 
ملخ  با  مبارزه  آلوده  اراضی  از  از ۱2۵ هزار هکتار  بیش  تاکنون در  گفت: 
به جنوب  مربوط  مقدار  این  از  هکتار  که ۱۱0  انجام شده  های صحرایی 
افزود:  ایرنا، عباس سعیدی در جمع خبرنگاران  به گزارش  است.   کرمان 
مبارزه با ملخ های صحرایی در 9 هزار و ۵00 هکتار از اراضی شمال استان 
کرمان انجام شده و یک میلیون هکتار نیز از نظر وجود ملخ ها مورد پایش 
وارد  ماه  بهمن  از  صحرایی  ملخ های  کرد:  تصریح  وی  است.  گرفته  قرار 
کشور شدند و کرمان یکی از هفت استان درگیر کشور است به طوری که 
بیشترین  ترتیب  به  هرمزگان  و  کرمان  بلوچستان،  و  سیستان  استان های 

درگیری با این آفت را دارند.
وی ادامه داد: گزارش های جهانی حاکی از هجوم ملخ های صحرایی تا تیرماه 
از صحرای عربستان به استان های مختلف کشور است این در حالی است که 
این آفت تاکنون خسارات جدی به مزارع و باغت استان کرمان وارد نکرده 
است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه ملخ های 
مهاجر قباًل بدو ورود، به مراتع وارد می شدند گفت: اکنون این آفت بعد از 

ورود به مناطق، مستقیم وارد مزارع و باغات می شود.
وی افزود: 2 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار استانی و 2 میلیارد و ۱00 
میلیون تومان اعتبار ملی برای مبارزه با ملخ ها در استان کرمان هزینه شده 
است. سعیدی از استاندار کرمان، فرمانداران، سازمان مدیریت برنامه ریزی، 
سپاه و بسیج به دلیل برگزاری سریع ستاد بحران و کمک در زمینه مبارزه 

با ملخ های صحرایی تقدیر کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به نامگذاری 2۱ تا 2۷ 
افزود: ۱۳۶ طرح بخش کشاورزی  به عنوان هفته جهاد کشاورزی  خرداد 
در حوزه آب، خاک و آبیاری تحت فشار، الیه روبی و مرمت قنوات ساخت 

کانال های انتقال آب و لوله گذاری افتتاح می شود.
پروژه   20 دامپروی،  طرح   2۱ خاک،  و  آب  طرح   8۷ اینکه  بیان  با  وی 
تولیدات گیاهی، یک طرح شیالت و آبزی پروری طی هفته کشاورزی در 
کرمان افتتاح می شود اظهار داشت: بهره برداری از طرح های هفته کشاورزی 

در کرمان با 8۷ میلیارد تومان اعتبار ۱۴2 شغل ایجاد می کند.
وی ادامه داد: اگر در حوزه کشاورزی به دانش توجه شود بهره وری بیشتر 
می شود و یکی از مسائلی که می تواند رونق تولید ایجاد اشتغال و ثروت کند 
بهره وری در حوزه های مختلف بخش کشاورزی است که مهمترین آن بهره 

وری در آب و خاک است.
سعیدی گفت: کاهش سطح زیر کشت محصوالت پر مصرف در آب از جمله 
اقتصادی  مزیت  با  و محصوالتی  است  برنامه های سازمان جهاد کشاورزی 

جایگزین این محصوالت شده است.
استان کرمان تصریح کرد: کشت زعفران،  رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
زرشک، سیر و گیاهان دارویی به عنوان محصوالت کم نیاز به آب و با مزیت 

اقتصادی و صادراتی توسط کشاورزان در استان کرمان در حال اجرا است.
وی افزود: حفاظت از آب و خاک به عنوان منابع پایه اولویت سازمان جهاد 
کشاورزی است به طوری که اکنون به ازای هر هکتار اجرای طرح آبیاری 

تحت فشار ۱۳ میلیون تومان بالعوض به کشاورز پرداخت می شود.

معاون سازمان صمت 

استان اعالم کرد:

پرداخت تسهیالت

 تبصره 18 

به واحدهای تولیدی 

در سال جاری
 

مهندس غفاری نژاد معاون امور صنایع سازمان 
گفت:  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
صمت  وزارت  تفاهم  براساس  جاری  سال  در 
نقدینگی   18 تبصره  تسهیالت  محل  از 
تامین می کنیم که یک  را  تولیدی  واحدهای 
هزار و 90 میلیارد تومان با نرخ 14 درصد در 
مناطق برخوردار به سه گروه طرح های نیمه 
پیشرفت 60 درصد،  با  معدنی  و  تمام صنعتی 
واحدهای موجود که نیاز به بازسازی و نوسازی 
و افزایش ظرفیت تولید دارند و همچنین برای 

سرمایه در گردش پرداخت خواهیم کرد.
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  نژاد  غفاری  امین 
نیمه  های  استان  از  یکی  کرمان  استان  کرد: 
صنعتی کشور است که جزو 10 استان برتر در 

حوزه صنعت قرار دارد.
وی افزود: یک هزار و 225 پروانه بهره برداری 
تعداد  این  که  داریم  کرمان  استان  در  فعال 
بنگاه   500 )حدود  هستند  فعال  نیمه  یا  فعال 
کار  ظرفیت  درصد   50 از  کمتر  و  فعال  نیمه 
می کنند( که واحدهای مشکل دار احصاء شده 
و آنها که امکان برگشت به تولید دارند، دنبال 

می کنیم.
صنایع  ترین  مهم  کرد:  تصریح  نژاد  غفاری 
زنجیره  فوالد،  زنجیره  شامل  کرمان  استان 
وصنایع  سازی  قطعه  خودروسازی،  مس، 
در  خودروساز  صنعتی  واحد   5 و  است  وابسته 

منطقه ویژه اقتصادی بم در حال کار است.
وی بیان کرد: تولید انواع لوله های پلی اتیلن 
استان  صنعت  واحدهای  دیگر  از  اتصاالت  و 
کرمان است که سهم 25 درصدی از تولید این 
محصول را در کشور داریم. در تولید الستیک 
و  برق  و  هستیم  کشور  های  قطب  از  یکی 
محورهای  از  نیز  کرمان  استان  الکترونیک 

صنعت است.
گفت:  کرمان  استان  صمت  سازمان  معاون 
تولید،  به رغم چالش های حوزه  در سال 97 
سال خوبی از لحاظ صدور و تولید پروانه بهره 
صادر  مورد   125 که  بود  استان  در  برداری 
کردیم و سرمایه گذاری این واحدها یک هزار 
و 55 میلیارد تومان و ایحاد یک هزار و 770 

اشتغال مستقیم بوده است.
درخواست  فقره   506 همچنین  افزود:  وی 
سرمایه گذاری جدید در حوزه صنایع استان به 
ارزش 9 هزار و 400 میلیارد تومان داشتیم که 
پیش بینی می شود اگر محقق شود 11 هزار 
این درخواست  باشیم که  اشتغال جدید داشته 
ها در صنایع معدنی، غذایی و شیمیایی و عمدتا 

صنایع کانی غیرفلزی است.
برای  اظهار کرد: در سال گذشته  نژاد  غفاری 
میلیارد  با 160  آهن  تولید کنسانتره  واحد  سه 
تومان سرمایه گذاری پروانه صادر شد و یک 
واحد تولید فروکروم در منطقه ویژه اقتصادی 
تومان  میلیارد   316 با  که  داشتیم  رفسنجان 
پروانه تولید دریافت کرد و بخشی از خوراکش 
از معادن کرومیت اسفندقه تامین و بخشی وارد 

می شود.
وی افزود: همچنین واحد تولید انواع دارو با 25 
ویژه  منطقه  در  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد 
رفسنجان فعال شد و در یک ماهه سال جدید 
گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد   50 حدود  نیز 
کرمان  استان  در  اشتغال  نفر   200 با  صنعتی 

داشتیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان اعالم کرد:
 پایان خرداد ماه؛ آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: تا خرید 20 
خرید  برای  اما  نیستند  مالیات  دریافت  مشمول  سکه، 
20 تا ۶0 سکه به ازای هر سکه باید ۱۵0 هزار تومان 
مالیات بپردازند، از ۶0 تا ۱00 سکه به ازای هر سکه 
هر  ازای  به  تا 200 سکه  از ۱00  و  تومان  هزار   200
سکه 2۵0 هزار تومان مالیات باید بپردازند و برای خرید 
بیش از 200 سکه باید پرونده مالیاتی تشکیل می شود.
 2۱ سلمانی«  »محمد  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
اینکه رسانه  به  با اشاره  خردادماه در جمع خبرنگاران 
مالیاتی  نظام  همیاران  مالیاتی،  فرهنگسازی  برای  ها 
هستند، اظهار کرد: کار ما وصول مالیات است و ضمن 
ارائه خدمت، مالیات را از صاحبان درآمد اخذ می کنیم.
مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  فصل  خردادماه  افزود:  وی 
اشخاص حقیقی است و مودیان مکلف هستند تا پایان 
۳۱ خردادماه جاری اظهارنامه سال 9۷ خود را از طریق 
درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور ارائه و تسلیم 

کنند.
پایان  تا  نیز  خودروها  مالکان  کرد:  تصریح  سلمانی 
را  اظهارنامه خود  ارائه  کار  دارند که  خردادماه فرصت 

از طریق دفاتر پیشخوان دولت تسلیم کنند.
کلیه  کرد:  بیان  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
که  مسکونی  واحدهای  صاحبان  و  حقوقی  اشخاص 
قانون   ۱۱0 ماده  طبق  نیز  دهند  می  اجاره  به  را  آن 
مالیات ها تا پایان تیرماه امسال فرصت دارند به صورت 
الکترونیکی اظهارنامه خود را تسلیم کنند و می توانند 

مالیات را حضوری یا از طریق سیستم تقسیط کنند.
وی با اشاره به تمهیدات سازمان امور مالیاتی در سال 
جاری افزود: آنهایی که معاف بوده اند، کماکان معاف 
هستند، مشروط به اینکه درآمد بیشتری نداشته باشند 

و باید اظهارنامه معافیت را تسلیم کنند.
سلمانی اظهار کرد: در اجرای تبصره ماده ۱00 قانون 
ریال  میلیون  تا 2۵  درآمد صفر  با  مودیان  ها،  مالیات 
افزایشی ندارند، درآمدهای تا ۵0 میلیون ریال ۵ درصد 
درصد   ۱0 ریال  میلیون   ۱00 تا   ۵0 دارند،  افزایش 
افزایش و بقیه ۱۵ درصد افزایش دارند و به این شکل 

اظهارنامه ها قطعی می شود.
 9۷ سال  در  مشاغل  معافیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 

عدد 2۱۵ میلیون ریال بوده است، گفت: امسال برای 
نخستین بار مالیات بر سکه وضع شده و همه خریداران 
سکه که در سال 9۷ سکه خریداری کرده اند، تا خرید 

20 سکه، مشمول دریافت مالیات نیستند.
ازای هر  به  تا ۶0 سکه  برای خرید 20  اما  افزود:  وی 
تا  از ۶0  بپردازند،  مالیات  تومان  هزار  باید ۱۵0  سکه 
۱00 سکه به ازای هر سکه 200 هزار تومان و از ۱00 تا 
200 سکه به ازای هر سکه 2۵0 هزار تومان مالیات باید 
باید پرونده  از 200 سکه  برای خرید بیش  بپردازند و 

مالیاتی تشکیل می شود.
بر  مالیات  درباره  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
ارزش افزوده بیان کرد: در دو ماهه امسال ۶۳ میلیارد 
حساب  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  محل  از  تومان 
شهرداری ها و دهیاری های استان کرمان واریز کرده 
ایم که ۱۷ میلیارد تومان به حساب شهرداری کرمان 

واریز شده است.
استانی  صورت  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  افزود:  وی 
وصول می شود و براساس جمعیت ۷0 درصد به شهرها 

و ۳0 درصد به روستاها توزیع می شود.
اینکه  بیان  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  سلمانی 
سامانه  کرد:  تصریح  کنند،  اعتماد  ما  به  باید  مردم 
۱۵2۶ پاسخگوی مودیان مالیاتی است و تالش بر این 
است اطالع رسانی در خصوص مالیات به نحو مطلوب 

انجام شود.
کرد:  تصریح  مالیاتی  فرارهای  از  درباره جلوگیری  وی 
مالیاتی مکلف  ماده ۱۶2 مکرر همه مودیان  اجرای  با 
هستند گزارش فصلی خود را در سامانه ثبت کنند که 
و  است  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری  برای  مهم  ابزار  یک 
کسانی که خرید و فروش و خدمات را ثبت نکنند، سه 
درصد مشمول جریم هستند و تا زمانی که اطالعات را 

وارد سیستم نکنند، جریمه بخشیده نمی شود.
از  یکسری  گفت:  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
وزارت  پولشویی  با  مبارزه  اداره  توسط  نیز  اطالعات 
اقتصاد به استان ها داده می شود که بررسی می کنیم 
و امیدواریم با این موارد و اقداماتی که صورت می گیرد، 
یا کم  باشیم  نداشته  مالیاتی  فرار  آینده  در سال های 

باشد.

در  کرمان  استان  برای  شده  وضع  مالیات  درباره  وی 
بودجه ساالنه کشور افزود: هر سال با توجه به هزینه ها 
در کل کشور یک رقم درآمد مالیاتی تعیین می شود و 
این مختص استان کرمان نیست و ما جزو استان های 

اول در پرداخت مالیات نیستیم.
مالیات،  دریافت  در  ما  کرد:  اظهار  ادامه  در  سلمانی 
هر  به  اما  دهیم  می  انجام  را  مالیاتی  سازمان  رسالت 
اجحاف  جاهایی  شاید  و  گیریم  نمی  مالیات  قیمتی 

صورت بگیرد.
وی افزود: شاید به مودیان اطالعات نمی رسد، اما برخی 
باید مالیات را پرداخت کنند و می خواهند  می دانند 
زمان بخرند. اگر اعتراضی باشد، رسیدگی می کنیم و 
موارد حل می شود و سعی می کنیم به توافق برسیم و 

چیزی خالف قانون از کسی نمی خواهیم.
سلمانی به مودیان مالیاتی توصیه کرد: در هر زمینه ای 
اقدام کنند، مشمول جریمه تاخیر نمی شوند و با توجه 
تولیدی کمک می  به واحدهای  ما  به وضعیت موجود 

کنیم تا راه بیفتند، تعطیل نشوند و کسی بیکار نشود.
از دستگاه کارتخوان  وی درباره عدم استفاده پزشکان 
اظهار کرد: پزشکان مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه 
فروشگاهی شده اند که همه کارکردها را به ما ارائه می 
دهد و در روزهای اخیر طی جلسه ای که با دادستان 
داشتیم، مقرر شد که پزشکان دستگاه کارتخوان داشته 
باشند و در غیر این صورت اداره کل مالیاتی به عنوان 

ضابط اقدام خواهد کرد.

