راویانگمنام

صفحه سوم

ارزش کارگران را شرح دهید

روزان هم

WWW.KERMANEMROOZ.COM

استاندارکرمان:
پروژههای استان نباید
معطل تامین منابع بمانند

متن در صفحه دوم
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هشت صفحه  1000تومان

گزارش «کرمان امروز» از دغدغه و مشکالت معیشتی معلمان به بهانه فرارسیدن روز معلم؛

دیدار معاون اداره کل
ورزش و جوانان استان و سرپرست

« زنــهار از این بیابــان »

اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمان
با یحیی فتح نجات
7

 در حالی روز معلم را در پیش روی داریم که گفتن از آن سخت شده است زیرا معلمان این روزها با تلخی و مشقت فراوان کار می کنند و به فرزندان وطن آموزش می دهند و وضعیت معیشتی
بسیار نابسامانی دارند .این را می شود از حقوق معوقه و مطالبات معلمان و حق التدریس هایی که پرداخت نمی شود متوجه شد و البته اگر به تاریخ رجوع کنیم متوجه خواهیم شد در هر سرزمینی که به
معلمانش بی توجهی شود ویرانی به بار خواهد آمد .اگر آینده نگری داشته باشیم مسئوالن باید در این باره با فوریت امنیتی وارد عمل شوند!
متن کامل در صفحه سوم

پویش «بهار مهربانی» کتابخانه های عمومی
ضرورتی برای تأمین نیازهای روحی سیلزدگان

4

معاون استاندار کرمان:

چهاردهمین

یادداشتی به بهانه اجرای نمایش

دوره اعطای

«آهسته با گل سرخ» در کرمان:

جایزه افضلی پور
در کرمان برگزار شد

مرمت قبه سبز
 ۲۰میلیارد تومان
اعتبار نیاز دارد
فروش  894میلیارد تومانی گل گهر
در فروردین ماه

صفحه دوم

اخبار ایران ،جهان و حوادث:
 پایان غمانگیز فیلمبرداری یک عروسی
 قول ازدواج با تهدید به مرگ
 آغاز ثبتنام وام ازدواج فرزندان بازنشسته

تندباد آهستگی
ِ

 کشف ۱۰تن شیرین بیان قاچاق در سیرجان
 منتظر کارت سوخت جدید نباشید
 پدر خشمگین فرزندش را کشت

متن در صفحه هشتم

آگهی مزایده

شرکت سیمرغ واحد کرمان
آگهی

مزایده عمومی
نوبت اول

شرکت تعاونی خاص
سحاب فرهنگیان
استان کرمان
شرح در صفحه سوم
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حقوق معوق معلمان
حق التدریسی
واریز می شود
جزئیات بهره برداری
از کارخانه تولید شمش فوالد در سیرجان

صفحات ششم و هفتم

شرکت آب و فاضالب رفسنجان

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد مقدار تقریبی  800تن کود بستر سالن های مرغ مادر گوشتی مزرعه
شماره  2این واحد را از طریق مزایده به فروش برساند .متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ
چاپ آگهی تا تاریخ  98/2/12به امور بازرگانی شرکت واقع در خیابان امام خمینی نبش کوچه  27مراجعه
فرمایند .تلفن تماس 32231203 -4 :

2

6
2

2

(نوبت دوم)

آگهی مناقصه شماره /98/2/3/1م

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد عملیات ساخت قریب به تعداد  90فقره حوضچه شیرآالت تیپ  1و 2و  3با برآورد تقریبی
 3/821/740/765ریال طبق مشخصات و شرایط خصوصی پیوست اسناد مناقصه و حداقل  2پیشنهاد قیمت را از محل اعتبارات داخلی در شهر
رفنسجان از طریق مناقصه عمومی و انتخاب پیمانکار با رتبه آب به مرحله اجرا بگذارد،لذا از کلیه واجدین شرایط جهت شرکت در مناقصه
مذکور دعوت به عمل می آید به منظور خرید اسناد مناقصه به آدرس رفسنجان ،بلوار امام رضا (ع) شرکت آب و فاضالب رفسنجان دفتر
قراردادها مراحعه نمایند.
 -1مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه  192/000/000ریال می باشد -2 .فروش اسناد از مورخه  98/02/11لغایت  98/02/19می باشد.
 -3تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت تا ساعت  14 :15روز یکشنبه مورخه  98/02/29در محل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب
رفسنجان انجام می گیرد.
 -4به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5زمان افتتاح پاکات الف ،ب ،ج ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  98/02/30می باشد.
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن  03434281002دفتر قراردادها تماس حاصل فرمایید.
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

خبار استان

ا

دو
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استاندارکرمان:

پروژههای استان نباید معطل تامین منابع بمانند
محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کرمان عنوان کرد:
پیشرفت فیزیکی متوسط استان در پروژههای اقتصادی
مقاومتی باید  70درصد باشد در حالی که االن از برنامهها و
زمانبندی عقب هستیم.
وی با تاکید بر اینکه دلیل عقبماندگی پروژهها باید مشخص
شود که آیا به خاطر اتفاقات پیشبینی نشده بوده یا خیر ،بیان
کرد :تامین منابع مالی برخی از پروژه ها نیز هنوز مشخص
نیست و مواردی مانند پتروشیمی و پالسما در حالی که پروژه
های مهمی بودند اما با گذشت دو سال هنوز تامین منابع
نشدهاند.
استاندار کرمان گفت :پروژههای استان نباید معطل تامین منابع استاندار کرمان خواستار ارائه گزارشی در خصوص اقدامات
بمانند و هر چه سریعتر باید تعیین تکلیف شوند.
صورت گرفته در زمینه تامین منابع پروژه ها شد و ادامه داد:
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان ،دکتر محمدجواد اینکه هر پروژه ای با چه مبلغی ،از چه منبعی و توسط چه کسی
فدائی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در تامین منابع شود ،باید به جدول اطالعات پروژه ها اضافه شود.

چهاردهمین
دوره
اعطای جایزه
افضلی پور
در کرمان
برگزار شد
رییس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت:
اهدای جوایز دانشگاه به ویژه جایزه افضلی
پور ضمن تکریم و بزرگداشت مقام واالی
مرحوم افضلی پور و همسرش به نوبه خود
نوعی فرهنگسازی و اشاعه فرهنگ ایثار،
تالش ،رقابت ،نیکوکاری و انساندوستی
است.
به گزارش ایسنا منطقه کویر ،دکتر
محمدعلی طاهر  10اردیبهشت ماه در
چهاردهمین دوره جایزه افضلی پور در
دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار کرد:
از سال  82اهدای جایزه افضلی پور آغاز
شد که به پاس نام و یاد خدمت و خاطرات
موسس دانشگاه شهید باهنر کرمان(مرحوم
افضلی پور) آغاز و به سرعت رشد و رشته
های مختلف علمی را در بر گرفت.
وی با بیان اینکه همراه با برگزاری جایزه
افضلی پور جایزه های هنری ادبی صبا،
کارآفرین برتر ،کارمند برگزیده دانشگاه
و جایزه دکتر علی افضلی پور در سال
های بعد به وجود آمد ادامه داد :دانشگاه
شهید باهنر کرمان در زمینی با وسعت 5
میلیون مترمربع بنا گذاشته شد و از نظر
کیفی در مسیری بوده که هر روز نسبت
به قبل در تولید دانش ،ارتباط با صنعت،
تربیت دانشجو ،ارتقاء پژوهش های اصیل و
ماندگار بهتر و کامل تر شده است.
طاهر با اشاره به اقدام بی نظیر مرحوم
افضلی پور در تاریخ ایران اظهار کرد :ایشان
دانشگاهی با این عظمت را در روزگاری که
جهالت بیداد می کرد و فرصت طلبان در
کمین غارت دارایی اش بودند بنیان نهاد که
خود نشان از تاثیر این چهره فرهیخته در
تاریخ ایران است.
رییس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت:
اهدای جوایز دانشگاه به ویژه جایزه افضلی
پور ضمن تکریم و بزرگداشت مقام واالی
مرحوم افضلی پور و همسرش به نوبه خود
نوعی فرهنگسازی و اشاعه فرهنگ ایثار،
تالش ،رقابت ،نیکوکاری و انساندوستی
است.
وی افزود :دانشگاه شهید باهنر در پایه
گذاری و ایجاد جوایز در شمار دانشگاه
های پیشرو در کشور است و امیدواریم این
پیشگامی در همه زمینه های علمی ،هنری،
اخالقی و معنوی پیوسته باشد.
به گزارش ایسنا ،همچنین همزمان با این
مراسم چهارمین دوره جایزه هنری و ادبی
صبا ،هشتمین دوره جایزه دکتر علی افضلی
پور(در رشته های آمار و شیمی) وچهارمین
دوره جایزه کارآفرینی به برگزیدگان هر
رشته اعطاء شد.

دکتر فدائی همچنین اضافه کرد :مسئول تامین منابع باید
هر سه ماه یکبار گزارشی از اقدامات صورت گرفته و میزان
پیشرفت کار ارائه دهد.
استاندار کرمان افزود :باید اعالم کنیم اهداف اقتصاد مقاومتی
در سطح کالن در سال گذشته چه تاثیری باید در استان
میگذاشته و چقدر این تاثیر محقق شده است.
وی تاکید کرد :مشکالت استان باید دغدغه همه مسئوالن باشد
و هر کاری که می توانیم برای رفع مشکالت انجام بدهیم،
استان کرمان با وجود ظرفیت های فراوان در حوزه های
مختلف درآمد سرانه پایین و مشکالت دیگر را دارد.
وی گفت :رونق تولید فقط به دستگاه های تخصصی مربوط
نیست و همه درگیر هستند ،از جلسات آینده گزارش تعداد
واحدهای راکد و نیمه راکد که مشکل آنها بررسی و تصمیم
گیری شده است ،ارائه شود.

معاون استاندار کرمان:

مرمت قبه سبز  ۲۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با
اشاره به اینکه مبلغ پیشبینی شده برای پروژه قبه
سبز  ۲۰میلیارد تومان است،گفت :برای احیای این
بنا  ۱۰میلیارد توسط دانشگاه آزاد پرداخت می
شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،سید مصطفی آیتاللهی
موسوی در جلسه بررسی مسائل قبه سبز گفت:
مبلغ پیشبینی شده برای پروژه قبه سبز ۲۰
میلیارد تومان است که برای احیای این بنا ۱۰
میلیارد توسط دانشگاه آزاد مقرر شد پرداخت شود.
وی ادامه داد :تملک امالک واقع در این محدوده بر
عهده شهرداری کرمان است.
رئیس مرکز کرمان شناسی کرمان هم در ادامه این
جلسه بیان داشت :قبه سبز یکی از بناهای تاریخی
کرمان است که سابقه آن به دوران حاکمیت
قراختاییان میرسد و بیش از  ۷۰۰سال قدمت دارد.
سید محمدعلی گالب زاده با اشاره به وجود
مجموعههای فرهنگی شامل دارالشفا ،مسجد،
بازار و … در این بنای تاریخی ،افزود :طبق اسناد
تاریخی سازنده بنا ترکان خاتون است که همسر
براق حاجب بوده و پس از مرگ وی به عقد
قطبالدین درمیآید و پس از مرگ او به مدت ۳۵

تاریخی مدرسان این مجموعه افرادی همچون
سال حاکم کرمان بود.
وی گفت :بنای قبه سبز در زمان خود تحت عنوان شیخ محمود شبستری ،مجد خوافی و سدید زوزنی
مدرسه شناخته میشد و در آن افراد به نامی بودهاند که در عصر خود اساتید برجستهای به شمار
مشغول تحصیل بودند؛ همچنین بر اساس اسناد میرفتند.

کرمان و اخذ رضایت شاکی آزاد شده اند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر  ۲۳۶زندانی جرایم
غیر عمد در زندانهای استان کرمان به سر میبرند،
افزود :از این تعداد  ۱۲۴نفر محکومین به مهریه و
نفقه ،مابقی بدهکار مالی ،بدهکار دیه و دیه تصادفات
هستند.
موسوی قوام با بیان اینکه باالترین آمار موجودی
زندانیان جرایم غیر عمد مربوط به زندان کرمان و
کمترین مربوط به زندان شهربابک است؛ تصریح
کرد :زندان کرمان با  ۸۴مددجو و شهربابک با ۵

نفر کمترین آمار موجودی زندانیان جرایم غیر عمد
است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  ۲۳۶زندانی جرایم
غیر عمد در زندانهای استان کرمان به سر میبرند،
گفت :برای آزادی این تعداد  ۸میلیارد تومان نیاز
است .مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان بیان کرد:
طی برنامه ریزی صورت گرفته توسط ستاد دیه
استان و هماهنگی الزم با مسئوالن قضایی و اجرایی
شهرستانها جشن گلریزان در تمامی  ۲۳شهرستان
استان در ایام ماه مبارک رمضان برگزار میشود.

در سال یک میلیون و  200هزار تن شمش فوالد
تولید و به ظرفیت فوالد کشور بیفزاید.
علی عباسلو ،به کارشکنی های شرکت های
خارجی با توجه به اعمال تحریم ها اشاره کرد
و افزود :شرکت های خارجی حتی حاضر نمی
شدند جواب تماس های ما را بدهند اما تالش
و کاردانی مهندسان داخلی و بومی و استفاده از

ظرفیت و توان داخلی این کارخانه را به تولید
رساند.
وی با بیان اینکه اکنون سیرجان شهر تولید فوالد
است تصریح کرد :با افتتاح این کارخانه  2هزار
نفر به کار مشغول شدند که  500نفر از این تعداد
به صورت مستقیم و هزار و  500نفر به صورت
غیرمستقیم به کار گرفته شده اند.

بازداشت عامالن آتش زدن بیل مکانیکی در معدن کرومیت کهنوج
دادستان عمومی و انقالب شهرستان کهنوج گفت :از
زمان تشکیل کارگروه حمایت حقوقی و قضائی از واحدهای
تولیدی و معادن در این شهرستان و طی چندماه اخیر با
ورود سیستم قضائی ،مشکالت چندین واحد تولیدی و
معدن سنگ کرومیت مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران
جوان ،مجید سیمی دادستان عمومی و انقالب شهرستان
کهنوج گفت :در پی اختالف بین برخی افراد و سرمایه
گذار در یکی از معادن سنگ کرومیت کهنوج در چند روز
گذشته ،که منجر به ایجاد مزاحمت و آتش کشیده شدن
یک دستگاه بیل مکانیکی در معدن شده بود ،بالفاصله
سیستم قضائی به موضوع ورود و ظرف مدت  ۲۴ساعت
 ۴نفر از عوامل اصلی این حادثه در کهنوج بازداشت شدند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر و پس از تفهیم اتهام یک

شرکت معدني و صنعتي گل گهر دردوره  1ماهه منتهی به  98/01/31توانست
یک میلیون و  350هزار تن کنسانتره ،یک میلیون و  53هزار تن گندله تولید
کند که موفق به فروش  41هزار و  473تن کنسانتره داخلی 125 ،هزار و 90
تن کنسانتره صادراتی 70 ،هزار و  400تن گندله صادراتی 2628 ،تن گندله
ریزدانه داخلی و  916هزار و  777تن گندله داخلی شده است و از محل فروش
محصوالت خود مبلغ  8,942میلیارد ریال درآمد داشته است.
این شرکت براساس عملکرد  1ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
مبلغ  8,942میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل
 %64رشد داشته است

شکستگی خط انتقال آب در شهر
کرمان تعمیر شد
عملیات ترمیم و بازسازی خط انتقال اصلی آب شهر کرمان به قطر 1200
میلیمتر که دچار شکستگی شده بود،با تالش و پیگیری های کارکنان فنی و
تولید امور آب کرمان ترمیم شد.
الزم به ذکر است با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع در حین انجام این
عملیات طاهری مدیرعامل شرکت آبفا استان ،زین الدینی مدیر امور آبفا
شهرستان کرمان و تنی چند از مسئوالن شرکت در محل حضور یافتند و از
نزدیک در روند اجرای این عملیات قرار گرفتند .

در مرا کز بهداشتی

جزئيات بهره برداری از کارخانه تولید شمش فوالد در سیرجان
کارخانه تولید شمش فوالد در دومین ماه از
سال رونق تولید در شهرستان سیرجان به بهره
برداری رسید.
به گزارش ایرنا ،مدیرعامل کارخانه فوالد سیرجان
در حاشیه بهره برداری از این کارخانه در گفت
و گو با خبرنگار ایرنا گفت :این کارخانه  100تن
فوالد را در مرحله افتتاح تولید کرد و قادر است

گل گهر در فروردین ماه

ارائه خدمات رایگان تست قند

آزادی  ۱۲مددجوی جرایم غیر عمد از زندانهای کرمان
مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان گفت :از
ابتدای امسال تاکنون  ۱۲زندانی جرایم غیر عمد از
زندانهای این استان آزاد شده اند.
سید حجت اهلل موسوی قوام ،مدیر عامل ستاد دیه
استان کرمان ،در گفتگو با خبرنگار گروه استان
های باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به اینکه این
تعداد  ۱۲زندانی با مبلغ حدود  ۲۰میلیارد ریال از
زندانهای این استان آزاد شده اند ،گفت :این تعداد
زندانی از محل کمکهای مردمی ،ستاد دیه کشور،
بانک ها ،صندوق تامین خسارت و ستاد دیه استان

فروش  894میلیارد تومانی

خبر

نفر با قرار بازداشت موقت و یک نفر دیگر به لحاظ عجز از
تودیع وثیقه در زندان به سر میبرند و مابقی افراد با اعطای
وثیقه آزاد هستند افزود:با این اقدام به موقع دادستانی،
بالفاصله این معدن که بیش از  ۶۰کارگر در آن مشغول
بودند کار خود را مجدد آغاز نمود و از تعطیلی آن جلوگیری
بعمل آمد.
وی با بیان اینکه این افراد اخالل گر هیچ مالکیتی بر معدن
ندارند ،گفت:با بررسیهای صورت پذیرفته مشخص گردید
بیشتر کارگران مشغول در این معدن از اهالی همان منطقه
هستند و دادستانی در راستای حقوق عامه و حمایت از
سرمایه گذاری و قشر آسیب پذیر کارگران به این موضوع
ورود پیدا کرده است.
دادستان کهنوج عنوان کرد:دستگاه قضائی در راستای
منویات رهبر معظم انقالب مبنی بر نام گذاری سال رونق

تولید ،با جدیت در این حوزه ورود پیدا کرده است و هر
اقدامی که موجب توقف رونق تولید گردد ،به شدت برخورد
نموده است.
وی گفت:قوه قضائیه نقش بسزایی در تامین امنیت سرمایه
گذاران و تولید کنندگان دارد و بایستی از انجام اقداماتی که
منجر به فرار سرمایه گذارن میشود جلوگیری کرد.
سیمی ادامه داد:حمایت دستگاه قضائی در این رابطه منجر
گردید که سرمایه گذار فوق اقداماتی برای تأسیس و راه
اندازی یک کارخانه جدید در کهنوج آغاز کند.
دادستان کهنوج بیان کرد :در واقع رونق صنایع و معادن
موجب ایجاد اشتغال زائی در افراد بومی منطقه میشود که
این امر کاهش آسیبهای اجتماعی از قبیل فقر ،بیکاری
و اعتیاد را در پی خواهد داشت ومنجر به کاهش جرائم
میشود.

اهدای خون سالم ،اهدای زندگی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت :دانشگاههای علوم پزشکی در
تمام مراکز بهداشتی روستایی و شهری خدمات رایگان تست قند خون ،فشار
خون و کنترل وزن را ارائه میدهند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ،علی اسماعیلی
ندیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت :سوانح ،حوادث ترافیکی،
آلودگی هوا و دیگر عوامل موجب بروز بسیاری از بیماریها از جمله بیماریهای
قلبی و عروقی ،سکتههای مغزی ،سرطان ها ،بیماریهای روانی ،سوء تغذیه
است.
وی افزود :دانشگاههای علوم پزشکی در تمام مراکز بهداشتی روستایی و شهری
خدمات رایگان تست قند خون ،فشار خون و کنترل وزن را ارائه میدهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت ۵۰ :درصد بیماریها با انجام
ورزش و تغذیه سالم قابل درمان هستند.
اسماعیلی ندیمی بیان کرد :در سال گذشته  ۱۲هزار متر مربع ساخت و ساز به
مجموعه بهداشت و درمان شهرستانهای انار و رفسنجان اضافه شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به اینکه تعداد تختهای
بیمارستانی فعال در رفسنجان  ۴۳۰تخت است افزود :تا سال  ۱۴۰۴باید
یکهزار و  ۱۲۰تخت فعال در این شهرستان داشته باشیم.
وی گفت :مصوبه احداث بیمارستان  ۳۲۰تختخوابی در رفسنجان را گرفتیم و
در ردیف بودجه مستقل قرار گرفته و این اولین سرمایه گذاری دولت در بخش
درمان رفسنجان است.
اسماعیلی ندیمی بیان کرد :دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دارای  ۲۰مرکز
تحقیقاتی است و سال گذشته مجوز احداث پژوهشکده علوم پایه را اخذ کردیم
و برای جذب بودجه نیز در حال رای زنی با سازمان برنامه و بودجه هستیم.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن
خدمات فنی و مهندسی استان کرمان
بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم انجمن خدمات فنی و مهندسی استان کرمان
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه در روز پنج شنبه
تاریخ  98/03/02در ساعت  10 :00صبح حضور به هم رسانند.
مکان :میدان آزادی ،ابتدای بلوار جمهوری اسالمی،نرسیده به  20متری نادر ،اتاق
بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان،سالن کنفرانس شماره 1
دستور کار جلسه -1 :ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره  -2ارائه صورت های
مالی و گزارش بازرس و تصویب صورت های مالی  -3انتخاب اعضای اصلی و علی
البدل هیات مدیره و بازرس  -4تصویب ورودیه و حق عضویت سالیانه  -5تعیین
روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های مجمع  -6سایر مواردی که در اختیار
مجمع عمومی عادی ساالنه می باشد.
همچنین متقاضیانی که نامزد شرکت در انتخابات هیأت مدیره می باشند،تقاضای
کتبی خود را حداکثر تا تاریخ  98/02/26به شماره فکس دفتر انجمن 32535271
و  034 - 32535270تحویل دهند.
هیأت مدیره انجمن

آگهی مفقودی پروانه
بدین وسیله به اطالع می رساند پروانه ملک به شماره 92/2/30 -92000547
متعلق به خانم کبری برزگر دارستانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین پشته شیرانی فرزند رمضان مالک ششدانگ خانه پالک 1440
فرعی از  4776اصلی بخش یک کرمان که سند مالکیت آن به شرح ثبت  9572صفحه
 256دفتر  84صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضاء
شده مدعی است سند مالکیت مزبور به علت جابجایی مفقود و درخواست سند مالکیت
المثنی نموده لذا باستناد ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ
مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق
الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی
به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت
یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی
اقدام خواهد شد .تاریخ انتشار1398/2/11 :
 170م/الف
عیسی حافظی فر -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  1کرمان

جامعه
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گزارش «کرمان امروز» از دغدغه و مشکالت معیشتی معلمان به بهانه فرارسیدن روز معلم؛