اختصاص ساعت ابتدایی پنجشنبه ها به مطالعه در استانداری کرمان
روابط  و  رسانه  امور  در  کرمان  استاندار  مشاور 
کرمان،  استاندار  دکترفدائی  از سوی  گفت:  عمومی 
مطالعه  به  پنجشنبه  های  روز  ابتدایی  یک ساعت  

کارکنان استانداری اختصاص داده شد.
عباس  کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
تقی زاده با اشاره به اینکه این طرح با هدف ارتقای 
سرانه مطالعه و افزایش بهره وری اجرایی می شود، 
افزود: کارکنان استانداری در قالب اجرای این طرح 
و  یافته  توانند در سالن شهید مرتضوی حضور  می 
افزایش  هدف  با  مطالعه  برای  پیشنهادی  ساعت  از 
کارآیی و بهره وری و ارتقا دانش و آگاهی های حرفه 

ای و عمومی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: در قالب اجرای طرح ساعت مطالعه، 
هر هفته به قید قرعه به تعدادی از کارکنان شرکت 

کننده،  هدایایی اعطا خواهد شد.
به گفته وی ارتقا سرانه مطالعه  و دیگر شاخص های 
کرمان  استاندار  های  برنامه  از  استان  در  فرهنگی 
است و کارکنان و عالقه مندان می توانند برنامه های 
پیشنهادی و کاربردی خود را در این زمینه به دفتر 
ارسال  استانداری  عمومی  روابط  یا  کرمان  استاندار 
کنند. مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط 
عمومی با اشاره به اینکه »ساعت مطالعه کارکنان« 
در فرمانداری ها و بخشداری های سراسر استان از 
اظهارداشت:  شود،  می  اجرائی  خرداد  پنجشنبه2۳ 

این طرح در سایر ادارات استان کرمان نیز با مصوبه 
باالترین  تایید  شورای فرهنگی یا شورای معاونان و 

مقام اجرایی دستگاه قابلیت اجرا دارد.
استاندار  سوی  از  همچنین  شد:  یادآور  زاده  تقی 
استانداری کرمان مجددا  کتابخانه  مقرر شد  کرمان 
در ساختمان جدید آن که ظرف شش ماه آینده به 

بهره برداری خواهد رسید، دایر شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، پیشنهاد 
جلسه  در  استانداری  در  مطالعه  ساعت  اختصاص 
کرمان  استاندار  با  استانداری  کارکنان  شنبه  صبح 
مطرح و از سوی دکترفدائی پس از اصالحاتی مصوب 

و برای اجرا ابالغ شد.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان راور در نظر دارد رقبات موقوفات ذیل را از طریق مزایده با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.
موقوفه فخر جهان خانم مغازه شماره 1 چهارراه قدس جنب مغازه آقای زراعت ماهیانه مبلغ 4000000 ریال و مغازه شماره 2 الی 13 

ماهیانه مبلغ 2100000 و مغازه شماره 14 ماهیانه مبلغ 2400000 ریال 
2- موقوفه شفیع خانی مغازه شماره 1 با اجاره ماهیانه مبلغ 5800000 و مغازه شماره 2 الی 4 با اجاره بهاء 2400000 ریال و مغازه شماره 

5 روبروی پمپ بنزین با اجاره بهاء 1200000 ریال 
3- موقوفه شمس الدین مغازه شماره 1 و 2 با اجاره بهاء ماهیانه مبلغ 2300000 ریال 

داوطلبان می توانند تا پایان وقت اداری روز یک شنبه 2 تیرماه 98 پیشنهادات خود را در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه اداره اوقاف 
راور تحویل و رسید دریافت نمایند. به پیشنهادات رسیده راس ساعت 9 صبح دوشنبه 3 تیرماه 98 در محل اداره اوقاف رسیدگی خواهد 

شد متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد بهروری اقتصادی اوقاف راور مراجعه نمایند.496025

منصور هدایتی - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان راور 

آگهی مزایده نوبت اول 
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کرمان شرکت سهامی  نورآفرین  فنی خدماتی  تغییرات شرکت  آگهی 
خاص به شماره ثبت 6040 و شناسه ملی 10860567926

تصمیمات   1398/02/24 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به   
آقای  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  به  ذیل  شرح  به  مدیره  هیات  اعضای  1ـ   : شد  اتخاذ  ذیل 
حسین رحمانی انبار دان به شماره ملی 1219246603 ، خانم شهال رحمانی انباردان به شماره ملی 
0035840196 ، خانم شایسته رحمانی انباردان به شماره ملی 2992275603 -2 خانم شراره رحمانی 
انباردان به شماره ملی 2992657913 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد امین رحمانی انبار دان 
به شماره ملی 2992785237 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
3ـ روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4ـ پس از قرائت 
گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال1397 مورد تصویب قرار 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گرفت. 

کرمان )494748(

درتاریخ  سازه  فیدار  تجارت  کیهان  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
1397/12/27 به شماره ثبت 15995 به شناسه ملی 14008237413 
اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت 
پروژه  گذاری,  جدول  آب,  کشی  لوله  فاضالب,  کشی  :لوله  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم 
های ساختمانی و کلیه فعالیت های ساختمانی, ابنیه, راه, راه سازی, طراحی, نظارت, اجرا, مشاوره, 
عمرانی و معماری,کلیه فعالیت های پیمانکاری و تاسیساتی, تعمیرات ساختمانی, پرورش قارچ, آبیاری 
کشاورزی, خدمات مهدکودک و پیش دبستانی, خدمات شهری)سرویس ایاب و ذهاب و حمل و نقل 
درون شهری(, کارگاه های ریخته گری, کلیه فعالیت های خدماتی, کلیه فعالیت های بازرگانی, تولید, 
توزیع, پخش, فرآوری, بسته بندی, خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ کارت بازرگانی, اخذ و 
اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده و استعالم وفق ماده 17 و 
تبصره 1 قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش 
مرکزی ، شهر کرمان، فیروزآباد ، کوچه فیروز آباد 11 ، کوچه غربی 1 ، پالک 37 ، طبقه همکف 
کدپستی 7615833551 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم 
به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 69/22130/732 مورخ 1397/12/23 نزد بانک تجارت شعبه پزشکان با کد 
22130 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مجتبی بابائی به شماره ملی 2980066281و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی خلیلی یزدی به شماره ملی 2992631108و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم محبوبه 
سرآسیابی کوه بنانی به شماره ملی 2993900161و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم معصومه خلیلی یزدی به شماره ملی 2994086001و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای علی ایرانمنش به 
شماره ملی 2991680172 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مطهره سرآسیابی 
کوه بنانی به شماره ملی 2992713392 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر 
االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )494749(

به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  سازان  ارفع  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 6002 و شناسه ملی 10860231529 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/21 : - حدود اختیارات مدیرعامل به 
شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: الف: معامالت عقد قراردادهای پیمانکاری تا سقف 500.000.000 
)پانصد میلیون ریال( با صالحدید مدیرعامل ب: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات 
دولتی و موسسات خصوصی. ج: نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق 
و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه سایرشرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی 
و  اصل  از  آن  دیون  پرداخت  و  شرکت  مطالبات  دریافت  د:  آنها.  وراث  مستمری  و  بازنشستگی  و 
بهره و متفرعات. ه: اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از 
آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام 
مصالحه،تعیین وکیل،سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین داور با یا بدون 
اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف حاشیه از قانون داوری تعیین 
وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و 
باشد،دعوی خسارت  امری که کامال قاطع دعوی  به  اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه  کارشناس 
استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین 
مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعضای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت 
درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات 
و دوائر ثبت اسناد. و: تعیین میزان استهالک ها. ز: تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شرکت 
هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )495323(

به  خاص  سهامی  شرکت  هلیل  خاک  مکانیک  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 14211 و شناسه ملی 14005665053 

 : مدیران  الف-تعیین سمت   1398/02/24 مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به 
آقای مبین رجائی نیا با کدملی 2980156558 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای اکبر 
رجائی نیا با کد ملی 3130265422 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم رضوان رجائی نژاد با 
کدملی 3130262369 به سمت عضو هیئت مدیره ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و 
کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل آقای مبین رجائی نیا و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )495329(

آگهی تغییرات شرکت صنایع مس افق کرمان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 14019 و شناسه ملی 10630061317

تبدیل  الف-   1397/12/25 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
نوع شرکت از سهامی خاص به شرکت سهامی عام مورد تصویب مجمع قرار گرفت . ب- ترازنامه و 
حساب سود و زیان مصوب منتهی به سالهای 1395 و 1396 و صورت دارایی شرکت که مقوم شده 
اعم ازاموال منقول و غیر منقول و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده است . )صورت 
داریی شرکت و اموال منقول و غیر منقول در ثبت شرکتها و مرکز شرکت برای مراجعه عالقه مندان 
آماده می باشد .( ج- متن اعالمیه تبدیل شرکت بشرح ذیل می باشد : - نام و شماره ثبت شرکت: 
شرکت صنایع مس افق کرمان بشماره ثبت: 14019 و شناسه ملی 10630061317 - موضوع شرکت 
و نوع فعالیت های آن: موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه شامل سرمایه گذاری در طرح 
های صنعتی و معدنی و ساختمانی انجام امور بازرگانی ،حضور فعال در بازار سرمایه ، خرید و فروش 
سهام و اوراق بهادار کلیه شرکتها و موسسات مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد 
سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری 
بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و موسسات مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی جهت خرید 
و مشارکت در اختیار گرفتن اداره شرکتها و موسسات تولیدی صنعتی خدماتی بازرگانی و ساختمانی 
از طریق مراجع ذیصالح و تشویق و تسهیل  و  به صورت مستقیم  اوراق مشارکت  خرید و فروش 
سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره در خصوص ایجاد 
زمینه مناسب برای مدیریت سرمایه گذاری خرید و فروش کلیه کاالهای بازرگانی و تجاری مجاز، 
واردات و صادرات هر نوع کاالی مجاز و درصورت لزوم سرمایه گذاری در این زمینه از طریق اشخاص 
حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور بر اساس 
پروژه های صنعتی،  اجرای  و  نظارت  یا  و  انجام خدمات مهندسی، طراحی مشاوره  مقررات جاری، 
عمرانی، وحوزه برق و انجام عملیات معدن کاری و کارهای عمرانی و تامینن ماشین آالت مختلف، 
طراحی محاسبه و نظارت اجرا و قبول عملیات خاکی و معدنی و مسکونی تجاری اداری و صنعتی، 
انجام خدمات   ، مخابرات  و  اینترنت  افزاری  و سخت  افزاری  نرم  اندازی سیستم های  راه  و  نصب 
مهندسی طراحی مشاوره نظارت و اجرای پروژه های خدماتی تاسیساتی کشاورزی جنگل داری و 
فضای سبز طبخ و سرو غذا،کلیه امور خدمات رفاهی رستورانها و مهمانسراها و تامین نیروی انسانی 
متخصص و کارگری، آموزش پژوهش و تحقیقات در زمینه های معدنی و سایر زمینه های مرتبط با 
صنعت و مشاوره و ساخت و تولید بطور توام و عرضه کلیه خدمات صنعتی و طرح و تهیه نقشه و اسناد 
و امالک فنی و ایجاد هر گونه کارخانه تولیدی و یا صنعتی صادرات و واردات ماشین آالت و لوازم 
یدکی و ابزارآالت و هرگونه مواد اولیه مورد نیاز و قبول نمایندگی ها از شرکت های داخلی و خارجی 
در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم میباشد. - مرکز اصلی 
شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن: استان کرمان بخش مرکزی شهر 
کرمان بلوار جمهوری اسالمی خیابان صادقیه بلوار جمهوری اسالمی پالک 0 مجتمع میالد طبقه 
اول واحد 111 کدپستی 7618951355 – شرکت فاقد شعبه میباشد - مدت فعالیت شرکت: فعالیت 
آن:  شده  پرداخت  مبلغ  و  سرمایه شرکت   - خواهدبود.  نامحدود  مدت  به  تأسیس  تاریخ  از  شرکت 
سرمایه شرکت )دو هزار و پانصد میلیارد ریال( است که به ]دو میلیارد و پانصد میلیون[ سهم عادی 
یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تمامًا پرداخت گردیده است. و- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد 
تعداد و امتیازات آن: کلیه سهام شرکت بانام عادی میباشد - هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره 
نمایندگی شرکت سرمایه  به  باکدملی 3051201235  آرمان حسنی  آقای  و مدیرعامل شرکت: -1 
گذاری مس سرچشمه با شناسه ملی 10860513778 بسمت ریاست هیات مدیره -2 آقای محراب 
با شناسه ملی 10860521523  نمایندگی شرکت حکیم مس  به  باکدملی 0057418675  احمدیان 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره -3 آقای رضا علی بافقی با کدملی 3051144096 به نمایندگی 
شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس با شناسه ملی 10860546109 به سمت عضو هیات 
مدیره -4 آقای حمیدرضا سعیدی عزیز کندی با کدملی 0067034187 به نمایندگی شرکت عمران 
گستران آذین کویر با شناسه ملی 14004789900 به سمت عضو هیات مدیره -5 آقای حمیدرضا 
اخالقی یزدی نژاد با کد ملی 4430544441 به نمایندگی شرکت حمل و نقل راهور مس با شناسه 
ملی 10860529900 به سمت عضو هیات مدیره -6 آقای محراب احمدیان باکدملی 0057418675 

به سمت مدیرعامل - شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهام یا 
وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم، یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب 
سهم، صرف نظر از تعداد سهم میتواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک 
هویت و وکالت یا نمایندگی در کلیه مجامع حضور یابد. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی 
خواهد داشت.مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده 88 اصالحیه قانون تجارت 
عمل خواهد شد ط- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد 
از تصفیه: تقسیم سود طبق ماده 90 اصالحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب 
مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم %10 از سود ساالنه بین صاحبان سهام 
الزامی است طبق مواد 140 و 238 قانون تجارت هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از 
سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی منظور نماید. همین کهه اندوخته به یک دهم سرمایه 
یابد کسر یک بیستم  افزایش  رسید منظور کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت 
مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد به پیشنهاد هیات مدیره و 
تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار 
گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به 
عمل خواهدآمد - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که از سوی شرکت تضمین 
شده است: مبلغ دیون شرکت در تاریخ 1397/06/31 معادل 245.202 میلیون ریال بوده و هیچ گونه 
دیون اشخاص ثالث از سوی شرکت تضمین نشده است. - نام روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه ها و 
آگهی های شرکت در آن درج می شود: روزنامه دنیای اقتصاد و کرمان امروز - اساسنامه جدید منطبق 
با اساسنامه های شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس تغییر می یابد و مشتمل بر مشتمل بر56 ماده 
و 11 تبصره میباشد بتصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )495330(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی و بازرگانی رابر پارسان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 6808 و شناسه ملی 10630130760 

 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/02/20 مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به 
-1 آقای ابوالفتح خالوئی با کد ملی 3130255443 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای 
شهرام خالوئی با کد ملی 3130255958 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم نجمه خالوئی با 
کد ملی 2991688912 به سمت عضو هیئت مدیره -2کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای 
مدیر عامل و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )495332(

به  خاص  سهامی  شرکت  هلیل  خاک  مکانیک  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 14211 و شناسه ملی 14005665053 

الف-اعضاء  مورخ 1398/02/24  سالیانه  عادی  عمومی  استناد صورتجلسه مجمع  به 
کدملی  با  نیا  رجائی  مبین  آقای   : گردیدند  انتخاب  سال   2 مدت  برای  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت 
با کدملی  نژاد  با کد ملی 3130265422 خانم رضوان رجائی  نیا  اکبر رجائی  آقای   2980156558
3130262369 ب-خانم بهناز شیخ حسینی با کدملی 2994096773 بسمت بازرس اصلی و آقای 
سید معین موسوی با کدملی 3100042468 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
گردیدند . ج- روزنامه کثیرالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )495333(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی و بازرگانی رابر پارسان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 6808 و شناسه ملی 10630130760

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : -1 خانم فروزان خالوئی با کد ملی 3130935088 بسمت بازرس اصلی و آقای رضا خالوئی 
با کد ملی 3130253701 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. -2 اعضای هیئت 
مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای ابوالفتح خالوئی با کد ملی 3130255443 
و آقای شهرام خالوئی با کد ملی 3130255958 و خانم نجمه خالوئی با کد ملی 2991688912 -3 
روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )495334(

به شماره  ولتاژ شرکت سهامی خاص  کارمانیا  تغییرات شرکت  آگهی 
ثبت 7683 و شناسه ملی 10630136542 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/04 تعداد اعضاء هیئت 
مدیره به 5 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )495335(

به شماره  ولتاژ شرکت سهامی خاص  کارمانیا  تغییرات شرکت  آگهی 
ثبت 7683 و شناسه ملی 10630136542 