«زنهار از این بیابان»
گزارش :مهدیه السادات
میر مهدی حسینی

اشاره:
روز معلم را در پیش روی داریم؛ روزی که حرف زدن
درباره آن بسیار سخت شده است چرا که معلمان این
روزها با چه تلخی و سختی و مشقت فراوان کار می
کنند و فرزندان وطن را آموزش می دهند اما وضعیت
معیشتی نابسامانی دارند .این را می شود از حقوق
معوقه و مطالبات معلمان و حق التدریس هایی که
پرداخت نمی شود متوجه شد .اما آنچه که به جایی
نرسد البته صدای معلم است! بارها معلمان به علت
حقوق اندک ،عدم پرداخت مطالبات دست به تجمعات
اعتراض آمیز زدند واز وزارت خانه متبوع خود توضیح
خواستند و به جای آن جمله" هیس ...بودجه نیست!"
را شنیده اند .به همین منظور گزارشی تهیه شده است
که در ادامه توجه تان را به آن جلب می کنیم.
روز معلم
سنت است که هر سال ،همزمان با سالروز شهادت
استاد مطهری روز معلم را گرامی بداریم .حتی اگر
شده است با یک تبریک خشک و خالی! معلم شمعی
است که خود می سوزد تا تاریکی ها رابزداید .معلم
واسطه ای است میان کودک و خانواده ،کودک و
زندگی ،کودک و انسانیت ،کودک و همه خوبی ها و
در این میان روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و
مردان پاکباخته ای است که در طول تاریخ در عرصه
ی تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را به

 در حالی روز معلم را در پیش روی داریم که گفتن از آن سخت شده است
زیرا معلمان این روزها با تلخی و مشقت فراوان کار می کنند و به فرزندان وطن
آموزش می دهند و وضعیت معیشتی بسیار نابسامانی دارند .این را می شود
از حقوق معوقه و مطالبات معلمان و حق التدریس هایی که پرداخت نمی شود
متوجه شد و البته اگر به تاریخ رجوع کنیم متوجه خواهیم شد در هر سرزمینی
که به معلمانش بی توجهی شود ویرانی به بار خواهد آمد .اگر آینده نگری داشته
باشیم مسئوالن باید در این باره با فوریت امنیتی وارد عمل شوند!
نمایش گذاشته اند که از همین فرصتی که نشریه در
اختیارمان قرار داده است این روز را به تمامی معلمان
و مربیان و تالش گران عرصه تعلیم و تربیت ،تبریک و
تهنیت می گوییم.

دغدغه معلمان
جدای از تقدس شغل و حرفه معلمی اما این شغل
هم با مشکالتی همراه است که بزرگ ترین مشکل
معلمان به معیشت آنان باز می گردد .اگرچه طی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل ورزش و جوانان در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی گنبکی ریگان به شماره  ،122تکمیل سالن ورزشی خاتون آباد به
شماره  ،130تکمیل مجموعه ورزشی بشری به شماره  ،158خرید و نصب  4عدد چمن مصنوعی کوچک جهت شهرستانهای نرماشیر ،بم،ریگان
و فهرج به شماره  165را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/02/16می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  7 :30روز یکشنبه تاریخ  98/02/16الی ساعت  14 :00دوشنبه تاریخ 98/02/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  13 :30روز پنج شنبه تاریخ 98/02/26
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  8 :00روز شنبه تاریخ 98/02/28
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021 - 41934 :
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان
448107

مزایدهنوبت اول
آگهیعمومی
آگهی مزایده
شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان اســتان کرمان در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری خود را واقع
در کرمان :بین شــهرک ن والقلم و شهرک خواجو را به فروش برســاند .متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ
انتشــار آگهی به مدت یک هفته به آدرس :کرمان  -خیابان ســپه  -روبروی شهرداری مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن
 034 -32261296تماس حاصل نمایید.
روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

این سال ها حقوق معلمان افزایش پیدا کرده است
اما این میزان افزایش ،جبران باال رفتن نرخ تورم را
نمی کند .قدرت خرید مردم و در پی آن کارمندان
دولت بسیار کاهش پیدا کرده است و در این میان
معلمان از جمله اقشاری هستند که بیشترین صدمات
را متحمل می شوند .حقوق فرهنگیان آنگونه که باید
همسان سازی نشده است .تفاوتی که مزایای معلمان
با سایر دستگاه ها دارد نظیر حق مسکن و بیمه های
تکمیلی دغدغه دیگری به دغدغه فکری معلمان اضافه
کرده و سبب سرخوردگی آنان شده است .در این
راستا به نظر می رسد دغدغه های معلمان مدارس غیر
انتفاعی بیشتر از معلمان دیگر است .آنان از اینکه آینده
شغلی مناسبی ندارند بسیار در واهمه به سر می برند.
از آنجایی که مدارس غیر انتفاعی به صورت خصوصی
اداره می شود بیشتر سلیقه بر آن حاکم است تا اجرای
قوانین ،بنابراین به این مدارس بیشتر به صورت تجاری
نگاه می شود تا آموزشی و پرورشی؛ به همین دلیل هم
معلمان این قبیل مدارس با کمترین حقوق آن هم
بدون قرارداد و بی آنکه سابقه ای برای آنها لحاظ شود
به کار گرفته می شوند.
در این میان بانوان معلم مشکالت دو چندانی دارند.
بسیاری از فرهنگیان زن مجبور هستند برای تدریس
به مناطق محروم بروند که در این مساله چندین مشکل
نهفته است .اول اینکه ممکن است بنا به دالیل متعدد
و نبود امکانات و شرایط نتوانند در منطقه مربوطه
اقامت داشته باشند که این مساله عالوه بر خستگی
باعث باال رفتن هزینه ها و مخارج این افراد می شود.
وقتی به اوضاع امروز معلمان فکر می کنم این بیت
از حافظ به ذهنم خطور می کند که می گوید «از هر
طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود/زنهار از این بیابان
وین راه بینهایت» به امید روزی که تدبیر مدیران این
بیابان را گلستان کند.

قلیان؛ نقطه شروع
اعتیاد !

راویان گمنام

به قلم چماه
کوهبنانی

ارزش کارگران را شرح دهید
از اینکه آقامعلم به جای «علم بهتر است یا ثروت؟»
موضوع انشا را ارزش کارگران گفته اند تشکر می کنم.
چون پدرم کارگر معدن پابدانا است  -البته بود!  -چون
زغال ریه او را گرفت و با سرطان در صحرای امام زاده
خوابید .او روزی هشت ساعت در معدن کار می کرد اما
دو ساعت هم در راه بود .آقا مهندس پیمانکار جواب
سالم بابا را می داد .او چهارساعت مزد پدرم را پرداخت
و می گفت شما هم باید زندگی کنید اما ارزش کار بابای
من هشت ساعت بود و او چهارساعت دیگر را سود می برد
تا بچه اش در کانادا درس بخواند و دکتر شود .هر بار که
پدرم می گفت ما باید شیر بخوریم .ماسک می خواهیم
می گفت برادر کارگر خدا را شکر کن که سرکار هستی آنقدر
لیسانس و فوق لیسانس بیکار هستند .نمی خواهی برو.
اما این بار پدرم رفت و دیگر برنمی گردد.

یادداشت های
گاه و بی گاه
خودنمایی

به قلم محمد جواد
ایرانمنش

صبح زود باغبان به بوستان آمد تا پس از کار روزانه بوته
های گل و گیاه را تزیین کند و وسایلش را برداشت
و به سراغ اولین بوته رفت .پس از تزیین آن به سراغ
بوته دیگر و همینطور منظم و مرتب به بوته ها رسیدگی
می کرد .بوته خار هم او را زیرنظر داشت و هر وقت
فرصتی پیدا می کرد با خارهایش باغبان را اذیت می
کرد و به خیال خود توجه باغبان را جلب می کرد .باغبان
هم با سلیقه و دقیق سرگرم تزیین بوته ها به شکلهای
گوناگون بود .دیگر آفتاب بر سر کوه بود و خورشید
غروب می کرد که بوستان به طرز زیبایی آراسته شده
بود ولی چندین جای بدن باغبان را بوته خار با خارهایش
خلیده بود .باغبان محو قشنگی بوستان بود که بوته خار
یک خار دیگر به پای باغبان زد و خودی نشان داد تا
باغبان آن را از یاد نبرد باغبان نگاهی به خار کرد و
وسایلش را در گوشه ای گذاشت و با بیلچه ای بوته خار
را آنگونه که الیق یک بوته مزاحم و خودنما بود تزیین
کرد .باغبان که از بوستان بیرون می رفت بوته خار در
آتش می سوخت.

(نوبت اول)
عمومي
آگهي مناقصه
مزایده
آگهی
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هنگ و ادب

چهار

پویش «بهار مهربانی» کتابخانه های عمومی

فر

ضرورتی برای تأمین نیازهای روحی سیلزدگان
به قلم خلیل اهلل باقی زاده
مدیرکتابخانه های عمومی
شهرستان کوهبنان

وقوع سیل در چند استان کشور ،اتفاق تلخ و ناگواری
بود .معموال پس از این گونه حوادث همه نیروها برای
کمک و امدادرسانی به هموطنان آسیبدیده بسیج
میشوند تا با تهیه مسکن ،خوراک و پوشاک و سایر
نیازهای اولیه ،به آنها یاری برسانند .اما موضوعی که
در این میان کمتر به آن توجه میشود ،تأمین نیازهای
روحی و روانی این هموطنان است؛ به خصوص کودکان
و نوجوانان که بسیار آسیبپذیرتر هستند.از این جهت
اقدام نهاد کتابخانههای عمومی کشور در راهاندازی
پویش «بهار مهربانی» و جمعآوری کمکهای مردمی
شامل کتاب و اسباببازی ،اقدامی بسیار مهم و ضروری
است که البته پیش از این نیز در حادثه مربوط به زلزله
کرمانشاه از سوی نهاد اجرایی شده بود .داشتن چنین
نگاهی برای ارائه خدمات فرهنگی و امداد روحی و
روانی آسیبدیدگان تا پیش از این مورد توجه نبوده
که امیدواریم پیشگامی نهاد در این حوزه الگوی سایر
دستگاههای فرهنگی نیز باشد.اهدای کتاب سنت
حسنهای است که میتواند به بهتر شدن زندگی افراد
کمک کند و مسیر زندگی آنها را تغییر دهد .بدون
شک آنجا که نیاز باشد همه اهالی فرهنگ و ادب با
درک درست از شرایط هموطنان سیلزده برای کمک
و امدادرسانی به آنها اقدام میکنند و بسیار شایسته
است که این امدادها در کنار تأمین نیازهای اولیه،
بتواند بخشی از نیازهای روحی ،روانی و فرهنگی این
عزیزان را نیز تأمین کند.حوادثی که در روزهای آغازین
سال  ۹۸رخ داد ،مقیاس وسیعی داشت و متاسفانه
سراسر کشور ما ،از شمال تا جنوب را درگیر کرده
است؛ وسعت این اتفاقات به قدری است که هر ایرانی،
در هر کجا روح و قلب خود را گل اندود می بیند و خود
را در قلب سیالب می پندارد .با اینهمه همچون گذشته،
مردم ما در زمان گرفتاری و بحران بر می خیزند و به
یاری یکدیگر می شتابند .اهالی کتاب نیز این وظیفه
را بر دوش خود احساس می کنند .در سال های اخیر
نهاد کتابخانه های عمومی کشور در انجام اقدامات

اهدای
خون سالم
اهدای زندگی

فرهنگی پیش قدم بوده و همچون نخ تسبیحی ،اهالی
قلم را گرد هم آورده است .نباید فراموش کنیم که
در این شرایط کودکان به سرگرمی نیاز دارند .کتاب
و اسباب بازی و اجرای فعالیت های ترویجی همچون
قصه گویی ،می تواند ذهن کودکان را برای دقایقی
از مصائب دور کرده و آن ها را به آرامش برساند .لذا
امدادرسانی فرهنگی نیز در این شرایط ضروری است
و پیش قدمی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در
این زمینه ارزشمند است .امید است تا زمانی که آثار
مصائب ناشی از حوادث اخیر باقی است ،امدادرسانی
فرهنگی نیز استمرار داشته باشد.اقدامات نهاد برای
تأمین نیازهای روحی و روانی کودکان سیلزده ،به
عنوان یک حرکت انقالبی و جهادی ،بسیار بجا و
به موقع بود.البته بسیاری از ارگانها و سازمانهای
دیگر نیز در این موضوع ورود پیدا کردند ،اما اینکه
یک نهاد در اقدامی جدی و سریع تمام کتابخانه های
خود در سراسر کشور را به عنوان پایگاه جمعآوری
و ارسال کمکهای مردمی کتاب و اسباببازی به
مناطق سیلزده تبدیل کند ،نشان از یک باور عمیق
برای امدادرسانی فرهنگی دارد؛ اقدامی که نمونه آن
را در هیچ دستگاه دیگری ،حتی با گستردگی کمتر
هم ،نمیتوان یافت .متاسفانه در بحبوحه اتفاقاتی مانند
سیل و زلزله ،گاهی بچهها و روحیه لطیف آنها به کلی
فراموش میشود .اعزام کتابداران ،شاعران ،نویسندگان،
مربیان کتابخوانی نهاد در این مناطق و درگیرکردن
کودکان با برنامههای فرهنگی ،اقدامی ریشهای و بسیار
با ارزش است که به عنوان یک حرکت انقالبی و جهادی
بر اساس یک اعتقاد و باور عمیق انجام میشود.این
نوع نگاه در فعالیتهای جهادی میتواند الگوی سایر
دستگاههای فرهنگی باشد ،در شرایط بحرانی ،همیشه
کودکان آسیب پذیرتر هستند؛ با توجه به شرایط امروز
ایران ،کودکان مناطق سیل زده به یاری دوستان خود
نیاز دارند.وجود چنین برنامه های فرهنگی ،به کودکان
آرامش می دهد .کودکان از زاویه دید خود به سیل و
ویرانی نگاه می کنند و همین مسئله آن ها را از نظر
روحی آسیب پذیر می کند.کودکان در شرایط بحرانی
عالوه بر نیاز غذایی و امنیت به کودکی کردن هم نیاز
دارند؛ زیرا کودک هرگز دغدغه های بازی و کودکی
خود را فراموش نمی کنند و باید به این نیاز اهمیت
داده شود.طرح کمپین بهار مهربانی کتابخانه های
عمومی عالوه بر اینکه به کودکان آرامش می دهد برای
بزرگتر ها نیز کمک خوبی است تا بتوانند این شرایط
بحرانی را پشت سر بگذارند.حضور نیروهای فعال
فرهنگی ،به ویژه برای آرامش روانی کودکان و والدین

آرزویم
آرزوست
لبخندم متصل
به حس های اوست
هر چند کالم عشق سوخته است
خاکستر روحم
از آتش منطق اوست

به قلم
سامان
ساردویی

شعر جمعیت گرا

شان از ضرورت های انکارناپذیر در شرایط بحران است.
علیرغم اینکه حادثه تلخ سیل به شدت قلب همه را
آزرد ،ولی یکبار دیگر ایرانیان را در کنار هم جمع کرد
تا دوشادوش یکدیگر التیامی بر دلهای غم دیده بوده
و با ایجاد موج همدلی و همیاری در میان این همه
سختی و تلخکامی ،نویدبخش امید و سرزندگی برای
مردم مناطق آسیب دیده باشند.کودکان معصومی که
در این اتفاق ،شاهد ویرانی خانه و ناراحتی والدین
شان هستند ولی پا به پای آن ها و با شکیبایی ،این
روزها را سپری میکنند .در این میان هدیهای هرچند
کوچک ،برای دنیای کودکانه آن ها اتفاقی بزرگ است
که شادی و لبخند را برای آن ها به ارمغان آورده و غم
را از چهرههای آنها خواهد زدود .این اقدام شادیآفرین
و امیدبخش شایسته ،کمک فراوانی به ایجاد آرامش و
رهایی از تلخیهای این حوادث برای کودکان خواهد
داشت.اقدامات پیشبینی شده در این پویش میتواند
از امنیت روانی کودکان سیلزده مراقبت کند.گاهی
در بحبوبحه تأمین نیازهای اولیه این عزیزان فراموش
میکنیم که پرداختن به موضوع «امنیت» نیز بسیار
مهم است؛ شاید بخشی از امنیت انتظامی باشد ،اما
بخش اعظمی از آن امنیت «روانی» است .بچه های
ما به امنیت روانی نیاز دارند و این امنیت روانی
تأمین نمیشود مگر با گفتن ،شنیدن ،قصهگفتن،
کتاب خواندن ،آرامش داشتن و به سیل فکر نکردن.
اقداماتی که نهاد کتابخانههای عمومی کشور در این
«پویش مهربانی» پیشبینی کرده است.پویش «بهار

مهربانی» با هدف تسلّی دل غمدیدگان ،کمک به
کودکان آسیب دیده ،کاهش آسیبهای اجتماعی
در مناطق سیلزده ،پرکردن اوقات فراغت ،سرگرمی
کودکان در میان هیاهوی آواربرداری و امداد رسانی،
در قالب اجرای برنامههای فرهنگی و ارسال بستههای
کتاب و اسباب بازی برای آسیبدیدگان این مناطق ،از
سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور راه اندازی شده
است .به همه شما عزیزانی که اهل کتاب ،فرهنگ ،هنر
ت هستید میگویم تا به حال از کتابخانههای
و ادبیا 
عمومی کتاب میگرفتید ،اکنون کتابهای کودکانهای
را که برایتان ضروری نیستند به کتابخانهها ببرید و
به کودکانی تقدیم کنید که در شرایطی شبیه شرایط
جنگی به سر میبرند و انگار خانههایشان بمباران
شده است.این همه داستان و شعر میخوانیم برای
چه! برای آنکه انسانتر شویم و دیگران را بهتر درک
کنیم و بیتفاوت از کنار گرفتاریهای انسانها عبور
نکنیم .کتابهایی را اهدا کنیم که امید و شادی را
برای بچههای سیلزده به ارمغان آورد .دخترخانمها و
آقاپسرها نگذارند اسباببازیهایشان گوشه کمد چرت
بزنند و خمیازه بکشند .بگذارید بروند و دوستان تازه
پیدا کنند .شاد کردن بچهها به نظرم واالترین نعمت و
فرصتی است که خدای مهربان در اختیار دیگران قرار
میدهد.از نهاد کتابخانههای عمومی کشور تشکر می
کنیم که از ظرفیتهای بیپایان فرهنگی خود برای
نقشآفرینی در حرکتهای اجتماعی و مردمی استفاده
میکند.

آگهی مزایده (نوبت دوم)

شرکت منحله لیزر آذین سهامی خاص (در حال تصفیه ) در نظردارد امالک و اموال مشروحه زیرواقع در کرمان خیابان جهاد خیابان شهید شاه محمودی ( کشتارگاه سابق ) نبش جنوبی
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متقاضیان خرید می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و بازدید از ملک و اموال و دریافت اسناد شرکت در مزایده(برگ های شرایط مزایده ) به دفتر کار آقای عباس شفیعی بافتی (مدیرتصفیه شرکت )
واقع در کرمان خیابان شریعتی ابتدای کوچه بیمارستان ارجمند مراجعه فرمایند .
مهلت تسلیم مدارک و پیشنهادات شرکت در مزایده تا ساعت  12روز سه شنبه  1398/2/24می باشد
 -1مدیر تصفیه در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است  -2پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر  ،مخدوش  ،مبهم ومشروط مردود است  -3رعایت کلیه موارد درج شده
دراوراق مزایده الزامی است -4سپرده(ودیعه شرکت در مزایده  10درصد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید یک فقره چک بین بانکی قابل پرداخت (دروجه حساب امور تصفیه شرکت) به همراه
پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند  -5کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید ملک و اموال در ساعت  4بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ  1398/2/26در محل سالن کانون
کارشناسان رسمی دادگستری کرمان واقع در خیابان فلسطین بین کوچه 10و 12باحضور متقاضیان خرید و سهامداران شرکت منحله لیزر آذین باز گشائی خواهد شد لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد
شده باارائه کارت شناسائی در جلسه مذکور شرکت نمایند  -6متقاضیان خریدباید مبلغ 200,000ریال بابت هزینه های شرکت در مزایده را به حساب مربوط به امور تصفیه شرکت واریز ورسید ارائه
نمایند.
عباس شفیعی بافتی  -کارشناس رسمی دادگستری ( مدیر تصفیه شرکت لیزر آذین)

یکی از شاخه های ادبیات در کشور ما
به جماعت و جامعه بر می گردد که
به قلم
زینت محافل و نقل مجالس دوستان و
امین اهلل
جوانان است .در حدی از دانش و علم به
حقیقی
طور متوسط  ...جوانان ـ البته عده ای از
آنان ـ با شعر و ادبیات عامه بسیار الفت و
وابستگی دارند و در پی شکار خوب و نازنین در اشعار بعضی
از شاعران هستند و توانایی نقد و بررسی را هم شاید در
مواردی نداشته باشند و در این زمینه به صحرا و دریا بزنند.
سکوت پیرامون اشخاص نوپا و جوان در شعر جمعیت گرا
کار ساده ای نیست و باید فرق بین اشعار خوب و امروزی و
سنتی در حد مورد قبول کشور را با اشعار عوام پرستانه را
بدانیم که هیچ کس قدرت جذب و تحرک با آنها را ندارد
و تمام داشته های ما نباید صرف مسائل بیهوده شود .باور
کنیم که در میان ما مردم یکی از آفات و معضالت اشعار
رایج در سطح توده ها عوامانه بودن آنهاست که به هیچ
وجه قابل تامل نیستند و با یک نگاه سرسری می شود آنها
را باال و پایین کرد .آمادگی جامعه برای ارتقا این مرحله
به مرحله باالتر کار دشوار و سختی نیست و فقط باید آن
روشنگری در حد وحدود شعرخوانی و آشنا شدن با تکنیک
ها و شگردها در کشور انجام گیرد .دنبال هر دسته ای راه
افتادن به نظر می رسد کار مناسبی نباشد و بدون فهمیدن
مفهوم اشعار و سینه زنی ،کاری را انجام دادن شبیه افتادن
از باالی پشت بام است که خیلی راحت اتفاق می افتد.

آگهی دعوت از سهام داران
شرکت منحله لیزر آذین

(در حال تصفیه) (نوبت دوم)
بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می

گردد تا راس ساعت  4بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ
 1398/2/26در سالن اجتماعات کانون کارشناسان
رسمی دادگستری واقع در شهر کرمان خیابان
فلسطین حد فاصل کوچه های  10و  12حضور بهم
رسانند.
موضوع جلسه:
نظارت بر انتخاب برندگان مزایده اموال شرکت
طرح و تصمیم گیری نسبت به سایر موضوعات مورد
نظر سهامداران
عباس شفیعی بافتی
کارشناس رسمی دادگستری (مدیرتصفیه شرکت )