 : مدیران  الف-تعیین سمت   1397/12/04 مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به 
آقای روح اله امیری نژاد به شماره ملی 3090753138 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا 
امیری نژاد به شماره ملی 3090839598 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مظفر غالمی به 
شماره ملی 0839911033 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محسن رسولی به شماره 
ملی 2994013525 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسلم امیری نژاد به شماره ملی 3031763701 
به سمت عضو هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )495337(

به شماره  ولتاژ شرکت سهامی خاص  کارمانیا  تغییرات شرکت  آگهی 
ثبت 7683 و شناسه ملی 10630136542 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/04 الف- 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای روح اله امیری نژاد به شماره 
ملی 3090753138 آقای محمدرضا امیری نژاد به شماره ملی 3090839598 آقای مظفر غالمی به 
شماره ملی 0839911033 آقای محسن رسولی به شماره ملی 2994013525 آقای مسلم امیری نژاد 
به شماره ملی 3031763701 ب- آقای مجتبی امیری نژاد به شماره ملی 3091439811 به سمت 
بازرس اصلی و آقای عنایت اله امیری نژاد به شماره ملی 3031038207 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 
1396 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )495341(

آگهی تغییرات شرکت پاکان پخش پیشرو کویر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 14545 و شناسه ملی 14006191572 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/08 : - آقای علی رضا پوریزدان 
پناه کرمانی با کد ملی 2992440582 بسمت رئیس هیئت مدیره - آقای غالمرضا رستمی راوری با 
کد ملی 2992517348 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم عزت پوریزدان پناه کرمانی با کد ملی 
2990607943 بسمت عضو هیئت مدیره - آقای امیرحسین رستمی راوری کد ملی 2980268135 
و  مدیرعامل  امضای  با  بانکی  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه   -  . گردیدند  انتخاب  مدیرعامل  بسمت 
رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )495347(

سهامی  شرکت  کریمان  جنوب  یاقوت  بردیا  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 13846 و شناسه ملی 14005185110 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/30 - محل شرکت 
 ، امام حسین ع  بلوار   ، در واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی ، شهر کرمان، پانصددستگاه 
کوچه امام حسین 4 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7617886879 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )495348(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آپادانا نیرو پرداز پارسیان درتاریخ 
1398/03/04 به شماره ثبت 16074 

به شناسه ملی 14008354756 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
:ارائه کلیه خدمات تولید نرم افزار و  به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
ارائه و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزار و شبکه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، 
بخش مرکزی ، شهر کرمان، شهرک مطهری ، بلوار شهرک مهر ، کوچه ایثار 9 ، پالک 0 ، طبقه اول 
کدپستی 7617943393 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ذلیخا فکور کلکو به شماره ملی 2649876816 دارنده 250000 
ریال سهم الشرکه آقای امین رجائی لک به شماره ملی 2992677159 دارنده 250000 ریال سهم 
الشرکه خانم ماندانا مهرابی زاده هنرمند به شماره ملی 2993887701 دارنده 250000 ریال سهم 
الشرکه خانم مژگان حسین رضایی ماهانی به شماره ملی 3390564713 دارنده 250000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امین رجائی لک به شماره ملی 2992677159و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال خانم ماندانا مهرابی زاده هنرمند به شماره ملی 2993887701و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل 
بعالوه رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 

روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )495350(

آگهی تغییرات شرکت پاکان پخش پیشرو کویر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 14545 و شناسه ملی 14006191572 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/08 : - آقای محمد 
کدملی  با  شعاع  انجم  رسول  آقای  و  اصلی  بازرس  بسمت   2993895737 کدملی  با  منصفی  جواد 
مدیره  اعضای هیئت   - گردیدند.  انتخاب  یکسال  بمدت  البدل  علی  بازرس  بسمت   6079722951
بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای علی رضا پوریزدان پناه کرمانی با کد ملی 
پوریزدان  با کد ملی 2992517348 و خانم عزت  راوری  آقای غالمرضا رستمی  و   2992440582
پناه کرمانی با کد ملی 2990607943 - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )495375(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود درنیکا درمان طبیعت نگر درتاریخ 
1397/11/29 به شماره ثبت 15937 

به شناسه ملی 14008156681 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و توزیع لوازم و تجهیزات پزشکی، 
داروئی، آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، اقدام به عملیات بازرگانی اعم از صادرات و واردات و خرید 
و فروش مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی، تاسیس شعب داخلی و خارجی، 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان 
، بخش مرکزی ، شهر کرمان، چهار راه سمیه ، کوچه مولوی 3 ، خیابان حافظ ، پالک 0 ، طبقه 
اول کدپستی 7619818894 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
دارنده  به شماره ملی 2980800120  الهه اسدی الری  از شرکا خانم  الشرکه هر یک  میزان سهم 
500000 ریال سهم الشرکه آقای محمد محمودموالئی کرمانی به شماره ملی 2991407832 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم الهه اسدی الری به شماره ملی 2980800120و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  محمودموالئی کرمانی به شماره ملی 2991407832و به سمت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه 
االنتشار کرمان  روزنامه کثیر  اساسنامه  : طبق  اختیارات مدیر عامل  باشد  معتبر می  با مهر شرکت 
امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )496019(

به  خاص  سهامی  شرکت  شرق  داروی  فانیذ  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 13403 و شناسه ملی 14004452121 

 : مدیران  سمت  تعیین  الف   1398/01/18 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
آقای محمد مالیری با کدملی 2990377948 به نمایندگی از شرکت دارو درمان پایا طب با شناسه 
ملی 14004093260 بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم موسی نژاد با کدملی 2991967625 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم دیبا بزاز با کد ملی 3052192477 بسمت عضو هیئت مدیره 
آقای محمد مالیری با کدملی 2990377948 بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران ب- کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره 
مجتمعًا با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )496023(

آگهی تغییرات شرکت عمران پی سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 15304 و شناسه ملی 14004107713 

اعضاء  تعداد   :  1397/07/28 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
هیات مدیره به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )496034(

آگهی تغییرات شرکت عمران پی سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 15304 و شناسه ملی 14004107713 

 :  1397/07/28 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اعضای هیات مدیره عبارتند از : آقای محسن فرزانه به شماره ملی 0942116755 وآقای مجید نوبهار 
به شماره ملی 0939719037 3 وآقای محمد جعفری به شماره ملی 0943557526 برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. آقای مظفر اکبری به شماره ملی 5359861339 به سمت بازرس اصلی و خانم 
البدل برای مدت یک  بازرس علی  ابوطالبی شکور به شماره ملی 2064695591 به سمت  شقایق 
انتخاب  امروز جهت نشر آگهی های شرکت  انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کرمان  سال مالی 
شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )496035(

به  خاص  سهامی  شرکت  شرق  داروی  فانیذ  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 13403 و شناسه ملی 14004452121

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/18 تعداد اعضاء هیئت 
مدیره به حداقل 3 تا 5 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )496036(

به  خاص  سهامی  شرکت  شرق  داروی  فانیذ  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 13403 و شناسه ملی 14004452121 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/01/18 الف- اعضای 
هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت دارو درمان پایا طب با شناسه 
کدملی  با  بزاز  دیبا  خانم  کدملی 2991967625  با  نژاد  موسی  ابراهیم  آقای  ملی 14004093260 
3052192477 ب- آقای مهرداد محمد طاهری با کد ملی 3110935945 بسمت بازرس اصلی و 
آقای مهدی سعیدی بروجنی با کد ملی 4650468582 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند . ج-روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید. 

کرمان )496037(

آگهی تغییرات شرکت عمران پی سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 15304 و شناسه ملی 14004107713 

فرزانه  محسن  آقای   -1  :  1397/07/28 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ملی  شماره  به  نوبهار  مجید  آقای  ـ  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   0942116755 ملی  شماره  به 
0939719037 به سمت نایب رئیس هیئت مدیرهـ  آقای محمد جعفری به شماره ملی 0943557526 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی و کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء 
منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )496038(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پویا پروژه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 6621 و شناسه ملی 10861162560

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/24 : - آقای ناصر دریجانی به 
کد ملی 3111385477 به سمت بازرس اصلی و خانم رؤیا نیک پور به کد ملی 2980138193 بسمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. - اعضاءهیئت مدیره به شرح ذیل برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند: - خانم ریحانه نیک پور به کد ملی 2992849499 - خانم زهرابیگم 
اعزازی به کد ملی 2993149202 - آقای نادر دریجانی به کد ملی 3110685124 اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )496105(

درتاریخ  کارمانیا  ناب  علوی  فخر  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
1398/02/18 به شماره ثبت 16048 

به شناسه ملی 14008317940 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با مواد 
واردات، صادرات، خرید،  از جمله  داخلی و خارجی  از  اعم  فرآورده های خام غذایی مجاز  و  غذایی 
فروش، تهیه، تولید، بسته بندی، پخش و توزیع مواد غذایی و مکمل های غذایی، دستگاههای مرتبط 
با مواد غذایی و تجهیزات مرتبط با موضوع فعالیت، تهیه، تولید، بسته بندی، فروش، پخش و توزیع 
انواع میوه جات، صیفی جات و سبزیجات تازه، انواع سبزیجات و میوه جات به صورت کنسرو، خشک 
شده و پخته شده خشکبار، آجیل و تنقالت، انواع خرما، انواع مرکبات، انواع نوشیدنی های مجاز، آب 
میوه، آب صیفی جات و آب سبزیجات، پودر شربت با طعم میوه، کنستانتره میوه و چیپس میوه، انواع 
لواشک، شیرینی جات، ترشی جات و شورجات، انواع سرکه های صنعتی و سنتی، آبلیمو، آبغوره، انواع 
انواع حبوبات، برنج، چای، قهوه و  انواع ژله، مربا و کمپوت، عسل،  عرقیات گیاهی حالل و مجاز، 
کاکائو، قند، نبات و انواع شکر، انواع شکالت، انواع نمک، انواع خوراکی ها، آرد و فرآورده های تهیه 
شده از غالت، نان، نان شیرینی، انواع کیک، کلوچه و بیسکوییت، ارائه خدمات سبز، واردات، صادرات، 
خرید، فروش، تهیه، تولید، بسته بندی، پخش و توزیع زعفران، ادویه جات، انواع سس چاشنی، انواع 
رب از جمله گوجه فرنگی و غیره، انواع غذاهای نیمه آماده، انواع محصوالت ارگانیک، انواع روغن ها 
و چربی های خوراکی، انواع ساالد از جمله الویه و ساالد فصل، مواد پروتئینی با منشا دامی و گیاهی، 
کلیه فرآورده های دام، طیور و آبزیان، گوشت قرمز، گوشت ماهی، گوشت طیور، عصاره گوشت و 
غیره، انواع گیاهان داروئی، تخم مرغ، تخم بلدرچین، تخم شتر مرغ، شیر و انواع لبنیات و فرآورده 
های متنوع لبنی، انواع صنایع غذایی سرد و گرم، مشارکت یا عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 

حقوقی در داخل و خارج از کشور در رابطه با موضوع فعالیت شرکت، اعطاء نمایندگی به شرکت های 
داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، تاسیس شرکت و ایجاد شعب در 
داخل و یا خارج از کشور، مشارکت در پروژه ها و فعالیتهای مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت 
در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصه ها و مزایده های بخش های دولتی و خصوصی اعم از 
داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از موسسات و ادارات بخش دولتی و 
خصوصی در داخل و خارج از کشور، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از 
داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید سهام شرکت های فعال، ارائه خدمات 
مدیریتی، مشاوره ای و مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی و ارزیابی اقتصادی پروژه ها 
و طرح های سرمایه گذاری در حوزه موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از 
تسهیالت مالی و اعتباری بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و سایر سازمان های تامین کننده منابع 
مالی داخلی و خارجی، اخذ تسهیالت و وام ریالی و ارزی و گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت 
انواع کارخانه، کارگاه،  اعتباری، تاسیس، احداث، توسعه و تکمیل  بانک ها و موسسات مالی و  نزد 
فروشگاه های زنجیره ای و کلیه اموری که به نحوی از انحاء با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشند، 
طرح و اجرا خطوط بسته بندی، خرید، فروش، نصب و راه اندازی صنایع و ماشین آالت مرتبط موضوع 
فعالیت شرکت، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه امور بازرگانی، واردات و 
صادرات دام و آبزیان و طیور زنده و غیر زنده، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، تولید انواع مواد غذایی 
با نام تجاری دیگران با استفاده از ظرفیت خالی کارخانه، طراحی و پیاده سازی انواع سیستم های 
نرم افزاری کاربردی و امور تحت وب و فروش اینترنتی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، راه اندازی 
مراکز آموزش مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و اجالس های 
داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
، خیابان سرباز ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7616617735 سرمایه  سرباز ، کوچه سرباز11 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 10000 سهم 1000 ریالی 
تعداد 10000 سهم آن با نام عادی مبلغ 4000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
579724 مورخ 1398/01/29 نزد بانک کشاورزی شعبه شریعتی با کد 2127 پرداخت گردیده است 
والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای میثم احمدی نژاد جوشانی به شماره 
ملی 2993786131و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا احمدی نژاد 
جوشانی به شماره ملی 3189705054و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محسن 
احمدی نژاد جوشانی به شماره ملی 3189980306و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با 
امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
ایوب فخری جوشانی به شماره ملی 2980469173 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
آقای ابوالفضل فخری جوشانی به شماره ملی 2980469181 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )496108(

درتاریخ  کویر  بوتیای  رسام  پرتو  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
1397/12/19 به شماره ثبت 15969 

به شناسه ملی 14008211535 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره ، طراحی، نظارت و اجرای کلیه 
امور مرتبط با پیمانکاری در زمینه های ساختمان و ابنیه - راه و ترابری- آب و فاضالب - برق و 
الکترونیک - مکانیک و تاسیسات - صنعت و معدن اعم از صنعتی و خانگی ، کلی و جزئی - شرکت 
در مناقصات دولتی ، خصوصی و نیمه خصوصی - انجام کلیه امور خدماتی - انجام کلیه امور بازرگانی 
شامل خرید ،فروش- واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز داخلی و خارجی درصورت لزوم پس 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی   : از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: استان کرمان - شهرستان کرمان - بخش مرکزی - شهر کرمان-محله خیابان شریعتی-خیابان 
شریعتی-خیابان شریعتی ]عباس صباحی [-پالک -0ساختمان مهر درمان-طبقه همکف- کدپستی 
7614614575 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 69/22070/252 مورخ 1397/12/08 نزد بانک بانک تجارت شعبه تختی با کد 22070 
پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرا منصوری 
باغابری به شماره ملی 2980724904و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای عباس عسکرزاده به شماره ملی 3190027277و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سعیده عسکرزاده به شماره ملی 3199939864و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم زهرا منعمی به شماره ملی 2980653411 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای 
عظیم تاج الدینی به شماره ملی 5839928518 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 
روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )496569(

تاسیس شرکت سهامی خاص کاردان تدبیر محاسب کارمانیا درتاریخ 
1398/01/27 به شماره ثبت 16015 

به شناسه ملی 14008275935 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
 , به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خدمات حسابداری و سایر موارد 
مطالعه , طراحی و بروز رسانی , تحقیقات و پژوهش , مشاوره و انتقال تکنولوژی , تست و نصب و 
راه اندازی , تعمیر و نگهداری , تولید و ساخت , سخت افزار و نرم افزار)سیستمی - ابزاری - ارتباطی 
( در زمینه تجهیزات رایانه ای و انفورماتیک ) الکترونیک , مخابرات و ... ( , ایجاد آزمایشگاه های 
تخصصی , پشتیبانی هر گونه عملیات اجرایی, , صادرات و واردات , خرید و فروش انجام کلیه امور 
بازرگانی محصوالت سخت افزاری و نرم افزاری , دریافت و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و 
خارجی , شرکت در مزایده ها و مناقصات , حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی , تجهیزات 
اجرای سیستمهای مکانیزه  اداری و  ابزار دقیق و یکپارچه سازی جهت مکانیزه کردن سیستمهای 
شده . ساماندهی و ایجاد پیوند مناسب بین صنایع و اصناف , توسعه تجارت الکترونیک , حمایت و 
همکاری و نظارت فنی , اقتصادی و فناوری . تالش برای انتقال و بومی سازی فناوری و تجهیزات , 
ایجاد بانک اطالعاتی در زمینه های مرتبط با فعالیتهای تولیدی , توزیعی و اطالع رسانی که شرکت 
می تواند تکنولوژی , تجهیزات و نیازمندیهای خود را از طریق مقتضی و مقرون بصرفه تامین کند. 
مطالعه طرحهای موضعی و موضوعی , بررسی و برنامه ریزی , جمع آوری و آماده سازی , بازاریابی 
شاخصهای مهم اقتصادی مربوط به داد و ستد و تولید , زمینه و فرصتهای همه جانبه جهت شناسایی 
موانع و مشکالت , مشارکت و مدیریت در تصمیم سازی و تصمیم گیری , تهیه و تنظیم پیش نویس 
و مصوبات , آئین نامه ها و دستور العملها , ضوابط و معیار , استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز , 
اصالح الگو , ارائه پیشنهاد , ساماندهی , اجرا , پشتیبانی در زمینه ارتقاء از نظر رقابت پذیر و سطح رفاه 
اجتماعی برای افزایش دسترسی و ورود به بازار کار و سرمایه در برنامه های بلند مدت و میان مدت 
بین پروژه ها , روابط انسانی و ترویج فرهنگ در زمینه احترام به کار و خدمت به مردم و نیز صداقت 
و صمیمیت در کار و آشنا ساختن جامعه برای سازگار کردن نیازها به راهکارها به دلیل آنکه اقتصاد 
در یک جریان سیال و متغییر است و حضور در مراحل مختلف برنامه ریزی با مشارکت که موجب 
یکپارچگی در اجرای اهداف گردد .می تواند نقش راهنما و همکاری با سرمایه گذاران را برعهده بگیرد 
و با حفظ اسناد و مدارک و بهره برداری آنها از حرز منابع محدود کشور به منظور استفاده نا مطلوب 
از تاریخ   : جلوگیری کند. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
باستانی پاریزی ، کوچه شکوه ، کوچه خواجویی فر ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7615757457 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 
بانکی  نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی  ریالی تعداد 100 سهم آن بی 
شماره 14-44982 مورخ 1397/12/04 نزد بانک ملت شعبه سلمان فارسی با کد 44982 پرداخت 
به سمت  به شماره ملی 2980206350و  الهه پشته شیرانی  اعضا هیئت مدیره خانم  گردیده است 
به سمت  به شماره ملی 2991759585و  آقای رضا گهرگزی  به مدت 1 سال  رئیس هیئت مدیره 
عضو هیئت مدیره به مدت 1 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 1 سال آقای امان اله گهرگزی 
دارندگان حق  به مدت 1 سال  مدیره  رئیس هیئت  نایب  به سمت  ملی 2994116286و  به شماره 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای رضا گهرگزی همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه گلستانی فر به شماره ملی 
2980314269 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای امیر نیک نفس گنوئی پور 
به شماره ملی 2991823003 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )496596(

به  پایا شرکت سهامی خاص  بوتیا طب گستر  تغییرات شرکت  آگهی 
شماره ثبت 13702 و شناسه ملی 14004959801

اتخاذ شد   به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/21 تصمیمات ذیل 
کد  با  عزیزیان  رضا  آقای  و  اصلی  بازرس  بسمت   3052192477 ملی  کد  با  بزاز  دیبا  خانم   1-  :
هیئت  اعضای   2- گردیدند.  انتخاب  یکسال  بمدت  البدل  علی  بازرس  بسمت  ملی 2991444444 
مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدندد: .شرکت دارو درمان پایاطب به شناسه ملی 
با  مالیری  محمد  ،آقای   3110935945 ملی  کد  با  طاهری  محمد  مهرداد  آقای   ،14004093260
کدملی 2990377948 -3روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید. 

کرمان )497001(



چهار چهارشنبه 22 خرداد ماه 8/1398 شوال 1440/ 12 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3013 
فرهنگ و ادب

بز  به  سفید  ریش  نداره  که  دهی 

می گن عبدالرشید!

منظور از ریش سفید، مرد سالخورده، خیراندیش و دانایی 
و  گرفته  قرار  گوناگون  های  تجربه  معرض  در  که  است 
است. وجود چنین  نهاده  و کمال  بالندگی  به  رو  او  عقل 
فردی در هر جامعه ای از خطا و تکرار اشتباه پیشگیری 
می کند. پرواضح است که در نبود ریش سفید های دانا و 
باتجربه، مردم دچار اشتباهاتی می شوند که هر بیننده ای 

از شگفتی دهانش باز می ماند.
هر چند که در عصر انفجار اطالعات و انقالب ارتباطات، 
بر  ها  بعضی  و  اعالم شده  مردود  بودن  به شخص  قائم 
و  کنند  زندگی  تنهایی  به  توانند  افراد می  باورند که  این 
نیازی به تجربه ی گذشتگان و اندوخته ی پیران نیست 
ولی متاسفانه در همین عصر ـ اگر صفحات روزنامه ها را 
مرور کنیدـ  جوانان بی پیر یا گریزان از نصایح پیران، دچار 
خطاهایی شده اند که در عنفوان جوانی، سرشان باالی دار 

رفته و خاک سرد آنها را در آغوش کشیده است.
همانطور که نقاش و مجسمه ساز ـ  اگر مواد اولیه مطلوبی 
داشته باشند ـ آخرین اثر خود را از نخستین اثر، زیباتر و 
چشمنوازتر خلق می کنند، افراد باتجربه با عقل و خرد دو 
چندان به استقبال مشکالت می روند و بی شک پیروز هم 
می شوند. تجربه به اندازه ای در زندگی بشر تعیین کننده 
است که حکیم پارسا و پیرسخن آفرین شاهنامه فرموده 
است: »ز روبه رمد شیر نادیده جنگ/ سگ کاردیده بدرد 

پلنگ«
ایم که:  زبانزدهای زبان فارسی، شنیده  از  در یکی دیگر 
به زعم  افراد بی تجربه  به کار« زیرا  را مبر  »نکرده کار 

دانش  میدان عمل،  در  و علم چون  دانش  از  برخورداری 
این  و  شوند  می  شکست  دچار  اند،  نزده  محک  را  خود 
شکست ها ممکن است، افراد را دچار یأس و ناامیدی کند 
و البته عکس العمل همگان در مقابل شکست و ناامیدی 
یکسان نیست. یکی از زمین بلند می شود و با عزمی قوی 
تر به راهش ادامه می دهد و دیگری عقیم و سترون می 

شود.
سرافراز  ننگ  و  نام  میدان  از  جوانان  تمامی  آنکه  برای 
برخیزند، بهتر است از غرور به عنوان خطرناک ترین عامل 
فالکت جوامع دوری کرده، دانش و علم خود را با تجربه 
ی پیران خردمند و دانا و کاردیده به اشتراک بگذارند تا 
عالوه بر عمر خود از تجربه ی پیران دانا و دلسوز به مثابه 

عمری زاپاس و یدکی نیز بهره ببرند. 
در غیر این صورت به میانه ی عمر، این کالم جاودانه ی 
خواجه عبداهلل انصاری )پیرهرات( را به یاد می آورند که 
)تا توانستم ندانستم، وقتی که دانستم نتوانستم( یعنی در 
جوانی که از نیروی شگفت انگیز و شور زندگی بهره مند 
تجربه  پیری که  روزگار  به  ولی  نداشتم  ای  تجربه  بودم، 
اندوخته بودم، توانی در بدن نداشتم که کار کنم. استفاده از 
پیران کارآزمای و دلسوز، نیروی شما را دو چندان می کند 
به شرط آنکه حرمت نگه دارید و تشنه کام بر لب دریای 
تجربه های گوناگون آنها بنشینید و کام دل به بار آرید، 
دانش شما فزون می شود، عمرتان دو برابر می شود و از 
افرادی که پیران میوه ی خود بخشیده را به دیده ی وهن 
و انکار می نگرند پیشی می جویید و زندگی به روی شما 

و خانواده هایتان لبخند می زند.
دولت  خطاست،  آزمودن  را  آزموده  اند،  گفته  که  آنجا  از 
قلم  با  را که  دانا  پیران خردمند، دلسوز و  بایستی زندگی 
نظام جمهوری  و حشمت  قدم خود، سبب ساز حرمت  و 
و  پختگی  روزگار  در  تا  کند  تامین  شوند  می  اسالمی 
پیری نیروهای پرشور دیروز، جوانان امروز بازی بیگانگان 
نخورند و حاصل کار پیران، فرهنگ و تمدن این دیار دیرپا 

و اهورایی را بر اوج عزت و سربلندی بکشد.
ها  رنج  از  انبوهی  در  پیران  کردن  رها  است،  بدیهی 
و  کند  می  خالی  ها  تجربه  گنج  از  را  عرصه  مصائب،  و 
شعر  فخر  که  ثالث  اخوان  مهدی  چون  آنها  از  بسیاری 
آثارش  و  رود  می  شمار  به  نو  سرایی  حماسه  و  نیمایی 

تهی  خرقه  مظلومیت  به  اند،  خورده  پیونده  جاودانگی  به 
کرد و آن سان که شایسته بود کسی او را نشناخت، حال 
مرگشان  از  بعد  دیگران  و  حافظ  و  فردوسی  چون  آنکه 
می فهمیم چه جواهراتی را از دست دادیم و قدرشان را 

نفهمیدیم.
جناب فردوسی فرموده است: »چو بیشه تهی گردد از نّره 
شیر/ شغال اندر آید به بیشه، دلیر« نظیر مثل عامیانه ی: 

»در حوضی که ماهی نباشه، قورباغه سپهساالر است«
سال  االمینی،  روح  عباس  میرسید  جناب  گرامی،  دوست 
گذشته مثلی را برایم فرستاد که از نظایر این زبانزد است. 
ایشان نوشته بودند: »شهر که خالی میشه، قورباغه هفت 
تیرکش می شه!« یا: »درویشی را از ده اخراج می کنند، 
ادعای کدخدایی می کند« که البته زبانزد دومی از نظایر: 
»توی ده راهش نمی دادند، سراغ خانه ی کدخدا را می 

گرفت« 
»چو بیشه تهی گردد از نره شیر/ شغال اندر آید 

به بیشه دلیر!«
این بیت جناب فردوسی و زبانزدهایی که مطالعه فرمودید 
به منظور طنز و شوخی در زبان مردم رواج نیافته است. 

مهمترین پیام حکیم پارسای طوس، دوری از فروتنی بی 
بزرگان  شاید  و  کرمان  هنرمندان  عادت  چنانکه  جاست. 
دیگر والیات است، در اجتماعات حاضر نمی شوند و اگر 
در  دهند.  نمی  نشان  خودی  باشند،  داشته  حضوری  هم 
بسیار  و  دلیر«  بیشه  به  آید  اندر  »شغال  وضعیتی  چنین 
نمی  درستی  به  را  حافظ  از  غزلی  که  افرادی  ایم،  دیده 
توانند بخوانند ولی همه جا سینه جلو داده و خود را استاد 

می خوانند.
پرثمرتر  چه  هر  »درخت  مصداق  به  بزرگان  که  چند  هر 
سر به زیرتر« از جنجال و خودنمایی دوری می کنند ولی 
بایستی ضمن سنجش مستمر و مداوم  سیستم فرهنگی 
هنرمندان، از پایمال شدن حق آنها پیشگیری کند و این 
امیران و پادشاهان اهل  سنتی بوده که در قرون گذشته 
ادب با تشکیل مجالس بداهه خوانی و بداهه سرایی، ادیب 
داده و  از شاعران شعر دزد و مدعی، تشخیص  را  واقعی 
نسبت به پرورش آنها همت می گماردند که حاصل این 
هنرپروری ها، هنرمند بزرگی چون حافظ است که پس از 

گذشت 700 سال هنوز هم بی رقیب است.
دهی که نداره ریش سفید به بز می گن علی سفید 
که  بود  کرمان  باف  قالی  هنرمندان  از  یکی  سفید  علی 
در یکصد سال گذشته رقیبی نداشت. وی یک تخته ی 
می  شاه  رضا  به  و  بافد  می  چشمنواز  و  زیبا  بسیار  قالی 
آن  در  بافی که  قالی  پاسداشت هنر  منظور  به  دهد. شاه 
روزگار، یکی از ارکان اقتصاد ایران محسوب می شد، لقب 
علی  را  او  مردم  پس  آن  از  و  دهد  می  او  به  »هنری« 
هنری می نامند. علی هنری در شمار ثروتمندان در می 
و حرمتی می  داشت، حشمت  که  اعتبار هنری  به  و  آید 
یابد و بعضی از مردم او را به عنوان ریش سفید پذیرا می 
شوند و در روستاهایی که فاقد بزرگتری که اختالفات را 
کدخدامنشانه حل کند، این مثل رواج می یابد که در اصل 
نداره ریش سفید به  زبانزد: »در دهی که  یافته ی  تغییر 
بز می گن عبدالرشید« است. این احتمال هم وجود دارد، 
اصل مثل در شهرهای دیگر به گونه ای دیگر بوده و مردم 
هر شهر و دهی، متناسب با فرهنگ خود آن را ساخته و 

پرداخته اند.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

دم وهم آلود 
هوای پاک نهان خانه ی دل مادر 

تا رو به نقصان نهاد 
قبل از دم وهم آلود 

دنیای خاک 
طناب جفت خود را 

به گردنش 
حلقه کرد

به قلم 
سیدرضا
 مجد زاده 
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به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت پنجم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 
و  گردآفرید  ایرانی  شیرزن  بین  جنگ  نتیجه  که  گفتیم  قبل  قسمت  در 
و  افتد  می  سرش  از  گردآفرید  کالهخود  که  رسید  اینجا  به  تا  سهراب 
و  زیبایی  همه  این  به  تعجب  با  سهراب  شود.  می  نمایان  زیبایش  موهای 
دالوری خیره می گردد و دل بسته به گردآفرید می شود. از او تقاضای 
ازدواج می کند زیبا روی دالور به او جواب رد می دهد و به او می گوید 
در رسوم ما ایرانیان دخترها باید با ایرانیان ازدواج کنند و من نمی توانم به 

همسری تو درآیم.
بزرگترین  را  او  توان  می  بحق  که  مطلق  خالقی  جالل  دکتر  اینجا  در 
"زنان در شاهنامه" که حدود چهل و هفت  شاهنامه پژوه نامید در کتاب 
و  نوشته  آلمانی  زبان  به  دکترای خود  تز  یا  نامه  پایان  عنوان  به  قبل  سال 
توسط امیرحسین اکبری شالچی به فارسی ترجمه شده، تاکید دارد ازدواج 
گردآفرید با سهراب هیچگونه منعی نداشته و در سنتهای آن زمان زنان و 
دختران ایرانی آزاد بودند تا هر شخصی یا ملیتی را به همسری برگزینند. 