پنج
تاسیس شرکت سهامی خاص آراز گاز
آریا درتاریخ 1398/01/24
به شماره ثبت  16009به شناسه ملی
 14008264389ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :دربرگیرنده امور پیمانکاری
مربوط به خطوط انتقال ( آب  ،نفت و گاز) شبکه گاز
رسانی  ،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی ،سیستم
های سرد کننده ساختمان ،تاسیسات و تجهیزات
ساختمان ( آب  ،گاز  ،برق و فاضالب ) و انتقال زباله ،
تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب ،
وسایل انتقال ( آسانسور و پله برقی) ،سیستم های خبر
و هشدار دهنده  ،تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس
و رختشویخانه ،سیستم های ارتباطی ،شبکه های
رایانه ای ساختمان ،ماسه پاشی (سندپالست)،حفاظت
کاتدی ،پوشش(الینینگ)و نظایر آن .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 الغدیر  ،خیابان داوودی  ،کوچه
داوودی  ، 15پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی
 7618987196سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم
 10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ
 1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شماره  2764/1299مورخ  1397/12/05نزد بانک
بانک مسکن شعبه شعبه پارس کرمان با کد 2764
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امین
رضا پورحیدری نژاد به شماره ملی 2980380687و
به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال آقای محمدرضا گنجه
کویری به شماره ملی 2980474789و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای الیاس کمالی
جرجافکی به شماره ملی 3080169913و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت
از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی
با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با
مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه بازرسان آقای محمد داوری پناه بمی به
شماره ملی  3150284562به سمت بازرس اصلی به
مدت یک سال مالی آقای حسین آرش به شماره ملی
 3161143477به 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
()436616
آگهی تغییرات شرکت آتیه نگر
کلوت کرمان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  12476و شناسه ملی
10630185618
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ  1398/01/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 :ـ
اعضای هیات مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال
انتخاب گردیدند - :آقای مسعود امینی به شماره
ملی- 3131070323خانم مینا امینی بشماره
ملی- 3131062320خانم نگین منصوری بزنجانی
بشماره ملی 2 2991790113ـ آقای مجتبی سهرابی
به شماره ملی 3090825252به سمت بازرس اصلی
وآقای علی اصغر امینیان به شماره ملی2991757205
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال
مالی انتخاب شدند3 .ـ پس از قرائت گزارش بازرس
قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان
سال 1397مورد تصویب قرار گرفت .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری کرمان ()436929
آگهی تغییرات شرکت آتیه نگر
کلوت کرمان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  12476و شناسه ملی
10630185618
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/23
تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 :ـ آقای مسعود امینی به
شماره ملی3131070323به سمت رئیس هیئت مدیره
و مدیر عامل ـ خانم نگین منصوری بزنجانی به شماره
ملی 2991790113به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
ـ خانم مینا امینی به شماره ملی 3131062320به
سمت عضو هیئت مدیره -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و
تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها
و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
کرمان ()436930
تاسیس شرکت تعاونی آب کشاورزی
پالیز چترود درتاریخ  1397/09/20به
شماره ثبت 15818
به شناسه ملی  14007999464ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع :عقد قرارداد
باشرکتهای بهره برداری(یا سازمانهای آب منطقه ای)
به منظور تحویل گرفتن اب بر اساس الگوی مصرف
آب کشاورزی و انجام هماهنگی و نظارت بر تقسیم
و توزیع آب بین آب بران محدوده فعالیت تعاونی -
همکاری باسازمانهای کشاورزی در جهت ساماندهی
اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی
بمنظور افزایش تولید و سایر هماهنگی های مورد
لزوم در زمینه کاشت ،داشت ،و برداشت -افزایش
راندمانهای آبیاری در سطح مزارع و باغات با اعمال
روشهای مناسب آبیاری -رفع اختالفات کشاورزان
در اثر نحوه تقسیم،توزیع و استفاده از آب -برنامه
ریزی و اعمال هماهنگی در جهت حفاظت نگهداری
و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی درجه3و4و
تاسیسات و تجهیزات مربوطه واقع در محدوده فعالیت
تعاونی -جمع آوری آب بها از مشترکین متناسب با
شرایط قید شده در قرارداد(قرارداد فیما بین تعاونی
و شرکت بهره برداری یا آ ب منطقه ای)و واریز آن به
شماره حساب اعالم شده توسط شرکتهای بهره برداری
یا سازمانهای آب منطقه ای و اخذ مفاصا حساب از
انها -همکاری و هماهنگی با سازمانهای کشاورزی در
جهت تعیین و رعایت الگوی کشت منطبق با سیاستها

و استراتژی های دولت -همکاری با سازمانهای
کشاورزی و سازمانهای اب منطقه ای در جهت اجرای
سیاستها،آیین نامه ها ،تعرفه های قانونی ،صدور پروانه
ها،سند آب و سایر موارد مورد لزوم -هماهنگی و
همکاری بانمایندگان سازمانهای کشاورزی و شرکتهای
آب منطقه ای در جهت تعدیل سطح زیر کشت و
اجرای برنامه های اضطراری در خشکسالی ها و مواقع
بحرانی -هماهنگی در زمینه استفاده از منابع اعتباری
دولت ،طرحهای بانکی و سایر مراکز اعتباری و توزیع
آب بین آب ران و نظارت بر تقسیط و پرداخت اقساط
مربوطه در فواصل زمانی مشخص شده -همکاری با
سایر تعاونی های موجود در منطقه در جهت استفاده
از امکانات و تسهیالت آنها برای حل مشکالت آب بران
همکاری در تحویل و توزیع تسهیالتی که بر حسبمورد از طریق سازمانهای کشاورزی و سازمانهای آب
منطقه ای در اختیار کشاورزان قرار میگیرد- .بررسی
امکانات محلی در جهت ایجاد مراکز خدماتی و
سرمایه گذاری در صورت جلب حمایت اعضا و توزیع
درآمد حاصله بین سرمایه گذاران در محدوده شبکه
باهماهنگی سازمان کشاورزی و شرکتهای بهره برداری
همکاری و هماهنگی الزم در جهت جمع اوریمحصوالت کشاورزی،انتقال،بازاریابی،فروش وپرداخت
سهم اعضا تعاونی -تهیه،خرید و اجاره ماشین آالت
کشاورزی و سایر تجهیزات مورد نیاز و نحوه استفاده
از انها توسط اعضای تعاونی -همکاری و هماهنگی با
سازمانهای کشاورزی و سازمانهای آب منطقه ای در
جهت اجرای پروژه های تکمیلی و طرحهای در امد
زا در محدوده شبکه -انجام سایر فعالیت های مرتبط
با تعاونی شماره مجوز  11350/1/19/97تاریخ مجوز
 1397/09/10مرجع صادرکننده:اداره تعاون کار
ورفاه اجتماعی شهرستان کرمان مدت  :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان
 شهرستان کرمان  -بخش چترود  -شهر چترود-چترود-کوچه امام خمینی -16کوچه ولیعصر -2پالک
-0طبقه همکف -کدپستی  7791915194سرمایه
شخصیت حقوقی  96,300,000 :ریال می باشد.که
به  321سهم 300000ریالی منقسم گردیده است.
مبلغ  32100000آن نقدا ً توسط طی گواهی مورخ
28/11/95بانک توسعه تعاون کرمان پرداخت ومابقی
در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران  :آقای
علی وزیری نسب به شماره ملی  2993522574و به
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال آقای رضا
پورخالقی چترودی به شماره ملی  2993522736و به
سمت عضو هیئت مدیره به مدت  3سال آقای محمد
صادق پورجناب زاده به شماره ملی  2993531018و
به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به
مدت  3سال آقای عماد وزیری نسب به شماره ملی
 2993532881و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت
 3سال آقای سید شمس الدین محمد زین الدینی به
شماره ملی  2993536656و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  3سال آقای حسن امینایی چترودی
به شماره ملی  2993541129و به سمت عضو هیئت
مدیره  -عضو علی البدل به مدت  3سال آقای محسن
طاهری چترودی به شماره ملی  6079824612و به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال آقای
محمد پورخالقی کد ملی  2991523433به سمت
منشی هیئت مدیره به مدت  3سال آقای موسی
مومنایی چترودی به شماره ملی 2991652446
و به سمت عضو هیئت مدیره  -عضو علی البدل به
مدت  3سال آقای مصطفی خجسته فر به شماره ملی
 2992382248و به سمت عضو هیئت مدیره  -عضو
علی البدل به مدت  3سال دارندگان حق امضا :
کلیه قراردادها و اوراق مالی و تعهدآور بانکی و غیره
(چک ،سفته  ،برات )و سایر اوراق بهادار تعاونی پس
از تصویب هیءت مدیره با امضای ثابت آقای محمد
صادق پورجناب زاده مدیرعامل تعاونی و به انضمام
یک از دونفر از اعضای هیءت مدیره آقای علی وزیری
نسب فرزند غضنفر و یا آقای محسن طاهری فررزند
حسین و مهر تعاونی اعتبار داردو کلیه مدارک عادی و
مکاتبات با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و
مهر تعاونی قابل قبول و معتبر است .بازرسین :رسول
وزیری نسب به شماره ملی  0039406377محمد علی
الری نجفی به شماره ملی  2991452412سید جواد
عطایی به شماره ملی  2993535463بعنوان بازرسین
اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ومحمد
رضا توکلی به شماره ملی  2990965998وعبدالمهدی
حیدری به شماره ملی 2992630391بعنوان بازرس
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه ( 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
()437098
تاسیس موسسه غیر تجاری
کارگزاری بیمه ای تالشگران امید
هلیل درتاریخ  1397/09/07به شماره

ثبت 232
به شناسه ملی  14007970199ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع  :گسترش انواع
بیمه ها از قبیل بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان
و عشایر محصوالت کشاورزی بازرگانی و غیره  .حوزه
فعالیت کارگزاری مذکور صرفا دهستان دلفارد از
بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت تعیین میگردد.
شماره مجوز  62887/97تاریخ مجوز 1397/08/01
مرجع صادرکننده :صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان
روستائیان وعشایراستان کرمان مدت  :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان  ،شهرستان
جیرفت  ،بخش ساردوئیه  ،دهستان دلفارد  ،روستا
رضی آباد ،رضی آباد  ،خیابان اصلی  ،کوچه اصلی ،
پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی 7869157711
سرمایه شخصیت حقوقی  1,000,000 :ریال می
باشد .اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا  :خانم حدیث
مارزی مهنی به شماره ملی  3020231973دارنده
 10,000ریال سهم الشرکه خانم فاطمه فتحی زاده
به شماره ملی  3031672747دارنده  10,000ریال
سهم الشرکه خانم معصومه دلفاردی به شماره ملی
 3031674146دارنده  980,000ریال سهم الشرکه
اولین مدیران  :خانم حدیث مارزی مهنی به شماره
ملی  3020231973و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت نامحدود خانم فاطمه فتحی زاده به شماره ملی
 3031672747و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت نامحدود خانم معصومه دلفاردی به شماره
ملی  3031674146و به سمت رئیس هیئت مدیره
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق

امضا  :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای
مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه واوراق عادی و اداری با
امضای مدیرعامل همراه بامهر موسسه معتبر می باشد.
( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باشد) اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت
()437099

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  - : 1397/12/25اعضای هیئت مدیره
بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - :آقای
مهدی گرمسیری به شماره ملی  2559585081و
خانم کبری متقی پیشه به شماره ملی 2991314648
و خانم نعیمه حمزه نژاد به شماره ملی 3131508310
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()438851

آگهی تغییرات شرکت کرمان رفیع
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 1668و شناسه ملی 10630096256
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  - : 1397/10/20موسسه حسابرسی
رهیافت حساب تهران به کد ملی 10100474104
به سمت بازرس اصلی و آقای میالد انجم شعاع به
کد ملی  2993843052به سمت بازرس علی البدل
بمدت یکسال انتخاب گردیدند - .صورتهای مالی سال
 1396به تصویب مجمع رسید .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کرمان ()437309

آگهی تغییرات شرکت زرین سپهر
مشرق زمین شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  11030و شناسه ملی
10630169608
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 - : 1397/12/25خانم کبری متقی پیشه به شماره
ملی  2991314648به سمت رئیس هیئت مدیره -
خانم نعیمه حمزه نژاد به شماره ملی 3131508310
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  -آقای مهدی
گرمسیری به شماره ملی  2559585081به سمت
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند- .
کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و کلیه قراردادها و
سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل
و مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کرمان ()438854