استاد شرح ماجرای گردآفرید را به این صورت بیان می کند.
گردآفرید دختر گژدهم کوتوال سپید دژ می باشد. پدرش مردی کهنسال 
بود ولی با همه پیری اجازه نمی داد که دشمنان از راه های تحت کنترل او 
به ایران حمله کنند همیشه با آنها مبارزه می کرد که این دالوری گژدهم 
در بین ایرانیان معروف بوده است. گردآفرید برادر کوچکی دارد به نام 
ایران مجبور می شود  به  برای آمدن  ناچار  به  گستهم موقعی که سهراب 
از ناحیه تحت کنترل گژدهم وارد ایران شود بنابراین باید سپید دژرا فتح 
کند. به همین منظور آن را در محاصره گرفته و مبارز می طلبد. گردآفرید 
با لباس مردانه به رویارویی با سهراب از دژ بیرون آمده و با او به مبارزه 
می پردازد. دالور زن ایرانی آنچنان با روحیه قوی با سهراب می جنگد که 
سهراب متعجب شده و از خود می پرسد این دالورجوان کیست به همین 
خاطر جویای نامش می شود و سرانجام در این مبارزه کاله گردآفرید بر 
زمین می افتد و هویتش آشکار می گردد. سهراب بعد از اینکه می بیند 
این دالور که در جنگ امان او را بریده زنی می باشد به او پیشنهاد ازدواج 
می دهد و گردآفرید با نیرنگ زنانه او را تا پشت دروازه دژ می آورد تا 
با هم صحبت کنند ولی به مجرد اینکه خودش داخل دژ می شود دستور 

می دهد دروازه را ببندند و بعد سهراب را نصیحت می کند و می گوید: 
بخندید و او را به افسوس گفت 

که ترکان ز ایران نیابند جفت 
نژاد  از  و  است  رستم  فرزند  سهراب  که  دانست  نمی  گردآفرید  البته 

آریایی می باشد واال او را به نیش خند نمی زد و جواب رد به خواستگاری 
او نمی داد.

زنی  دالور  و  ایرانی  زن  نماد  شاهنامه  در  را  گردآفرید  خالقی  دکتر 
جنگاور می داند که نمونه آن را در سیستان و هم چنین در خدمت سپاهیان 
در دوران هخامنشی، اشکانی و حتی ساسانی می بینیم که در آینده به آنها 
خواهم پرداخت. او به عنوان یک بانو چندین صفت برجسته را همزمان به 
از دالوری و جنگاوری زنان  نمایش می گذارد؛ پاک دامن است، نشان 
ایرانی دارد و از طرف دیگر عشق در نگهداری دفاع و وطن پرستی زن 

ایرانی را نمایان می کند.
فردوسی  شاهنامه  نویسد  می  شاهنامه  در  زنان  کتاب  در  خالقی  دکتر 
برگرفته از خداینامه یا )خودآی نامک( دوره ساسانیان است که توسط ابن 
مقفع از زبان پهلوی به عربی ترجمه شده هر چند شاهنامه عینا همان خدای 
نامه نیست اما به خوبی فرهنگ حاکم بر جامعه آن دوره ایرانیان را نشان 
می دهد. فرهنگی که از آزادی دختران و انتخاب همسر سخن می گوید. 
رضایت زنان برای ازدواج از ارکان اصلی پیوند زناشویی است. از سوی 
دیگر می بینیم که هیچ مانعی برای ازدواج مردان با زنان خارج از قوم و 
ملیت وجود ندارد. در واقع هدف از ازدواج پیوندی است از روی محبت، 
صمیمیت و تشکیل خانواده براساس دوستی و عشق که می تواند فرزندان 
صالح و پرهیزکار پرورش دهد. ما می دانیم که عشق افالطونی تهمینه به 
رستم و ازدواج آنها براساس سنت ها باعث شد تا این زن و شوهر سالیان 
دراز را با هم عاشقانه زندگی کنند. زمانی که رستم به دست چغاد برادر 
ناتنی خودش کشته شد رودابه به حال دیوانگی می افتد و از آن پس راه 
تسلیم و جدایی در پیش می گیرد و در انزوای کامل بقیه عمر را سپری 

می کند.
در اینجا استاد خالقی بهترین زنان شاهنامه را به این صورت معرفی می 
کند و نام می برد که در مقاله قبل تعدادی از آنها را معرفی کردم و در 
کاملتر  را  آنها  بعدی  قسمتهای  در  تا  را ذکر می کنم  آنها  نام  فقط  اینجا 

معرفی نمایم
ارنواز ـ شهرنواز ـ آرزو ـ آزاده ـ سعی ـ آذرمیدخت ـ اسپنوی ـ بانوی 
گازر ـ بانوی گردوی ـ بانوی مهبودـ پوراندخت ـ تهمینه ـ جزیره ـ سودابه 
ـ سیندخت ـ فرانک ـ فرنگیس ـ کتایون ـ گردآفرید ـ منیژه ـ همای که 
با مهمترین آنها آشنا شده و به شرح زندگی آنها خواهیم  در این مطلب 

پرداخت.
برگردیم به ادامه داستان زنان گفتیم سهراب بعد از اینکه به سن قانونی 
رسید دالوری شد بی مانند که برای رسیدن به رستم تمام هم و غم خود 
را به کار گرفته با لشکری که توسط افراسیاب در اختیارش قرار گرفته به 
سوی ایران حرکت می کند. قبل از رسیدن به ایران در مرز توران لشکر 
اردوگاه  از محل  برای شکار  استراحت می پردازند. سهراب  به  اردو زده 
خارج می شود. مدتی که اسب می تازد تا شکاری پیدا کند چشمش به 
کلبه ای می افتد چون تشنه بود به درب آن منزل می رود و تقاضای آب 
برای نوشیدن می کند. دختری بسیار زیبا روی درب را باز کرده و جامی 
پر از آب به سهراب می دهد زیبایی خیره کننده دختر آنچنان شوری در 
دل سهراب به وجود می آورد که تا آن موقع در خویش احساس نکرده 
بود به همین جهت بعد از بسته شدن درب و رفتن زیباروی از دیوار منزل 

باال رفته با دختر نرد عشق می بازد و وقتی با مخالفت او روبه رو می شود 
به زور متوسل شده بر او غلبه می کند. و بعد از آن محل خارج می شود. 
به سپاه باز می گردد و بعد از مدتی استراحت با لشکر عازم ایران می شود. 
فردوسی از زبان مادر برزو بعد از دستگیری برزو به رستم چنین می گوید: 

به افسونگری دیده بی شرم کرد 
به شیرین زبانی مرا نرم کرد 
بد انسان که آئین مردان بود 

چویاری گرش حکم یزدان بود 
به حیله درآورد پایم به دام 

برون کرد شمشیر کین از میان 
به مردانگی کام دل بر گرفت 
به چاره مرا ننگ در بر گرفت 

از او بر گرفتم شدم بارور 
به اندیشه چندی فرو برده سر 

باشد خودش را  نامش شیرو می  به آن دختر که  از تجاوز  سهراب قبل 
با  که  گفتیم  رسد  می  دژ  سپید  به  اینکه  از  بعد  و  کند  می  معرفی  او  به 
می  مطلع  وقتی  و  پردازد  می  نبرد  به  دژ  سپید  کوتوال  دختر  گردآفرید 
شود که حریف او زنی می باشد و نتوانسته بر او غلبه کند ناراحت شده از 
گردآفرید خواستگاری می کند. گردآفرید به دلیل اینکه سهراب از نژاد 
آریایی نیست از این درخواست سرباز می زند. ولی در دلش احساس می 
کند این دالور نمی تواند تورانی باشد چون تمام وجناتش شبیه به مردان 
ایران است از او سئوال می کند که تبارش را معرفی کند ولی سهراب که 
مصمم بود تا قبل از رسیدن به پدرش رستم خودش را به کسی معرفی نکند 
از ابراز اعالم تبارش خودداری می کند و باالخره چون سهراب مبارزه با 
به  رها کرده  را  دژ  بیند  نمی  مرام خودش  در  را  بود  زنی  که  گردآفرید 
طرف بابل محل استقرار سپاه ایران و کیکاوس می رود تا بتواند رستم را 
از  این دالور می گذرم فقط  بر  مبارزه و جریانات گذشته  ادامه  از  ببیند. 
اینکه رستم بعد از دوبار شکست خوردن از سهراب برای اینکه بتواند بر او 
غلبه کند، می گوید دالور رسم ما ایرانیان اینست که بار اول و دوم حریف 
مغلوب را نمی کشیم و یا اسیر نمی کنیم مخصوصا که وقتی حریف ما 
سردار یا پهلوان بزرگی باشد به همین دلیل برای بار سوم با او مبارزه می 
کنیم اگر در سومین مبارزه پیروز شدیم دیگر او را یا کشته و یا اسیر می 
نبرد  میدان  پیروز  حتما  که  داشت  اطمینان  خودش  به  که  سهراب  کنیم. 
خواهد بود پذیرفت برای سومین بار با رستم مبارزه کند در طول این نبرد 
سهراب مرتب از رستم سوال می کرد که خودش را معرفی کند. به او می 
گفت من دنبال رستم هستم و دلم می خواهد با او مالقات کنم او را ببینم 
ولی رستم که پیر و دنیا دیده بود چون سهراب را دالوری بی بدیل می دید 
دلش نمی خواست نام او را بداند تا بعد بگوید من رستم دستان را شکست 
داده ام و این ننگ برای پهلوان جهان قابل قبول نبود نمی خواست او بداند 

با چه کسی مبارزه کرده است.
به  ایران  تاریخ  ناگوار دیگری در  اتفاق  تاریخی رستم  اشتباه  با  باالخره 
وجود آمد و فرزند بی گناهی که تنها آرزویش رسیدن به پدر نامدارش 
در  است  زنده  تا  خودش  و  کند  جهان  پادشاه  را  او  خواست  می  و  بود 
رکاب پدرش باشد ولی در اثر غرور رستم که خود را به او معرفی نکرد 

این  به سم را در پهلوی  او غلبه نمود و خنجر آلوده  بر  در مبارزه سوم 
شیرمرد فرو کرد. این ناجوانمردی رستم، سهراب را به اعتراض واداشت و 
گفت: تو با این کارت اگر ستاره شوی و بر آسمان بروی و یا ماهی شده 
به قعر دریا بروی بدان که انتقام خون مرا پدرم از تو خواهد گرفت و تو 
را حتما نابود می کند. رستم به او گفت ای جوان نام پدرت را بگو تا من 
بدانم با چه کسی مبارزه کرده ام. سهراب گفت من پسر جهان پهلوان رستم 
هستم و مادرم نیز دختر پادشاه سمنگان می باشد. رستم گفت تو چه دلیلی 
برای این گفتار خودداری به من بنما. سهراب پاسخ داد آستین پیراهن مرا 
بشکاف نشان پدرم را خواهی دید وقتی رستم بازو بندی که به تهمینه داده 
و  گرفت  آغوش  در  را  سهراب  و  کشید  فریادی  ناراحتی  از  دید  را  بود 
صورت خود را خراشید ریشش را کند با ناله از سربازان خواست هر چه 
زودتر به نزد کیکاوس رفته مقداری شراب و داروی شفابخش از او گرفته 
بگیرند  او  از  را  داروی شفابخش  تا  رفتند  پادشاه  نزد  به  بیاورند. سربازان 
با پدرش متحد شود و  التیام  از  بعد  اینکه ممکن است سهراب  از  سلطان 
بیفتد در دادن داروی  به خطر  پادشاهیش  و  از سلطنت معزول کند  را  او 
شفابخش کمی تاخیر کرد ولی  بعد آن را به سربازان داد اما وقتی دارو 
رسید دیگر دیر شد و سهراب این قهرمان ملی ایران با ناجوانمردی پدر و 
پادشاه خودکامه از بین رفت. رستم با فریاد از اینکه دارو را دیر فرستادند 
به شاه پهلوانان و سرداران  از پرخاش فراوان  بعد  به نزد کیکاوس آمد و 
او را آرام کردند و سرانجام با وساطت توس ـ گیو و گودرز از چادرشاه 
خارج شد و با حالت قهر جنازه سهراب را با خود به زابلستان برد و سپاه 
ایران را ترک کرد. از طرفی وقتی خبر درگذشت سهراب را به تهمینه مادر 
فداکار او دادند گیسوان پریشان کرد و با حالت انتقام جویانه به ایران آمد 
تا رستم را از میان بردارد. ولی بعد از اینکه مدتی از این جریان گذشت 
آرامشی نسبی به دست آورد. در اینجا می بینیم که دست ستمگر روزگار 
لکه ننگ دیگری بر دامن تاریخ ایران باستان گذاشت اولی مرگ ایرج و 
دومی مرگ سهراب البته در تاریخ حماسی ما از این وقایع دردناک زیاد 
ای  اشاره  نیز  آنها  به  ایران  تاریخ  تاثیرگذار  زنان  معرفی  هست که ضمن 

خواهیم کرد. 
در اینجا فردوسی درباره عمل سهراب با شیرو و تولد برزو گوید:

زفتراک بگشاد پیچان کمد 
درآورد دیوار باره به بند 

به باره برآمد چو مرغی به پر 
درآویخت با من گو نامور

زمن مُهر یزدان به مردی ربود 
وزآنجا برگشت پرسان رود 
ندیدم دگر چهره آن سوار 

ندانم کجا رفت و چون بود کار 
به من بارور گشت مادر ازاوی 

نبرده جز او هرگزش هیچ شوی 

ادامه دارد ....

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 



تجاوز گروهی 

به دختر 8 ساله هندی
 

براساس برخی از گزارشها هند دارای باالترین میزان آزار جنسی کودکان 
در جهان است.

دادگاهی در هند شش نفر را به اتهام تجاوز گروهی به یک دختر هشت 
ساله مسلمان در منطقه کشمیر هند مجرم شناخته شده  اند.
براساس گزارش ها حکم این افراد به زودی اعالم خواهد شد.

جسد این دختر روز ۱۷ ژانویه سال گذشته میالدی در جنگل های اطراف 
شهر کتهوا پیدا شد.

مردان بازداشت شده از جمله یک مقام دولتی سابق بازنشسته، چهار مامور 
منطقه  این  هندوهای  جامعه  از  بخشی  نوجوان همگی  پسری  و  پلیس 
هستند که با مسلمانان کتهوا بر سر مالکیت اراضی منطقه اختالف دارند.

براساس گزارش های مخابره شده از هند از هشت نفری که متهم به تجاوز 
نفر  یک  و  تبرئه شده  نفر  یک  شناخته شده اند،  مجرم  نفر  بودند، شش 
هم زیر سن قانونی است که گفته شده در دادگاه ویژه این افراد محاکمه 

می شود.
اخبار مربوط به این تجاوز گروهی و قتل هنگامی در سراسر هند تنش 
آفرید که یکی از گروه های دست راستی هندوها به بازداشت ۸ نفر هندو 

اعتراض کرد.
تنش ها به ویژه پس از آن باال گرفت که دو نفر از مقام های دولتی عضو 
حزب بهاراتیا جانتا )بی جی پی( در تظاهرات اعتراضی به بازداشت مردان 

هندو شرکت کردند.
پس از آن بود که در نقاط مختلف هند دو هشتگ تحت عناوین کتهوا 
به بحث ها در فضای مجازی دامن زد . برخی حتی در توییتر، قتل این 
دختر هشت ساله را با قتل زن ۲۳ ساله ای در دهلی که مقایسه کرده اند 
که رسیدگی به آن به تغییر و اصالحات قوانین مجازات متجاوزان جنسی 

هم منجر شد.
مسلمانان عشایر کتهوا معموال با چادرها و احشام خود ییالق و قشالق 
می کنند و در حالی که زمستان ها با عبور از هیمالیا به دره جامو می روند، 

با فرارسیدن بهار به کشمیر باز می گردند.
این عشایر مسلمان در هنگام کوچ به جامو از مراتع و جنگل های آنجا 
در  موضوع  این  و  می کنند  استفاده  روزانه  ارتزاق  و  احشام  چراندن  برای 
جامو  در  هندوها  اکثریت  و  آنها  میان  تنش ها  سرمنشاء  اخیر  سال  چند 

شده است.
براساس برخی از گزارش ها هند دارای باالترین میزان آزار جنسی کودکان 

در جهان است.
این در حالی است که در این جامعه، قربانیان به ندرت درباره تجربه آزار 

جنسی خود صحبت می کنند.
را  متجاوز  فرد  قربانیان  موارد  بیشتر  در  که  می دهند  نشان  پژوهش ها 

می شناسند، کسانی نظیر والدین، اقوام و معلمان.
برخالف تصور عمومی، خطر تجاوز جنسی برای دختران و پسران در این 
کشور یکسان است و همچنین اساس فرزندان خانواده های ثروتمند و فقیر 

به یک نسبت در معرض تجاوز هستند.