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی
عمید کرمان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  1864و شناسه ملی
10630100300
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 - : 1397/12/13آقای علی زنده روح کرمانی با
کد ملی  2991429186به سمت رئیس هیئت
مدیره  -آقای عمید زنده روح کرمانی با کد ملی
 2991458100به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل  -خانم میترا قاضی زاده ماهانی با کد ملی
 2991450045به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب
گردیدند - .کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و سایر
مکاتبات و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره
و مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کرمان ()437538
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی
عمید کرمان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  1864و شناسه ملی
10630100300
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  - : 1397/12/13اعضای هیئت مدیره
بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - :آقای
عمید زنده روح کرمانی با کد ملی 2991458100
و خانم میترا قاضی زاده ماهانی با کد ملی
 2991450045و آقای علی زنده روح کرمانی با کد
ملی  - 2991429186آقای احمد مهدی زاده گوکی
با کد ملی  3180018178بسمت بازرس اصلی و خانم
اقدس ترک زاده تبریزی با کد ملی 2991230045
بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب
گردیدند - .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 ()437542
تاسیس شرکت سهامی خاص
طبیبان ارجمند کارمانیا درتاریخ
 1398/01/27به شماره ثبت 16014
به شناسه ملی  14008274404ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه کلیه
خدمات درمانی و پزشکی ،اجاره و راه اندازی و تاسیس
بیمارستان  ،تهیه و پخش انواع وسایل و لوازم پزشکی
و بیمارستانی  ،عقد قرارداد با تمامی بیمارستان ها ،
مراکز درمانی و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی
در زمینه تجهیزات پزشکی  ،پخش و توزیع و واردات
کلیه لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی  ،دندانپزشکی
 ،چشم پزشکی  ،ارتوپدی  ،آزمایشگاهی و بیمارستانی
 ،تجهیز کیلینیک های جراحی عمومی و تخصصی
درمانگاهها  ،ارئه کلیه خدمات تعمیرات و تجهیزات
پزشکی  ،پیراپزشکی و کیلینیکی و پاراکیلینیکی ،
ارئه خدمات پزشکی و پیراپزشکی و اورژانس .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 ،خیابان شریعتی  ،خیابان دکتر شریعتی  ،کوچه
بیمارستان ارجمند  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی
 7614614173سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  6000000ریال نقدی منقسم به  60سهم
 100000ریالی تعداد  60سهم آن با نام عادی مبلغ
 6000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شماره  940/852369مورخ  1397/12/20نزد بانک
بانک رفاه کارگران شعبه شعبه بلوار جمهوری با کد
 940پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای
بهرام پورسیدی به شماره ملی 3031276256و به
سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال خانم خاطره علوی به
شماره ملی 3050118806و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای حسین امیرحسینی به
شماره ملی 3090513528و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا
 :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی
با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه
با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و
اداری با تفویض اختیار رئیس هیئت مدیره به امضاء
مدیر بیمارستان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای
محمد شفیعی به شماره ملی  2991646586به سمت
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمود
کریمی مبارکه به شماره ملی  4431495096به 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 ()438469
آگهی تغییرات شرکت زرین سپهر
مشرق زمین شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  11030و شناسه ملی
10630169608

آگهی تغییرات شرکت توان انرژی
بوتیا شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  15950و شناسه ملی
14008172180
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1397/12/25الف-اعضاء هیئت مدیره به
قرار ذیل برای مدت  2سال انتخاب گردیدند :آقای
جواد ساالری گوغری شماره ملی 3131466146
آقای فرامرزعلیرضائی شماره ملی 3130083235
خانم مونس سبزعلی پور شماره ملی 3071251221
ب-خانم فاطمه بازیار شماره ملی  3131548312به
سمت بازرس اصلی آقای سجاد زارع منصوری به شماره
ملی  3120022871به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .ج ـ روزنامه
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
کرمان ()439989
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و
راهسازی نشانه زرریزان کویر شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  4546و
شناسه ملی 10630119696
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397/09/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :نام
شرکت به « نشانه کویر آرشا « 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 ()439992
آگهی تغییرات شرکت توان انرژی
بوتیا شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  15950و شناسه ملی
14008172180
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/25
الف-تعیین سمت مدیران  :آقای جواد ساالری گوغری
شماره ملی 3131466146به سمت رئیس هیئت
مدیره ومدیرعامل آقای فرامرز علیرضائی شماره ملی
 3130083235به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
خانم مونس سبزعلی پور شماره ملی 3071251221
به سمت عضو هیئت مدیره ب -کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،بروات
،قراردادها و عقود اسالمی و اسناد با امضاءمشترک
رئیس هیئت مدیره ونائب رئیس هیئت مدیره و اوراق
عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا
نائب 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
()440697
تاسیس شرکت سهامی خاص توسکا
انرژی آریانا درتاریخ  1398/02/03به
شماره ثبت 16025
به شناسه ملی  14008287469ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت  -1:تولید
 ،خرید و فروش و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با
بازرگانی انرژی برق و سایر حامل های انرژی از
نیروگاههای فسیلی و تجدیدپذیر با اشخاص حقیقی
و حقوقی و تامین سوخت مورد نیاز انواع نیروگاههای
برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق
 سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه تاسیسات تولیدو توزیع برق و انواع انرژی تجدید پذیر از قبیل برق
آبی ،بادی ،خورشیدی و ساخت ،راه اندازی و مدیریت
انواع نیروگاههای تولید برق و اجرای کلیه طرح های
مرتبط با صنعت برق و انواع انرژی شامل کاهش تلفات
انرژی ،توسعه فناوری و انتقال دانش فنی ،بهینه سازی
نیروگاهها  -همکاری و مشارکت با سایر شرکت ها
و موسسات و نهادها و بخش دولتی در جهت برون
سپاری عملیات اجرائی اعم از بهره برداری ،تعمیر و
نگهداری ،توسعه و بهینه سازی تاسیسات ،پیش فروش
انرژی برق و اخذ وام و تسهیالت مالی و اعتباری از
منابع داخلی و خارجی و شرکت در کلیه مزایده ها و
مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی  -تهیه
و تامین انواع تجهیزات ،ابزار و ماشین آالت و مواد
مصرفی مورد نیاز در کلیه زمینه های فعالیت شرکت
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 جهاد
 ، 9بلوار جهاد  ،پالک  ، 0طبقه منفی  1کدپستی
 7619818137سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم
 10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ
 1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شماره  607/2818مورخ  1397/10/25نزد بانک
توسعه تعاون شعبه جهاد کرمان با کد  2818پرداخت
گردیده است اعضا هیئت مدیره سام خدمت کریمان به
شناسه ملی  10630175609و به نمایندگی مهدی
سیستانی هنزافی به شماره ملی 3091373266و
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به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
حیدر رفیع زادگان به شماره ملی 2991695250و
به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای عباس کریمی
زاده به شماره ملی 3110906066و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی با امضاء
مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با
مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای
محمدعلی شفائی به شماره ملی 2991424044
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای
مسعود شهریاری به شماره ملی 5839561959
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 ()444113
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
هرا نوش آریا درتاریخ 1398/01/28
به شماره ثبت 16018
به شناسه ملی  14008278315ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید و
بسته بندی و توزیع دمنوش های میوه ای و گیاهی
 .صادرات و واردات و خرید و فروش مرتبط با موضوع
فعالیت و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای  .اخذ و
اعطای نمایندگی و تاسیس شعبه .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 ،ایثار
 ،خیابان مجتمع ناجا  ،کوچه شرقی  ، 1پالک ، 52
مجتمع مسکن آموزش وپرورش  ،ب  Bورودی  ، 1طبقه
اول کدپستی  7617978185سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم
الشرکه هر یک از شرکا خانم لیلی رنجبر کبوترخانی
به شماره ملی  3050877626دارنده  990000ریال
سهم الشرکه خانم بتول رنجبر کبوترخانی به شماره
ملی  3052078925دارنده  10000ریال سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره خانم لیلی رنجبر کبوترخانی به
شماره ملی 3050877626و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت
نامحدود خانم بتول رنجبر کبوترخانی به شماره ملی
3052078925و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به
مدت 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 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 ()444115
آگهی تغییرات شرکت فناوری
اطالعات مکارم شرق ایرانیان شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  8863و
شناسه ملی 14001913212
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  - : 1397/12/20اعضای هیئت مدیره
عبارتند از آقای علیرضا ترابیپور به شماره ملی
 0056525011و خانم نازنین رنگچیان به شماره
ملی  3873524228و خانم مریم هاشمی به شماره
ملی  0077660641که برای مدت دو سال انتخاب
گردیدند - .آقای محمدعلی عربنژاد به شماره ملی
3090998513به سمت بازرس اصلی و آقای فرامرز
احمدیه به شماره ملی  2991522569به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
شدند - .ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی
به سال1396مورد تصویب قرار گرفت - .روزنامه
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت
انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
()445500
آگهی تغییرات شرکت فناوری
اطالعات مکارم شرق ایرانیان شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  8863و
شناسه ملی 14001913212
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 - : 1397/12/20آقای علیرضا ترابیپور به شماره
ملی  0056525011به سمت رئیس هیأت مدیره ،ـ
خانم نازنین رنگچیان به شماره ملی 3873524228به
سمت نایب رئیس هیأت مدیره - ،خانم مریم هاشمی
به شمارملی  0077660641به سمت عضو هیأت
مدیره  -آقای سید مجتبی نصیری به شماره ملی
 0051555875به سمت مدیرعامل ،انتخاب شدند- .
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضای
مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد .سایر اوراق و اسناد عادی
و نامههای اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کرمان ()445501
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه
ای جنوب شرق شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  2671و شناسه ملی
10630108443
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1397/04/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای سید
محمدحسین مدنی به شماره ملی  2991436077به
عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه شاهپسندی به
شماره ملی  2990611215به عنوان بازرس علی
البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید -2 .روزنامه
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب شد -3 .پس از قرائت گزارش بازرس قانونی
و هیئت مدیره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
منتهی به انتهای سال  1396مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()445503
آگهی تغییرات شرکت مهندسی
خدمات کشاورزی و دامپروری پیشرو
کشاورز کرمان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  6088و شناسه ملی 10630125606
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/29
1 :ـ خانم ملیحه شجاعی باغینی به شماره ملی
 2992820709به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ خانم
زهرا نیک ورز به شماره ملی  3179745071به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ خانم فاطمه عباس زاده
به شماره ملی  4820008821به سمت مدیر عامل
و عضو هیئت مدیره  -کلیه اسناد و اوراق بهادار و
تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها
و عقوداسالمی با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و
مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()446286
آگهی تغییرات شرکت مهندسی
خدمات کشاورزی و دامپروری پیشرو
کشاورز کرمان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  6088و شناسه ملی 10630125606
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  - : 1397/10/22اعضای هیات مدیره
عبارتند از :خانم فاطمه عباس زاده به شماره ملی
 4820008821خانم ملیحه شجاعی باغینی به شماره
ملی  2992820709خانم زهرا نیک ورز به شماره ملی
 3179745071برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 آقای علی ابولی به شماره ملی  2991737001بهسمت بازرس اصلی آقای محمدعلی شاه حیدری پور به
شماره ملی  2992164526به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند - .روزنامه
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب شد - .ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
منتهی به سال  1396مورد تصویب قرار گرفت .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()446287
تاسیس شرکت سهامی خاص منزه
گستر امید درتاریخ  1397/10/25به
شماره ثبت 15883
به شناسه ملی  14008082350ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام
کلیه امور خدماتی و نظافتی ،تعمیرات و نگهداری،
شستشوی داخل ،نما کلیه ساختمان ها و مکان های
مختلف 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  ،خیابان
یاقوت  ،کوچه یاقوت  ، 10پالک  ، 0قطعه  ، 279طبقه
همکف کدپستی  7617963954سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی
منقسم به  100سهم  100000ریالی تعداد  100سهم
آن با نام عادی مبلغ  3500000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شماره  421مورخ 1397/10/04
نزد بانک بانک ملی ایران شعبه شعبه آزادی کرمان
با کد  8018پرداخت گردیده است والباقی در تعهد
صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مریم
سنجری بنستانی به شماره ملی 3020065021و به
سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای علی سنجری
بنستانی به شماره ملی 3030695263و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال خانم معصومه سنجری
بنستانی به شماره ملی 3031597532و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال 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 با امضا خانم معصومه
سنجری بنستانی و مریم سنجری بنستانی همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل :
طبق اساسنامه بازرسان آقای محمود امیری دوماری
به شماره ملی  3030808777به سمت بازرس علی
البدل به مدت یک سال مالی خانم فاطمه قائمی به
شماره ملی  3050675861به 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 ()446288
آگهی تغییرات شرکت کرمان فائق
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 3656و شناسه ملی 10860557653
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/18
الف-تعیین سمت مدیران  :آقای عطاءاله خاندان با کد
ملی  2990322914به سمت رئیس هیئت مدیره
خانم فاطمه خاندان با کدملی  2992548650به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره خانم مریم ایازی فر با کدملی
 2991815388به سمت عضو هیئت مدیره خانم
مژگان ناصری با کد ملی  0558983820به سمت
مدیر عامل ب-کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با
امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر
و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای منفرد رئیس
هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کرمان ()446834
آگهی تغییرات شرکت کرمان فائق
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 3656و شناسه ملی 10860557653
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ  1398/01/18الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار
ذیل برای مدت  2سال انتخاب گردیدند :آقای عطاءاله
خاندان با کد ملی  2990322914خانم فاطمه خاندان
با کدملی  2992548650خانم مریم ایازی فر با کدملی
 2991815388ب-خانم مریم ناصری با کد ملی
 0559015925بسمت بازرس اصلی و خانم فرشته
شفیعی پور بهرامجردی با کد ملی 2991247789
بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب
گردیدند .ج -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 ()446835