جسد زن میانسال در یخچال خانه اش 

پیدا شد
 

 انتشار بوی تعفن در ساختمان چهار طبقه همسایه ها را به جسد یک 
زن در یخچال رساند. به  گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ساعت ۱۲ شب 
بازپرس  با  تماس  در  نارمک   ۱۲۷ کالنتری  مأموران  خرداد،   ۱9 یکشنبه 
کشیک قتل پایتخت از کشف جسد زنی در یخچال خانه اش خبر دادند.

به  دنبال اعالم این خبر، بازپرس جنایی به همراه تیم بررسی صحنه جرم 
راهی محل حادثه شد.

با ورود به طبقه همکف این خانه چهار طبقه در نارمک آنها جسد زنی 
4۳ ساله را پیدا کردند.

متخصصان پزشکی قانونی زمان مرگ را حدود 40 روز قبل اعالم کردند. 
بررسی ها نشان می داد عامل جنایت پس از بریدن گردن زن جوان جسدش 
را به صورت نشسته داخل یخچال گذاشته بود.اما از آنجایی که در یخچال 
باز شده بود همسایه ها متوجه بوی بدی که در ساختمان پیچیده بود شدند 

و موضوع را به پلیس خبر دادند.
در بازرسی از خانه، کارآگاهان جنایی متوجه شدند که سقف کاذب حمام 
این  قربانی  که  شد  ادامه مشخص  در  است.  شده  برداشته  دستشویی  و 
جنایت طال و پول هایش را داخل سقف کاذب حمام و دستشویی جاسازی 
کرده بود که قاتل آنها را به سرقت برده است.سالم بودن درهای ورودی 
نشان  تحقیقات  داشت.  آشنا  فردی  دست  به  جنایت  ارتکاب  از  حکایت 
می داد که مقتول و همسر موقت و خواهرش از مدتی قبل در این خانه 
مستأجر بوده اند. اما طبق اظهارات همسایه ها همسر سمیه با خواهر او 
و  شکایت  به  آنها  کار  که  جایی  تا  بوده  شدید  درگیری  و  اختالف  دچار 

دادسرا رسیده بود.
درنهایت خواهر سمیه از آنجا نقل مکان کرده و همسر سمیه نیز با پایان 
مدت صیغه اش آن خانه را ترک می کند.اما در ادامه بررسی ها مشخص 
شد که یک مرد افغانستانی به نام حفیظ نیز از مدتی قبل برای نظافت به 
خانه سمیه رفت و آمد داشته است. پس از این جنایت حفیظ نیز ناپدید 
شده بود. از آنجایی که احتمال می رود مرد نظافتچی در این جنایت نقش 
داشته باشد بازپرس دشتبان دستور بازداشت مرد افغان و تحقیق از همسر 
رئیس کالنتری  مجتبی سهرابی،  کرد.سرهنگ  را صادر  صیغه ای سمیه 
نارمک گفت: جسد به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای جرایم جنایی به 

پزشکی قانونی منتقل شد. 

خبر روحانی در دیدار با وزیر خارجه آلمان:
 ایران با تحریم در بن بست قرار نخواهد گرفت

برگزاری آزمون در ۲۳ و ۲۴ خرداد؛
کارت کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ منتشر شد

از  آمریکا  خروج  اینکه  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس 
حاصلی  منطقه  امنیت  در  منفی  تأثیرات  جز  برجام 
نداشته است، تاکید کرد: ایران با اعمال تحریم و فشار 

در بن بست قرار نخواهد گرفت.
والمسلمین حسن  »تابناک« حجت االسالم  به گزارش 
روحانی در دیدار »هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمان 
با اشاره به روابط دوستانه، صمیمانه و تاریخی ایران و 
توسعه  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  اراده  گفت:  آلمان، 
اروپا  اتحادیه  کشورهای  با  اقتصادی  و  سیاسی  روابط 

بویژه آلمان است.
روحانی با اشاره به تالش های ایران برای برقراری ثبات 
و مبارزه با تروریسم در منطقه و بویژه افغانستان،  عراق 
و سوریه، اظهار داشت: ایران همواره در توسعه و تقویت 
نقش آفرینی  و  بوده  تأثیرگذار  منطقه،  امنیت  و  ثبات 
مثبتی داشته و امنیت امروز منطقه مرهون تالش های 

ایران است.
امنیت  و  ثبات  توسعه  اینکه  بیان  با  جمهوری  رئیس 
است  توافقی  عنوان  به  برجام  آثار  از  یکی  منطقه  در 
که پس از 1۲ سال تالش، کوشش و مذاکرات متعدد، 
حاصل شده، خاطر نشان کرد: آمریکا با خروج یکجانبه 
قطعنامه  و  مذاکره کننده  کشور   7 توافقات  برجام  از 
شورای امنیت سازمان ملل را زیر پا گذاشت و اقدامات 
تروریستی را در منطقه آغاز کرد، اما متأسفانه در این 
راستا شاهد عکس العمل مسووالنه و مناسبی از سوی 

اروپا در قبال آمریکا نبودیم.
روحانی افزود: آمریکا با تحریم های ظالمانه در مسیر 
تروریسم اقتصادی حرکت می کند و بخصوص معتقدیم 
که باید در برابر کسانی که دارو و غذا را به روی مردم 

می بندند، ایستادگی کنیم.
رئیس جمهوری با اشاره به وعده های صریح سران سه 
کشور اروپایی در یکسال گذشته مبنی بر پایبندی بر 
راستای  در  اقداماتی  انجام  برای  تالش  و  خود  تعهد 
تعیین  مقرر  مهلت  در  برجام  از  آمریکا  خروج  جبران 
مواضع  علیرغم  گذشته  یکسال  طول  در  گفت:  شده، 
نسبتا مناسب سیاسی، در مقام عمل شاهد هیچ اقدام 
گونه ای  به  باید  اکنون  و  نبودیم  اروپا،  از سوی  جدی 
تصمیم گیری و اقدام کنیم که به نفع ما، شما و همه 

کشورها و منطقه باشد.

روحانی تصریح کرد: جنگی که آمریکا یک سال است 
علیه ایران آغاز کرده، هرگز به نفع هیچ کس نخواهد 
بود و ملت ایران هم در این مدت ثابت کرده که در برابر 

فشارها و زورگویی ها مقاومت خواهد کرد.
آنکه  رغم  به  ایران  اینکه  بیان  با  جمهوری  رئیس 
می توانست پس از خروج آمریکا از برجام براساس ماده 
۳6 این توافق عکس العمل نشان دهد، اما یکسال صبر 
تروریسم  برابر  در  تا  داریم  انتظار  اروپا  از  گفت:  کرد، 
اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران ایستادگی و مقاومت 

کرده و به تعهدات خود در برجام عمل کند.
از  جلوگیری  در  آمریکا  اقدام  اینکه  بیان  با  روحانی 
واردات مواد غذایی و دارویی به ایران برای اعمال فشار 
بر مردم و در راستای تصمیم آنها برای ایجاد ناامنی در 
منطقه است، تأکید کرد: امنیت منطقه هرگز با اعمال 

فشار و تحریم ملت ایران حاصل نخواهد شد.
رئیس جمهوری افزود: ابتدا باید مبدأ تنش ها در منطقه 
به طور دقیق مشخص شود تا بتوانیم به راه حلی مناسب 

برای رفع مشکالت منطقه دست پیدا کنیم.
برجام گامی مهم در جهت  نشان کرد:  روحانی خاطر 
توسعه ثبات و امنیت منطقه بود، اما هنگامی که آمریکا 
از این توافق خارج شده و دیگر مذاکره کنندگان نیز به 
تعهدات خود عمل نمی کنند، چطور می توانیم در مسیر 

توسعه امنیت در منطقه گام برداریم.
رئیس جمهوری تأکید کرد: امروز برجام که می توانست 
و می تواند پایه ای برای گفتگو و دیپلماسی در جهان 
باشد، به دلیل اقدامات یکجانبه آمریکا و بدعهدی های 
مذاکره  اصل  به  بدبینی  برای  عاملی  به  گرفته  صورت 

تبدیل شده است.
آمریکا  که  اشتباهی  مسیر  اینکه  بیان  با  روحانی 
از  بسیاری  امروز  کرد،  انتخاب  ایران  ملت  تحریم  در 
کشورهای دیگر را هم با مشکل مواجه کرده است، ادامه 
یکسال  از  قطعاً  ایران  ملت  و  کشور  ارکان  امروز  داد: 
گذشته متحدتر و منسجم تر است و مطمئناً تصمیمات 
از جمله  دیگر کشورها  و  آنها  برای  نفعی  آمریکا هیچ 

اتحادیه اروپا نداشته است.
هر  در  کشورمان  اداره  برای  افزود:  جمهوری  رئیس 
شرایطی برنامه ریزی کرده ایم، اما معتقدیم هنوز فرصت 
نجات این توافق وجود دارد و اتحادیه اروپا می تواند در 

این مسیر نقش آفرینی مثبتی داشته باشد.
روحانی مطرح کردن این ادعا که ایران به دنبال ساخت 
و  دانست  نادرست  اساس،  از  را  است  هسته ای  سالح 
گفت: وقتی کشوری طبق 15 گزارش اخیر آژانس به 
براساس  آن  از  مهم تر  و  بوده  متعهد  پادمان  مقررات 
فتوای رهبری ساخت سالح هسته ای را حرام می داند، 

این ادعا هرگز نمی تواند، درست باشد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
قطعنامه  بین المللی  مقررات  براساس  تا  می خواهد 
اظهار  شود،  اجرا  درستی  به  برجام  توافق  و   ۲۲۳1
بویژه  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  کرد:  امیدواری 
به  را  خود  سازنده  نقش  راستا  این  در  بتوانند  آلمان 

خوبی ایفا کنند.
»هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمان نیز در این دیدار 
روابط ایران و آلمان را دیرینه و دوستانه دانست و بر 
ضرورت تالش در راستای افزایش دوستی ها و مناسبات 

دو کشور تأکید کرد.
وزیر امور خارجه آلمان با ابراز نگرانی از افزایش تنش ها 
منطقه، گفت:  از  تحرکات خارج  واسطه  به  منطقه  در 
اروپا به دنبال کاهش تنش ها در منطقه  اتحادیه  ما و 
از هیچ تالشی دریغ نخواهیم  این راستا  هستیم و در 
را  برجام  از  آمریکا  یکجانبه  خروج  ماس  هایکو  کرد. 
اقدامی اشتباه و نادرست قلمداد کرد و افزود: آلمان با 

سیاست های آمریکا علیه ایران اختالف نظرهای زیادی 
کشورهای  دیگر  همکاری  با  تا  می کند  تالش  و  دارد 
اروپایی بویژه فرانسه و انگلیس برجام را حفظ کرده و 

تعهدات خود را عملیاتی کند.
برای  اروپا  تالش  به  اشاره  با  آلمان  خارجه  امور  وزیر 
»اینستکس«،  ایران  با  مالی  کاری  و  ساز  راه اندازی 
گفت: اتحادیه اروپا به طور متحد در حال تالش برای 

حفظ و توسعه همکاری های اقتصادی با ایران است.
هایکو ماس خاطر نشان کرد: پایبندی ایران به تعهدات 
خود در توافق هسته ای پس از یکسال از خروج آمریکا 
از رهبری هوشمندانه و سیاستمدارانه  از برجام نشان 

این کشور در عرصه بین المللی است.
وزیر امور خارجه آلمان تأکید کرد: اگر کسی با تاریخ 
ایران آشنا باشد به خوبی می داند که استراتژی فشار 
حداکثری علیه ملت ایران هرگز جواب نمی دهد و بر 
همین اساس اتحادیه اروپا به دنبال تالش همه جانبه 

برای حفظ برجام است.
پایان  به  برجام  اگر  معتقدیم  داد:  ادامه  ماس  هایکو 
برسد، کسانی که به دنبال افزایش تنش ها در منطقه 
هستند، از آن سوء استفاده خواهند کرد و بر این اساس 
اطمینان می دهم که آلمان با همکاری نزدیک شرکای 
اروپایی خود به دنبال حل و فصل مسایل و حفظ برجام 

است.

ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  آزمون  در  شرکت  کارت 
سال 1۳۹۸ از ۲۰ خرداد به صورت اینترنتی در سایت 
خرداد   ۲۲ تا  داوطلبان  شد.  منتشر  سنجش  سازمان 

فرصت دارند کارت خود را دریافت کنند.

دوره های  ورودی  آزمون  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اول  مرحله  و   1۳۹۸ سال  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی 
بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور 
در نوبت صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۳ خرداد و 

نوبت صبح جمعه ۲۴ خرداد ۹۸ و بر اساس اطالعات 
مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی 

مربوط برگزار خواهد شد.
کارت شرکت در آزمون حاوی اطالعات ثبت نامی، تاریخ 

و محل برگزاری آزمون داوطلبان از روز دوشنبه ۲۰ 
سایت  روی  بر  پرینت  و  مشاهده  برای   ۹۸ خرداد 
 www.sanjesh.org آدرس  به  سنجش  سازمان 

قرار گرفت.
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گذشته  روز   1۰ در  ارز  قیمت  گفت:  کشور  وزیر 
اینکه  به  توجه  با  است،  داشته  کاهشی  روندی 
یکی از عوامل و عناصر مهم در افزایش قیمت ها، 
روند  ارز  که  اکنون  بوده،  ارز  قیمت  با  مرتبط 
باید  کاالها  قیمت  نسبت  به همان  دارد  کاهشی 

کاهش یابند.
رحمانی  »عبدالرضا  دولت:  رسانی  اطالع  پایگاه 
اینکه  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  فضلی« 
جلسات »ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی 
گفت:  می شود،  برگزار  مرتب  طور  به  کشور« 
جلسه ستاد اطالع رسانی اقتصادی با حضور همه 
و  برگزار  مرتبط  نهادهای  و  اجرایی  دستگاه های 
از  این جلسه گزارشات هفتگی  طبق معمول در 
شد.  ارائه  اجرایی  و  اقتصادی  حوزه های  عملکرد 
کار  عمدتاً  ستاد،  اعضای  پیشنهادات  به  باتوجه 
ستاد این خواهد بود که به صورت پیشگیرانه با 

مسائل برخورد کنیم.
اقتصادی  تبلیغات  و  رسانی  اطالع  ستاد  رئیس 
به  ستاد  این  مصوبات  اینکه  بر  تاکید  با  کشور 
استحضار سران قوا می رسد و در آنجا نسبت به 

اضافه  می شود،  اقدام  مشکالت  و  معضالت  حل 
کرد: اگر احساس می شود در حوزه های اقتصادی 
و  تولید  در  آینده  در  که  دارد  وجود  مشکالتی 
و  آن مشکالت  باشند،  داشته  منفی  اثر  قیمت ها 
احتماالت مطرح، بررسی و در مورد آنها تصمیم 

گیری می شود.
از  بعضی  اینکه  به  اشاره  با  فضلی  رحمانی 
دستگاه ها مانند قوه قضائیه با توجه به نوع تعامل 
و همکاری آنها با رسانه ها و دستگاه های اجرایی 
اند، اظهار داشت: به دلیل  عملکرد خوبی داشته 
این نوع از عملکرد و همکاری دستگاه های مرتبط، 
بسیار  اجرا  در  ما  سیاست های  هماهنگی  روند 
از  گزارشی  اساس  همین  بر  است.  شده  مناسب 
ائمه  با  اجرایی  سیاست های  هماهنگی  روند 
و  بسیار خوب  که  ارائه شد  جمعه سراسر کشور 

امیدوارکننده بود.
 وزیر کشور ادامه داد: گزارشات بسیار خوبی در 
جهت  در  اجرایی  دستگاه های  اقدامات  خصوص 
تشویق تولید، مقاومت مردم و در جهت جلوگیری 
از برخی سیاه نمایی ها ارائه شد، که جای تشکر 

دارد. همچنین در این جلسه مباحث جلسه قبل 
و نحوه اطالع رسانی برخی رسانه ها مطرح شد.

طبق  که  نکته  این  یادآوری  با  فضلی  رحمانی 
گزارشی که هر هفته وزرات صمت در این ستاد 
ارائه می دهد، قیمت حدود 6۰ قلم کاال پیگیری 
و رصد می شود، تاکید کرد: در جلسه قبل برخی 
کاهش 5۰ درصدی  از  اینجانب  نقل  به  رسانه ها 
درست  خبر  این  که  بودند  داده  گزارش  کاالها 
منتقل نشده بود. صحیح آن به این صورت است 
که از آن 6۰ قلم کاال، 5۰ درصد روندی کاهشی، 
بین 5 تا 1۰ درصد داشته است. ۴۰ درصد ثبات 
و 1۰ درصد نیز افزایش قیمت گزارش شده است. 
به  مربوط  این درصدها  تمام  توجه شود که  باید 

6۰ قلم کاالیی است که رصد می شوند.
اقتصادی  تبلیغات  و  رسانی  اطالع  ستاد  رئیس 
را  اجرایی  دستگاه های  همه  اینکه  بیان  با  کشور 
اختیار  در  را  خود  واحد  سخنان  کردیم  موظف 
رسانه ها قرار دهند، ادامه داد: دستگاه های اجرایی 
از  رسانی  اطالع  عرصه  در  خود  فعال  حضور  با 

انتشار اعداد و ارقام غیر واقعی جلوگیری کنند.
مسکن  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  کشور  وزیر   
های  بازارسازی  و  سازی  فضا  نیت  با  رسانه هایی 
کاذب موجب افزایش قیمت فروش و اجاره شده 
با حدود 1۰ سایت  با تصمیم قوه قضائیه  بودند، 
برخورد  بودند  مشغول  کار  این  به  که  مجاز  غیر 
مناسب و متناسب صورت گرفت. طبق گزارشات 
فضای رسانه ای در این حوزه آرام تر شده و قیمت 

درحوزه مسکن روند کاهشی داشته است.
افتاده  اتفاقی مشابه مسکن در حوزه خودرو هم 
بود، با برخوردی که با سایت ها و عوامل افزایش 
شرایط  با  هم  قسمت  آن  در  شد  خودرو  قیمت 
آرامی مواجه هستیم. در حال حاضر فضای اطالع 
سکه،  ارز،  حوزه های  در  کاال  رسانه ای  و  رسانی 

و  است  شده  مدیریت  کاماًل  خودرو  و  مسکن 
دائماً  مرتبط موطف هستند  اجرایی  دستگاه های 

رصد کنند و اطالعات درست را به مردم بدهند.
وی افزود: گزارشی از افزایش قیمت برخی کاالها 
از ستاد تنظیم بازار داشتیم مبنی بر اینکه برخی 
افزایش داشته  از اقالم لبنی تا حدود ۲۰ درصد 
است که در ستاد، ریز اجزا تشکیل دهنده قیمت 
آن کاالها بررسی و مقرر شد نظارت دقیقی صورت 
پذیرد که باعث افزایش های کاذب و غیر رسمی 
این موضوع را اصناف و وزارت صمت پی  نشود، 

گیری می کنند.
به  ستاد  این  جلسات  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
در  کرد:  اظهار  می شود،  تشکیل  هفتگی  صورت 
مناسب  و  تحلیل  رصد،  مرتبط  موضوعات  اینجا 
دستگاه های  شده،  وتحلیل  شده  رصد  فضای  با 
اجرایی اقدامات مناسب و الزم را انجام می دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که در راستای واقعی 
شدن قیمت ها چه اقداماتی انجام داده اید؟ گفت: 
داشته  افزایش  کاذب  صورت  به  قیمت ها  برخی 
شد  مقرر  است.  بوده  کم  کاهشی  رقم  و  اند 
دستگاه های مرتبط، این موضوع را در دستور کار 
خود قرار داده و تالش کنند ثبات قیمت ها اتفاق 

بیافتد.
رحمانی فضلی گفت: در حال حاضر یکی از عوامل 
و عناصر مهم در افزایش قیمت ها، به ظاهر مرتبط 
هنگام  که  همانگونه  لذا  است،  بوده  ارز  قیمت  با 
که  اکنون  می شد،  گران  کاال  ارز  قیمت  افزایش 
ارز روند کاهشی دارد به همان نسبت کاالها باید 
کاهش یابند. با توجه به روند کاهشی قیمت ارز 
در ده روز گذشته امیدواریم دستگاه های مرتبط با 
موضوعات و کاالهای مختلف به این موضوع توجه 
این موضوع هم  را کنترل کنند، مقرر شد  و آن 

بررسی و در جلسات بعد گزارش آن ارائه شود.

اظهارات وزیر کشور درباره روند کاهشی قیمت ارز

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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کالهبرداری میلیونی 

در پس سایت های شرط بندی
از  کرمان  انتظامی  اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس 
کالهبرداری مجرمان سایبری از طریق سایت های شرط بندی خبر 
داد و از شهروندان خواست به هیچ عنوان اطالعات مالی خود را در 

این گونه تارنما ها وارد نکنند.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان گفت:  استان  فتای  پلیس  رییس  یادگارنژاد،  امین  سرهنگ 
امروزه با توجه به پیشرفت روز افزون فضای مجازی کالهبرداران نیز 
شیوه و شگرد های نوین را جهت اقدامات شوم خود انتخاب و عملی 
می نمایند که راه اندازی سایت های قماربازی آنالین و شرط بندی از 

جمله این نوع کالهبرداری ها می باشد.
وی افزود: کالهبرداران جهت دریافت مبلغ شرط بندی از کاربران، 
آن ها را به یکسری درگاه پرداخت جعلی هدایت می کنند که پس 
از مراجعه کاربر جهت واریز مبلغ فوق اطالعات بانکی وی به سرقت 

می رود.
وی خطر فشینگ را یکی از مهم ترین تهدیدات این سایت ها نام برد 
و افزود: برخی از کالهبرداران با ساخت صفحه درگاه بانکی جعلی، 
آنچه  هر  و  کرده  کاربران  حساب  اطالعات  بردن  سرقت  به  اقدام 
در حساب کاربر وجود داشته را سر فرصت مناسب به حساب های 
غیرواقعی انتقال داده و کاربر نیز با توجه به اینکه دست به اقدامی 
غیرقانونی )قمار( زده اند، از شکایت صرف نظر کرده و کاله برداران نیز 

از این همین ویژگی سوءاستفاده می کنند.
وی با بیان اینکه فیشینگ کپی دقیق وب گاه بانکی است افزود: راه 
تشخیص سایت های فیشینگ در قسمت URL سایت کامال واضح 
سایت،  آدرس  کنار  در  که  کنند  دقت  حتما  باید  کاربران  و  است 

عبارت //:https ذکر شده باشد.
فضای  در  بندی  شرط  هرگونه  اینکه  بیان  با  یادگارنژاد  سرهنگ 
مجازات  قانون  ماده ۷۰۷  براساس  شد:  یادآور  است،  جرم  مجازی 
بسازد  را  قماربازی  به  مخصوص  وسایل  و  آالت  هر کس  اسالمی، 
یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در 
اختیار دیگری قرار دهد، به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون 
تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و  و ۵۰۰ هزار 
طبق ماده ۷۰۸، هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به 
آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ 
میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود وهمچنین براساس ماده 
۷۰۹، تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به 

عنوان جریمه ضبط می شود.
این مقام انتظامی به شهروندان و طرفداران مسلبقات ورزشی توصیه 
باشیم،  ورزشی  جذاب  موضوعات  با  اسپم  ایمیل های  مراقب  کرد: 
کاربران  توجه  دارند  قصد  غیرواقعی  خبر های  با  اینترنتی  مجرمان 
را به آن جلب کرده تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را انجام دهند 
پس فریب نرم افزار های تبلیغاتی مبنی بر پخش زنده مسابقات را 
آلوده  بدافزار  به  را  نرم افزار ها  امکان دارد  اینگونه سایت ها  نخورید، 

کرده باشند.
رئیس پلیس فتا گفت: کاربران هوشیار باشند به هیچ عنوان فریب 
تبلیغات دروغین و فریبنده اینترنتی را نخورند چرا که افراد سودجو 
با جلب اعتماد کاربران در پوشش این تبلیغات، اقدام به کالهبرداری 

از آن ها می کنند.
یادگارنژاد افزود: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی آماده دریافت 
گرامی  کاربران  و  نظرات شهروندان  نقطه  اخذ  و  مردمی  گزارشات 
و  اخبار حوادث  آخرین  گرامی می توانند  کاربران  و همچنین  بوده 
شماره  ضمنا  نمایند  دریافت  سایت  این  از  را  سایبری  رویداد های 
تماس ۲۱۸۴۹۰۳، ۰۳۴ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به 

سواالت شهروندان در سراسر استان است.

سارق سیم و کابل برق در کرمان 

دستگیر شد
 فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری یک سارق سیم و 
کابل برق و کشف ۱۳ فقره سرقت توسط ماموران انتظامی کالنتری 

۱۲ این فرماندهی خبر داد.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سرهنگ محمدرضا فداء، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: 
در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهر 
کرمان، دستگیری عامل یا عامالن سرقت به صورت ویژه در دستور 

کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: در همین رابطه ماموران کالنتری ۱۲ شهر کرمان با انجام 
یکسری تحقیقات میدانی و اقدامات اطالعاتی توانستند مشخصاتی 

از سارق بدست آورند.
این  آوردن  بدست  با  انتظامی  ماموران  داد:  ادامه  "فداء"  سرهنگ 
اطالعات موفق شدند پس از کسب اجازه ازمقام قضایی در یک اقدام 

ضربتی سارق را در داخل مخفیگاهش غافلگیر و دستگیر کنند.
بازجویی های  در  کرد:  تصریح  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تخصصی پلیس متهم با توجه به شواهد و مدارک موجود چاره ای 
جز بیان حقیقت نداشت و به ۱۳ فقره سرقت سیم و کابل برق در 

شهر کرمان اعتراف کرد.
سرهنگ فداء بیان کرد:سارق دستگیر شده پس از تشکیل پرونده 

جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در پایان با بیان اینکه پلیس با به 
کارگیری نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات برای افزایش و ارتقاء 
امنیت و آرامش و رضایتمندی شهروندان لحظه ای درنگ نخواهند 
کرد از مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه 
فعالیت غیرقانونی و مجرمانه با تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس 
بگیرند تا نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفان 

اقدام شود.

تیم  اردوی  به  کرمانی  تنیسور  مقدم،  فرهی  فرهاد 
دعوت  ایران  اسالمی  جمهوری  ساحلی  تنیس  ملی 
استان  تنیس  هیات  رئیس  ایرانمنش،  مرتضی  شد. 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
کمیته  سوی  از  گفت:  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
ایران،  اسالمی  جمهوری  تنیس  فدراسیون  ساحلی 
گلستان،  گیالن،  استان های  از  ساحلی  تنیسور   ۱۵
تهران، خوزستان، کرمان و مازندران به اردوی انتخابی 
این  در  که  شدند  معرفی  ساحلی  تنیس  ملی  تیم 
بین، نام فرهاد فرهی مقدم، تنیسور کرمانی نیز به 

چشم می خورد.
خود  تمرینات  اردونشینان  کرد:  تصریح  ایرانمنش 
اهرزاد  فرهاد  و  سرمربی  مشکاتی  مازیار  نظر  زیر  را 

کمک مربی پیگیری می کنند.
وی با تبریک این رخداد به جامعه تنیس استان، برای 

این تنیسور آرزوی موفقیت کرد.
شاهد  پیش  از  بیش  کرد:  امیداری  ابراز  ایرانمنش 
تنیسورهای  درخشش  و  تنیس  ورزش  پیشرفت 
المللی  بین  و  ملی  عرصه های  در  کرمان  استان 

باشیم.

فرمانده انتظامی رفسنجان از فوت یک نوجوان ۱۳ 
ساله در یک استخر آب کشاورزی خبر داد.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
عباسی  نصراهلل  سرهنگ   ، جوان   خبرنگاران 
تماس  پی  در  گفت:  رفسنجان  انتظامی  فرمانده 
بر  مبنی  پلیسی  فوریت های  مرکز  با  شهروندان 

کشاورزی،  آب  استخر  در  جسد  یک  شدن  پیدا 
بالفاصله عوامل انتظامی و اورژانس در محل حادثه 

حاضر شدند.
از حضور مأموران در صحنه و در  وی گفت: پس 
نوجوان  پسر  ابتدایی مشخص شد یک  تحقیقات 
حدود ۱۳ ساله به علت نا آشنایی با فنون شنا در 

استخر کشاورزی غرق شده است.
سرهنگ عباسی افزود: عوامل اورژانس ۱۱۵ که در 
اقدامات و عملیات احیاء را  محل حضور داشتند، 
انجام دادند که متاسفانه تالش آنان مؤثر واقع نشد.
توسط  صحنه  بازرسی  از  پس  کرد:  تصریح  وی 
عوامل تشخیص هویت و بازپرس دادسرای عمومی 

شهرستان، جسد متوفی به سردخانه انتقال داده 
شد.

فرمانده انتظامی رفسنجان با اشاره به اقدام نادرست 
به  برای شنا در استخر های کشاورزی  افراد  برخی 
شهروندان توصیه کرد به هیچ عنوان در مکان های 

نامناسب اقدام به شنا نکنند

بزرگ  جایزه  مسابقات  در  کرمانی  رکابزن  قابلی،  طاها 
دانهیل ترکیه به عنوان نایب قهرمانی رقابت ها دست 

یافت.

استان  سواری  دوچرخه  هیات  رئیس  اسالمی،  حسین 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: مسابقات جایزه بزرگ 

دوچرخه سواری دانهیل ترکیه با حضور شرکت کنندگانی 
از سراسر جهان به میزبانی این کشور برگزار شد.

وی افزود: تیم بانک رسالت به نمایندگی از کرمان در این 

رقابت ها حضور یافت. اسالمی تصریح کرد: در پایان این 
رقابت ها، طاها قابلی به عنوان نایب قهرمانی مسابقات 

دست یافت و امین نجفی مقام چهارم را کسب کرد.

دعوت تنیسور کرمانی به اردوی تیم ملی تنیس ساحلی

 نوجوان رفسنجانی دراستخر آب کشاورزی غرق شد

نایب قهرمانی رکابزن کرمانی در مسابقات دانهیل ترکیه

پنج داور از استان کرمان به کالس پیش فصل رقابت های لیگ 
برتر فوتسال کشور دعوت شدند.

علیرضا کهوری، رئیس کمیته داوران هیات فوتبال استان کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 
به اسامی داوران دعوت شده از استان کرمان به کالس پیش فصل 
و گفت: حسین  اشاره کرد  فوتسال کشور  برتر  لیگ  رقابت های 

و  قربانی  منصور  رودساز،  مختار  امیر  مطهری،  ا...  روح  وحدتی، 
مهدی طاهری داورانی هستند که در تستی که چندی پیش در 
سالن پاس شهر کرمان برگزار شد، توانستند با کسب امتیازات 
با شرکت  این تست  افزود:  الزم به کالس پیش فصل بروند. وی 
داوران سراسر استان و با حضور قرایی رئیس هیئت فوتبال استان 
انجام شد. کهوری تصریح کرد: بعد از پایتخت، استان کرمان تنها 

استانی است که ۵ سهمیه در لیگ برتر دارد و این مهم حاصل 
تالش قرایی رئیس هیئت استان و همکارانمان کوروش هاشمی، 

مهدی موسی پور و ... است.
وی یادآور شد: برای کالس کورس فیفا در بخش داوران حسین 
وحدتی و امیر مختار رودساز و در بخش ناظرین نیز آقای کوروش 

هاشمی برای حضور در این کالس، دعوت شده اند.