ایران و جهان
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منتظر کارت سوخت جدید نباشید
خبرگزاری ایسنا :در حالی که جدیدترین اطالعیه
شرکت ملی پخش از آغاز مجدد ثبتنام کارت
سوخت خبر داده است ،برخی از متقاضیانی که پیش
از این ثبتنام کردهاند همچنان در انتظار صدور کارت
سوخت جدید هستند ،در حالی که قرار نیست کارت
سوخت جدیدی صادر شود.
با قطعی شدن بازگشت کارت سوخت ،فرآیند ثبتنام
کارت سوخت المثنی در بازه زمانی حدود یک ماهه،
از آذر تا دیماه سال گذشته انجام شد .این کارت
سوخت برخی خودروهایی بود که سالهای ۱۳۹۳
تا  ۱۳۹۷شمارهگذاری شده بودند ،به دست مالکان
نرسیده و یا در شرکت پست جا مانده بود.
طبق اطالعیههای شرکت ملی پاالیش و پخش مالکان
کارت هوشمند سوخت خودرو و موتوسیکلتهای
شمارهگذاری شده سالهای  ۱۳۹۳تا  ۱۳۹۷که
پیش از این توسط پست توزیع و برگشت خورده
بود ،میتوانستند به سایت اینترنتی شرکت پست به
نشانی ( )WWW.POST.IRمراجعه و با درج
شماره  VINخودرو در بخش پیگیری کارت سوخت

قول ازدواج

با تهدید به مرگ

خواستگار کینه جو وقتی فهمید دختر مورد عالقهاش
قصد ازدواج با پسر دیگری دارد او را ربود تا با تهدید از
وی جواب مثبت بگیرد.
این پرونده با شکایت دختری  ۲۸ساله در دادسرای
جنایی ته ران تشکیل شد .وی در تشریح ماجرای
شکایتش گفت :ساعت  11شب  29فروردین از سرکار
به خانهام در شهرک گلستان رفتم اما وقتی وارد
آپارتمان شدم ناگهان چند نفر از پشت به من حمله
کرده و دهان و دست و پایم را گرفته و م یخواستند
مرا به زور داخل خودرویی ببرند که بشدت مقاومت
کردم اما ناگهان سرم به جدول سیمانی کنار
خیابان خورد و نیمه هوش شدم .وقتی حالم بهتر
شد متوجه شدم داخل خودرو هستم .همان موقع
چشمم به پیمان خواستگار قبل یام افتاد که به او
جواب رد داده بودم .او مرا بهخانه پدری اش برد و
تهدید کرد باید با من ازدواج کنی .پیمان در حالی که
مرا تهدید به مرگ و اسیدپاشی م یکرد ،گفت« :یا
مال منی یا مال خاک» ،خیلی ترسیده بودم ب رای
اینکه از دستشان رهایی پیدا کنم مجبور شدم به
دروغ وعده ازدواج به او بدهم و قانعش کنم .باالخره
هم پس از چند ساعت مرا رها کردند.پس از اظهارات
این دختر جوان ،کارآگاهان با بررسی دوربی نهای
مداربسته متوجه شدند ربایندگان با استفاده از یک
خودرو پژو  ۴۰۵اقدام به ربایش کردهاند ،بناب راین با
اقدامات پلیسی مالک خودرو به هویت داود ۵۵ -
ساله -شناسایی شد ،با حضور مالک خودرو در اداره
یازدهم پلیس آگاهی وی به کارآگاهان اعالم داشت
خودرو اش بیشتر اوقات در اختیار پسرش بهنام
بهروز بوده است .بالفاصله کارآگاهان با هماهنگی
بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه  ۲۷ته ران روز
هفتم اردیبهشت مخفیگاه بهروز و همدستانش را در
محدوده شهریار شناسایی و در یک اقدام ضربتی هر
سه متهم را دستگیر و به اداره یازدهم منتقل کردند.
در تحقیقات بهعمل آمده هر سه متهم به جرم خود
اعتراف کردند .پیمان به کارآگاهان گفت :از چند سال
قبل خواستگار این دختر بودم و قرار بود با هم ازدواج
کنیم ولی متوجه شدم دیگر هیچ عالقهای به من
ندارد و قرار است با پسر دیگری ازدواج کند همین
موضوع باعث شد تا به اتفاق دو نفر از دوستانم او را
بدزدم و با تهدید او را وادار کنم تا با من ازدواج کند.
سرهنگ علی ول یپور گودرزی ،معاون مبارزه با جرایم
جنایی پلیس آگاهی ته ران بزرگ با اعالم این خبر
گفت :با توجه به اعتراف صریح هر سه متهم و ای راد
ضرب و جرح به وی ،متهمان با صدور قرار قانونی
ب رای تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره
یازدهم پلیس آگاهی هستند.

پدر خشمگین فرزندش
را کشت

مرد ایالمی که از دست اذیت و آزارها و اعتیاد پسرش
به تنگ آمده بود ،با شلی کگلوله پسرخود را کشت.
در محله سبزی آباد ایالم فردی به هویت مشخص
که از دست اذیت و آزارها و اعتیاد پسرش به تنگ
آمده بودبا شلیک گلوله با تفنگ شکاری فرزند خود
را کشت.
در پی این حادثه سرهنگ قدرت حیدری زاد
اظهارکرد :با اعزام مأموران به محل وقوع قتل،
مشخص شد ،قاتل پدر مقتول بوده و فرزند خود را
به قتل رسانده است.
فرمانده انتظامی شهرستان ایالم با بیان اینکه قاتل
کمتر از یک ساعت توسط مأموران کالنتری ۱۲
دستگیرشد و یک اسلحه شکاری نیز از وی کشف
کردند ،گفت :قاتل پس از تشکیل پرونده جهت سیر
مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
حیدری زاد در پایان با بیان اینکه شهروندان عزیز به
شایعات مطرح شده در فضای مجازی و واقعی توجه
نکنند ،تصریح کرد :در بررس یهای اولیه انجام شده،
علت قتل پسر توسط پدرش ،اعتیاد مقتول به مواد
مخدر بوده است

در سامانه «پیگیری مرسوالت سازمانی» از آخرین
وضعیت نحوه دریافت کارت سوخت خود مطلع شوند.
در این راستا کارتهای سوختی که در اداره پست
جا مانده بود ،از سال گذشته تاکنون به تناوب برای

متقاضیان ارسال شده است.
تکلیف متقاضیانی که قب ً
ال ثبت نام کردند
همچنین اعالم شد که در این طرح به جای صدور
کارت جدید سوخت ،از طریق اتصال برخط به نظام

حقوق معوق معلمان
پرداخت بانکی ،از کارتهای بانکی موجود به عنوان
کارت سوخت استفاده میشود .به عبارت دیگر زمانی
که متقاضیان فاقد کارت سوخت برای ثبتنام اقدام
میکردند ،موظف بودند که یک کارت بانکی معرفی
کنند و از آنجا که کارتهای بانکی به نظام مدیریت
مصرف سوخت کشور متصل شد ،اعالم شد زمانی که
استفاده از کارت سوخت الزامی شد ،کارتهای بانکی
که متقاضیان به سامانه معرفی کردهاند به عنوان
کارت سوخت مورد استفاده قرار بگیرد.
در این راستا ،زیبا اسماعیلی  -سخنگوی شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی  -در گفتوگو با
ایسنا ،درباره متقاضیانی که در مهلت قبلی ثبتنام
کردهاند ،توضیح داد :اگر متقاضیان سال گذشته موفق
به ثبتنام دریافت کارت سوخت المثنی شدهاند ،الزم
نیست در این مرحله اقدامی انجام دهند.
وی افزود :کارت بانکی که این افراد به سامانه معرفی
کردهاند ،به عنوان کارت سوخت آنها مورد استفاده
قرار میگیرد و نظام استفاده از کارت بانکی در
روزهای آینده اعالم خواهد شد.

آغاز ثبتنام وام ازدواج فرزندان بازنشسته
ثبتنام برای دریافت یک هزار فقره وام  20میلیون
تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان آغاز شد.
به گزارش فارس ،در پی انتشار خبر پرداخت یک
هزار وام ازدواج  20میلیون تومانی به فرزندان
بازنشسته کشوری تالشهای الزم از سوی این
صندوق انجام شده و به همین منظور ضمن کاهش
درصد کارمزد این وام از  9به  8درصد ،ثبتنام این
وام آغاز شد.

متقاضیان دریافتکننده این وام از  10اردیبهشت
میتوانند به نشانی سایت صندوق بازنشستگی
کشوری مراجعه و ثبتنام خود را انجام دهند.
به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
اولویت این وام با بازنشستگانی است که کمترین
میزان حقوق را دریافت میکنند .همچنین بر اساس
این گزارش منابع این وام از محل صرفهجویی در
هزینههای جاری صندوق تأمین شده است و از این

بابت مشکلی برای صندوق به وجود نخواهد آمد.
این وام با بازپرداخت  60ماهه و کارمزد  8درصد به
مبلغ نهایی اقساط ماهیانه به میزان  4میلیون ریال
خواهد بود همچنین جهت ثبتنام وام بارگذاری 4
صفحه اول عقدنامه مربوط به سال  97و تصویر تمام
صفحات شناسنامه و کارت ملی بازنشسته و فرزند
شامل زوج و زوجین در سامانه ثبتنام اینترنتی وام
مورد نیاز است.