داوران کرمانی به کالس پیش فصل لیگ برتر فوتسال می روند

خبر

افقی: 
1یک افقی و در ادامه آن در 15 عمودی مصراع اول 
بیت شعری از تائب کرمانی به دست می آید که رمز 

جدول است. 
2- فرار حیوانات - گشوده - فام 

3- زگیل و وردان - با هم دعوا کردن - حیوان درنده 
4- عبادت و پرستش کردن - از آحاد مساحت - از 

توابع شهرستان قزوین با سیمان معروف - خشکی 
5- شهرستان فهرج در استان کرمان را اینگونه معرفی 

کرده اند. زهد و پارسایی
6- هر فصل از یسنا - حرکتی در ورزش ژیمناستیک 
در  کشورمان  امروزه  خوشبختانه   - خسته  نفس   -
به  استراتژیک  زراعی  محصول  این  تولید  بخش 

خودکفایی کامل رسیده
7- گهواره - خبر و داستان کوتاه - غول برف ها 

- مذکر 
روی  ریز  های  خانه   - نازی  بازمانده  آخرین   -8

عکس - هنوز یتیم نشده 
بر  عشایر  مالکان  و  سران  آن  در  که  9- حکومتی 
سومین  کنند.  فرمانروایی  خود  زیردست  رعایای 

عدد اول 
10 - آمد و رفت - همسایه شمالی 

 - عمان  دریای  حاشیه  در  کوچکی  روستای   -11
اندوهگین و به ستوه آمده - نیکو گفتار 

لفظ  )در  دفع  و  منع   - یزد  توابع شهرستان  از   -12
عربی( - پیشوند نفی - نام آذری ها 

13- شهر و نیروگاه برق شمال - پیکان - موسیقی 
غربی- لج و اوقات تلخی

14- واژه شش حرفی اول نواحی سردسیر و دومی 
از شهرستانهای غرب که آبشار تاف از جاذبه های 

طبیعی و گردشگری آن است.
15- ادامه رمز 

عمودی: 
1- مصراع دوم بیت شعر رمز جدول که ادامه آن در 

15 افقی آمده است.
2- استادیومی در مرکز شهر کرمان  

3- زبری و ناهمواری - گشودن درب و سخن - متکا 
4- ضمیر بی حضور - گهواره - جگرها- از عالمات 

جمع 
5- سختی و صالبت - دفیله - از طوایف صدر اسالم 

- نقش وارونه 
6- اولی مفصل دومی شرف و اعتبار و سومی خوش 

طعم نمودن غذا - تصدیق ژرمن ها 
7- اولی نامی دخترانه و دومی گرداب و منجالب 

- پارچه فروش
8- آفرینش - جزیره ای در جنوب - ژاالپ
9- مهمل و هرزه - البه ال - یک خودمانی 

10- عادت و سرشت - عضوی در چهره - خیابانی 
در کرمان 

11- مرضی که از یکی به دیگری سرایت کند - از 
و  معنی  بی   - شپش  از  ناقله  و  واگیر  های  بیماری 

مزخرف 
12- صریح و بی پرده - جهان هستی - انحناء - قریه 
13- سرانجام همه موجودات هستی - جنگل کنار - 

رود فرانسوی - از بیماریهای پوستی 
 - رقابت  و  مسابقه  یکسر   - کارمندی  کوی   -14

طرف - امید و چشمداشت 
15- ادامه رمز 
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گزارش »کرمان امروز« از مشکالت و معضالت نابینایان کرمانی و مهم ترین مطالبات ایشان از مسئوالن درباره فضای شهری و اشتغال؛

زندگی با عصای سفید
چشمان خود را ببندیم و تصور کنیم فقط یک روز را بدون 
باز کردن چشمان مان شروع کنیم. چه اتفاقی می افتد؟ 
حتی  شود.  می  آور  مالل  و  سخت  برایمان  زندگی  قطعا 
نمی  بر  هم  روزمره  کارهای  ترین  راحت  انجام  عهده  از 
آییم. اگر چه تصورش سخت است اما در همین اطراف ما 
هستند افرادی که هر روزشان  با چشمانی که چیزی جز 
سیاهی نمی بیند آغازمی شود و گو اینکه شب و روزشان  

با چشمان بسته شروع می شود و به پایان می رسد.
مشکالت و معضالت

نابینایان و  عصای سفید تنها دوست و همدم و راهنمای 
کم بینایان است. عصای سفید حقوق نابینایان در جامعه  
را یاد آور می شود تا دولت ها و انجمن های نابینایی بیشتر 
و بهتر این افراد را ببینند و به معضالت و مشکالت آنان 
بپردازند. اما آیا واقعا چشمی برای دیدن مشکالت نابینایان 

وجود دارد؟
وقتی کودکی نابینا و یا کم بینا به دنیا می آید؛ مشکالت 
اگر بخواهیم  زندگی  او را می گیرد حال  زیادی گریبان 
این افراد  را در اماکن عمومی و شهر بررسی کنیم بیشتر 

متوجه این داستان خواهیم شد.

مشکل  ایشان  کنیم  می  صحبت  شهر  نابینایان  با  وقتی 
اصلی را در این می بینند که برای راه رفتن حتما باید از 
دیگران کمک بگیرند چون تا جایی را نبینند نمی توانند 
و  باعث ترس  این موضوع همیشه  و  بردارند  در آن قدم  

اضطراب در خود آنها و اطرافیانشان می شود.
مشکالت فرهنگی از دیگر مواردی است که ایشان  به آن 
ما  اینکه  وجود  با  حتی  گویند  می  آنها  اند.  کرده  اشاره 
نابیناهای فراوانی را داریم که بسیار موفق هستند و کارهای 
فرهنگی  به هر حال مشکالت  اما  انجام می دهند  مهمی 
باعث شده که اشخاص نابینا تا حد زیادی از جامعه فراری 
کنیم   برقرار  ارتباط  با شخصی  داریم   قصد  وقتی  باشند. 
برای ما این سئوال پیش می آید که آن فرد ما را چگونه 
می بیند؛ آیا توجهی  به من دارد؟ اگر حس رضایتمندی 
نداشته   مندی  رضایت  احساس  نابینا  فرد  و  نیفتد  اتفاق 
باشد پایین آمدن اعتماد  به نفس و یا منزوی شدن ما  را  

به دنبال دارد.
برخورداری از کمترین حقوق شهروندی

زیر  نبودن  فراهم  و  شهری  رفاهی  اولیه  امکانات  نبود 
است.  کرمانی  نابینایان  مطالبات  ترین  مهم  از  ها  ساخت 
آنها متاسفانه از کمترین حقوق شهروندی خود که همان 
استفاده از پیاده روها و عبور از خیابان هاست بی بهره اند 
و به جرم نابینا بودن محکوم  به حبس خانگی شده اند. 
مشکل رفت و آمد دیگر مشکل این قشر مظلوم است که 
و  پیاده شدن  و  سوار شدن  فرایند  بودن  دلیل سخت  به 
احساس سر بار بودن و همچنین تجهیز نبودن وسیله های 
نقلیه عمومی به امکانات رفاهی برای عبور و مرور نابینایان 

باعث گوشه نشینی و احساس ضعف آنها شده است. 
اشتغال مهم ترین مشکل روشندالن

اشتغال نابینایان و کم بینایان یکی از معضالت جامعه است 
که هر جا مراجعه می کنند با بی توجهی مسئوالن رو به 

رو می شوند و این قشر با وجود تحصیالت و توانمندی در 
زمینه های مختلف مورد بی مهری قرار گرفته اند. این در 
موظف  اجرایی  های  دستگاه  قانون  طبق  که  است  حالی 
اند 3 درصد سهمیه اشتغال خود را  به معلوالن اختصاص 

دهند. 
سخن آخر

نیاز  جامعه  در  خاصی  امکانات  به  بینا  کم   و  نابینا  افراد 
دارند تا بتوانند توانایی های خود را در سطح جامعه نشان 
دهند. این مساله در کشورهای مختلف مد نظر دولتمردان 

در کشور است و تجربه نشان داده است که  با در اختیار 
به شدت  و  سرعت  به  نابینایان   کافی،  امکانات  گذاشتن 
رشد داشته اند و به افراد مفیدی برای جامعه تبدیل شده 
اند. البته برخی از امکانات در کشور و همین شهر خودمان 
از  بسیاری  اما  خیابان،  های  پوش   کف  مثل  دارد  وجود 
امکانات مورد نیاز برای مناسب سازی در دسترس نیست 
و یا  به صورت درست و مهندسی شده ای تعبیه نشده اند 
انزوای  به  منجر  نابینایان  نیازهای  به  توجه  و همین عدم 

نابینایان شده است.

چشمانی که نابینایان را نمی بینند
  عدم اشتغال نابینایان و كم بینایان یکی از معضالت جامعه امروز است كه هر جا 
مراجعه می كنند با بی توجهی مسئوالن رو به رو می شوند و این قشر با وجود 
تحصیالت و توانمندی های قابل توجهی كه در زمینه های گوناگون دارند، مورد بی 
مهری قرار گرفته اند. این در حالی است كه طبق قانون، دستگاه های اجرایی موظفند 
3 درصد سهمیه اشتغال خود را به معلوالن اختصاص دهند. از سوی دیگر بسیاری از 
امکانات مورد نیاز برای مناسب سازی در دسترس این عزیزان نیست و یا به صورت 
درست و مهندسی شده ای تعبیه نشده است و همین عدم توجه به نیازهای نابینایان 

منجر به انزوای ایشان در جامعه می شود

   استاندار فهیم و دلسوز كرمان از لزوم چابکی، كارایی و روانی سیستم دولتی 
سخن به میان آوردند، اما باید قبول كنیم كه  دربرخی ادارات كرمان سیستم مکانیزه 
در حد یک فکاهی اجرا شده است. وقتی از كارت ملی هوشمند كه دارای چیپِست 
الکترونیکی است كپی كاغذی گرفته می شود، یعنی نگرش ادارات ما در 70 سال قبل 
مانده است و هنوز در بسیاری از ادارات این استان بدون پرونده كاغذی شما را به 
رسمیت نمی شناسند. از سویی دیگر متاسفانه بسیاری از عوامل فساد مالی در همین 

كاغذ بازی ها ساخته می شود و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

روایت »کرمان امروز« از سخنان استاندار کرمان و یک التزام که در ابتدایی ترین حد ممکن به سر می برد:

کارا  و  چابک  لزوم  درباره  کرمان  استاندار  گذشته  هفته 
بودن سیستم دولتی صحبت کرد که نور امید به نظر می 
رسد. دکتر فدایی که در استان شخصیتی علمی و معتبر 
به شمار می آید با این سخنان نشان می دهد که دلسوز 
سیستم اداری-دولتی استان است و اگر در آینده نیز این 
چنین پیگیر بماند یقینا اتفاقی خوش رقم خواهد خورد. 
اما زمانی که به این راه و ریلی که گذاشته شده است نگاه 
می کنیم بسیار ناامید می شویم. وقتی در ادارات کرمان 
هنوز پرونده های کاغذی حرف اول را می زنند و داشتن 
یک برگه در دست ارباب رجوع یک استناد و التزام است، 
چگونه می توان از چابکی و کارایی و سرعت باال در ادارات 
کرمان سخن به میان آورد؟ امروز ما در ادارات، سازمان 

استان مشاهده می  نیمه دولتی  ها و حتی شرکت های 
کنیم که داشتن پرونده سنتی و کپی از مدارک یک الزمه 
ی ابتدایی و اجتناب ناپذیر است. در حالی که در برخی 
یافته  پایان  حضوری  مراجعه  دیگر  اصال  پایتخت  ادارات 

است و همه امور از طریق اینترنت انجام می شود.
مایه تاسف است که هنوز در شهرداری کرمان باید برای 
شود.  گرفته  کپی  برگ  یکصد  ساخت  پروانه  یک  صدور 

به  دولتی  های  سازمان  از  شهرداری  که  است  درست 
را  این سئوال  تواند  می  استانداری  اما  آید،  نمی  حساب 
و  عوارض  باید  باشد که چرا  داشته  مربوطه  از مسئوالن 
چند  که  شود  گرانی  این  به  کاغذ  مردمی صرف  مالیات 
دارند.  را  این سوال  مردم هم  ندارد،  اعتبار  بیشتر  روزی 
البته اگر به ادارات تحت امر دولت نیز مراجعه کنیم هم 
این  در  شدن  مکانیزه  و  چابکی  که  کنیم  می  مشاهده 

که  ادارات  از  یکی  در  است.  فکاهی  یک  حد  در  ادارات 
از  مربوطه  کارمند  بودم،  کرده  مراجعه  کاری  برای  بنده 
من خواست که یک کپی از مدارکم را از آن سوی خیابان 
تهیه کنم تا او از روی آن اسکن بگیرد و آنگاه در سامانه 
اجتماعی  طنز  یک  جز  چیزی  رفتار  این  آیا  دهد.  قرار 
اعال می رسد که متوجه  به حد  البته طنز زمانی  است؟ 
اقوام درجه  از  آنسوی خیابان  تایپ و تکثیر  شوید مرکز 
یک مدیر آن مجموعه بود و بنده به دلیل آشنایی با ایشان 
متوجه این ارتباط شدم. به عنوان مثالی دیگر می توانم 
سیستم  در  هوشمند  ملی  کارت  از  استفاده  ی  نحوه  به 
های اداری و دولتی اشاره کنم که از آن کپی گرفته می 
شود، دقت کنید از کارت هوشمند کپی گرفته می شود! 
یک  جز  چیزی  نکته  این  آیا  پیش!  سال   70 سبک  به 
الکترونیک اطالعاتی  از کارتی که چیپست  فکاهی است 
و  چابکی  کدام  دیگر  شود؟  گرفته  تصویری  کپی  دارد، 

کدام کارایی را گوشزد کنیم؟
با یک  باید بداند که تنها  استاندار فهیم و علیم کرمان 
خبر و تیتر که از چابکی سخن گفته باشد به این مهم 
نخواهد رسید و باید سیستم نظارتی قبل از هر چیز با 
بعضی  درباره  باید  البته  شود.  عرصه  وارد  بیشتر  قوتی 

ارزشمند  ای  گونه  به  روزها  این  که  کرمان  ادارات  از 
بسیار  را  مردم  وقت  که  راستی  به  و  اند  شده  مکانیزه 
کم هدر می دهند به سیستم مالیاتی اشاره کرد که به 
راستی مراتب ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را کامال بدون 
اهمیت  حائز  که  ای  نکته  دهند.  می  انجام  بازی  کاغذ 
است، باز نگه داشتن راه فساد از سوی بعضی از مسئوالن 
در البه الی کاغذبازی ها است. استاندار کرمان باید بداند 
از فسادهای مالی در گرد  و یقینا که می داند بسیاری 
و خاک و مغالطه حاصل از کاغذ بازی و عدم شفافیت 
از  بسیاری  که  هستیم  شاهد  امروز  شود.  می  ممکن 
و  کامپیوتری  های  از طریق سیستم  خدمات خصوصی 
و  هستند  استاتیک  اغلب  که  شود  می  انجام  اینترنتی 
کسی قادر به تغییر آنها به نفع خود نیست. همین نکته 
است که بسیاری را از روی آوردن به این سیستم فراری 
داده است. از استاندار کرمان می خواهیم حال که به این 
اند،  دیده  ادارات  را در چابکی  نیاز  و  اند  برده  پی  مهم 
پیگیری این موضوع را توام با قدرت بخشیدن به سیستم 
های نظارتی و بازرسی انجام دهند. به امید فردایی که 
دیگر سرمایه مردمی به صورت کپی شناسنامه و کارت 

ملی وارد سطل زباله نشود.

کدام چابکی؟ کدام کارایی؟
به قلم

 محمدفتح نجات