پایان غمانگیز فیلمبرداری یک عروسی
ایران نوشت :فیلمبرداری از عروس و داماد قایق
سوار روی تاالب تفریحی ارومیه پایان مرگباری
را برای زن فیلمبردار و یک مرد رقم زد.
ظهر یکشنبه  8 -اردیبهشت -عروس و داماد
ارومیهای همراه با یک فیلمبردار زن راهی تاالب
«گل مرز» در نزدیکی شهر ارومیه شدند .آنها از
چند هفته قبل هماهنگیهای الزم را انجام داده
و برای تصویربرداری در این مکان رؤیایی و زیبا
از مدتها قبل برنامهریزی کرده بودند.
«رضا»  43ساله که مسئول اجاره تاالب و قایقها
بود ،پس از خوش و بش با عروس و داماد و اکیپ
فیلمبرداری براساس قرارشان یک قایق پدالی در
اختیارشان قرار داد و زوج جوان سوار قایق شدند.
زن فیلمبردار نیز به همراه یک عکاس سوار بر
قایق دیگری شده و روی آب به حرکت درآمدند.
دقایقی بعد هر دو قایق به وسط تاالب رسید.
زن جوان در حال فیلمبرداری بود و تصاویر به
یاد ماندنی را ثبت میکرد .لحظاتی بعد وقتی
میخواست از زاویهای دیگر تصویربرداری کند
از جایش بلند شد اما ناگهان با حرکت قایقها و
برخورد آنها با یکدیگر تعادلش به هم خورد و به
درون آب سقوط کرد.
همزمان با این حادثه رضا که شاهد ماجرا بود
با قایق موتوری خود را به محل رساند او زن
فیلمبردار را با سختی نجات داد اما هنگامی که
می خواست سوار بر قایق موتوری شود ناگهان
سرش به بدنه قایق خورد و از هوش رفت  .همین
موضوع باعث شد وی به اعماق تاالب فرو رود.
عروس و داماد که از دیدن این صحنه حسابی

وحشت کرده بودند شروع به داد و فریاد کرده و
از افرادی که در ساحل بودند درخواست کمک
کردند.
با سر و صدای آنها مرد جوانی که چوپان بود و در
حاشیه تاالب ایستاده بود با مشاهده این صحنه
بالفاصله به آب زد و پس از تالشی نفسگیر موفق
شد زن فیلمبردار را به خشکی برساند.
عروس و داماد به سختی موفق شدند قایق خود
را به خشکی برسانند اما در آن همهمه و شلوغی
خبری از «رضا» نبود .انگار تاالب او را بلعیده
بود .هیچ نشانهای روی آب دیده نمیشد .تاالب
حدود 15متر عمق داشت و جست و جو در زیر
آب برای یافتن «رضا» باید با تجهیزات غواصی
انجام میشد .با اعالم موضوع به امدادگران
اورژانس ،آتشنشانی و هالل احمر آنها به محل
اعزام شده و بالفاصله عملیات جست و جو برای
پیدا کردن رضا آغاز شد .تا رسیدن تیم غواصی،
عملیات احیا روی زن  34ساله آغاز شد و مصدوم
پس از چند بار  CPRبه بیمارستان امام ارومیه
انتقال یافت.
مرگ فیلمبردار
دکتر باقر بهرامی ،رئیس مرکز مدیریت حوادث
و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان غربی
گفت« :ساعت  14و  58دقیقه ظهر یکشنبه
 8اردیبهشت گزارش غرق شدگی در تاالب گل
مرز به اورژانس اعالم شد .آنطور که گزارشهای
اولیه نشان میداد ،فیلمبردار عروسی به داخل
تاالب افتاده و مرد  43ساله نیز غرق شده بود .با
این گزارش تیم اورژانس بالفاصله به محل اعزام

شد.
وقتی امدادگران به محل رسیدند زن جوان به
نام «مهری ناصر»  34ساله از آب بیرون کشیده
شده بود اما اثری از «رضا سعادت پور» که
مسئول اجاره قایق در تاالب بود ،وجود نداشت.
همکاران ما مصدوم را چند بار در محل احیا
کرده و در حالی که ضریب هوشیاری پایینی
داشت به بیمارستان انتقال دادند .زن جوان که
پس از چند بار ایست قلبی در بیمارستان به کما
رفته بود سرانجام جان باخت».
کشف جسد پس از چند ساعت
یکی از دوستان «رضا» درباره این حادثه گفت:
رضا از اهالی روستای «گل مرز» و کشتی گیر
بود .او عالوهبر کسب و کاری که در تاالب
داشت ،یک سالن کشتی نیز در روستای محل
زندگیاش راه انداخته بود .او برای فیلمبرداری
روی تاالب به مشتریان قایق اجاره میداد اما
هرگز فکر نمیکردیم این حادثه برایش رخ دهد.
او همسر و یک دختر  12ساله داشت.
با توجه به عمق تاالب ،جست و جو در زیر آب
نیاز به تجهیزات غواصی داشت .تیمهای امداد
و نجات و آتشنشانی در محل حاضر شدند اما
هیچ کس نتوانست برای زنده ماندن «رضا»
کاری کند و غواصان پس از 4ساعت جسد او را
از آب بیرون کشیدند.
پس از این حادثه تلخ ،اخباری در شبکههای
مجازی درباره مرگ عروس و داماد نیز منتشر
شد اما براساس آخرین پیگیریها این زوج در
سالمت کامل به کنار تاالب انتقال یافتهاند.

خبر

حق التدریسی واریز می شود

چند سالی است که هفته معلم ب رای مسئوالن آموزش و پرورش
به هفتهای پ راسترس تبدیل شده است.علتش هم نبود بودجه ب رای
پرداخت مطالبات اصلی معلمان است.چندین ماه است که مسئوالن
آموزش و پرورش وعده دادند که حقوق عقبمانده معلمان را پرداخت
کنند.
اما هر باری که خبر پرداخت معوقات منتشر م یشد و معلمان
هم امیدوار به دریافت حقوق خود بودند ،خبری دیگر روی خروجی
خبرگزاریها ق رار م یگرفت که نشان از طی شدن فرآیندهای اداری
ب رای تامین بودجه داشت .تأخیر در پرداخت و ابهام در اعالم زمان
پرداخت معوقات در این ماهها البته واکنشهایی را از سوی معلمان
به دنبال داشته است .آنها در فضای مجازی از وزیر آموزش و پرورش
خواستند تا درباره تأخیر در بدهی هایشان توضیحاتی ارائه کند.
آنطور که برخی از معلمان حق التدریسی م یگویند فقط حقوق دو
ماه اردیبهشت و خرداد ماه سال  97به حسابشان واریز شده است
و آنها از مهر ماه سال  97تا اردیبهشت  98هیچ دریافتی نداشتند.
عالوه بر این معلمان طرح خرید خدمت هم چند ماهی است که
دریافتی نداشتند .معلمانی که حتی با حقوق ماهانه  700تا  800هزار
تومان حاضر به فعالیت شدند ،اما همین اندک حقوق را هم بموقع
دریافت نم یکنند .معوقاتی که البته بارها و بارها مسئوالن آموزش
و پرورش گفتهاند که در تأمین اعتبار آن با مشکل مواجه شدند.
موضوع پرداخت معوقات معلمان بحث اصلی معاون برنامهریزی و
منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش بود.علی الهیار ترکمن در
نشستی خبری که به مناسبت هفته معلم برگزار شد به چ رایی
عدم تحقق وعدههای مختلف مسئوالن آموزش و پرورش ب رای
پرداخت مطالبات فرهنگیان پرداخت و اعالم کرد :به دلیل برخی
مسائل و مشکالت در بعضی از برنامهها با کندی مواجه م یشویم و
نم یتوانیم بسیاری از تعهدات را بموقع انجام دهیم در همین رابطه
باید بگویم که پرداخت مطالبات حق معلمان است اما با وقفههایی
مواجه م یشود ،هرچند ما تالش کردیم با توجه به مقدورات دولت
و محدودیتها در تأمین منابع کلی کشور بتوانیم این موضوع را
در سال  97مدیریت کنیم .او البته تأکید کرد ۲۶۱ :میلیارد تومان
از محل حساب ذخیره ارزی و  ۵۶۶میلیارد تومان از محل تنخواه
سال  ۹۷ب رای پرداخت مطالبات معلمان اختصاص یافته است.وی
تأکید کرد :هماکنون آموزش و پرورش عدم تحول خود را ناشی از
نهادهای بیرونی م یداند و آنها نیز معترضند که آموزش و پرورش
در راستای تحول حرکت نم یکند و برخی نهادها نیز تکالیفی باالتر
از حد انتظار ب رای آموزش و پرورش تعیین م یکنند .از سوی دیگر
برخی سیاستگذاریها در راستای اهداف تحولی نیست .تمام ارکان
دولت و مجموعه قانونگذاری کشور که به تسهیل ش رایط اج رایی
م یتوانند کمک کنند باید ب رای رسیدن به تحول با آموزش و پرورش
هم راه شوند.الهیار ترکمن افزود :اولویت اصلی ما پرداخت حقوق و
عیدی معلمان بود و تالش کردیم که با تأخیر هم راه نشود .در سال
 33 ،97هزار و  100میلیارد تومان اعتبار مصوب حقوق ما بود که
در  12ماه سال  34 ،97هزار و  900میلیارد تومان دریافت کردیم و
روی پرداختهای اصلی متمرکز شدیم ،پرداختهای کالن با حجم
اعتبارات باال به دلیل محدودیتها ،با مشکالتی مواجه شد .وی
با اشاره به اینکه ماهانه سه هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت
م یکنیم ،افزود :تالش ما این است پرداختهای اصلی به معلمان با
تأخیر مواجه نشود البته در سال  97موارد دیگری نیز در دستور کار
پرداختها بود و در تعطیالت نوروز از محل حساب ذخیره ارزی که
دولت ب رای برخی دستگاهها از جمله آموزش و پرورش تأمین کرد،
توانستیم بخشی از مطالبات را پرداخت کنیم.
او با اشاره به اینکه به فرهنگیان قول دادهایم در راستای احت رام به
خواسته آنها از بیان جزئیات پرداخت مطالبات در رسانهها خودداری
کنیم ،گفت :آنها م یتوانند اخبار تکمیلی و ریز جزئیات پرداخت
مطالبات را از طریق سایت آموزش پررش رصد کنند .فرهنگیان
معتقدند که سایر کارمندان دولت هم مطالباتی دارند ،اما پرداخت
آنها رسانهای نم یشود اما پرداخت مطالبات آموزش و پرورش هر روز
در رسانهها منعکس م یشود و این شیوه صحیح نیست .وی عنوان
کرد :تخصیص سه ماهه آخر سال  835 ،97میلیارد تومان بود که
در نوبت پرداخت خزانه ق رار داشت اما در تاریخ  29اسفند تخصیص
صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه به دلیل عدم تحقق منابع
عمومی کشور باطل شد و وزیر آموزش و پرورش نیز از پرداخت
مطالبات خبر داده بود اما چند روز پس از اعالم او تغیی راتی در
سیاستهای بودجهای دولت رخ داد و باعث شد این وعده محقق
نشود و فرهنگیان وزیر آموزش و پرورش را متهم کردند که حرف
خالف واقع زده است .در تاریخ  5فروردین  98اعتباری را دریافت
کردیم اما می زان آن بسیار کمتر از رقمی بود که به ما قول داده
بودند .بناب راین پرداخت مطالبات را اولویت بندی کردیم که شامل
حقالزحمه معلمان خرید خدمات و حقوق معلمان خارج از کشور
بود .هفته گذشته  261میلیارد تومان از باقیمانده تخصیص سال
 97از محل حساب ذخیره ارزی محقق شد .همچنین روز شنبه
هفته جاری  566میلیارد تومان هم از محل تنخواه  97محقق شد
که به حساب استانها بابت پرداخت حق التدری سها و حقالزحمه
امتحانات واریز شده است.
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دیدار معاون اداره کل ورزش و جوانان استان
و سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمان با یحیی فتح نجات
سرویس خبری کرمان امروز
به مناسبت هفته جوان دکتر اسدی معاون فرهنگی
و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان و رفیع
زاده سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمان

با یحیی فتح نجات ،موسس روزنامه کرمان امروز و
پیشکسوت مطبوعات دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار که در ظهر بهاری یکشنبه همین هفته و
در محل دفتر روزنامه کرمان امروز انجام شد ،موسس
روزنامه کرمان امروز ،در سخنانی کوتاه به بخشی از
فعالیت های فرهنگی و روزنامه نگاری خود اشاره کرد

جسارت جوانی می تواند کشور را از فساد دور کند.
در این دیدار کوتاه همچنین معاون فرهنگی و امور
جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان و رفیع زاده
ِ
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمان در
سخنانی جداگانه به برخی از فعالیت ها و عملکرد خود
در عرصه امور جوانان پرداختند.

و از تج ربیات دوران جوانی خود سخن به میان آورد.
یحیی فتح نجات همچنین به شایستگی های جوانان
کرمانی در امور گوناگون مدیریتی اشاره کرد و گفت:
امروز ب رای پیشرفت جامعه باید بخشی از امور را به
دست جوانان کاردان و متعهد واگذار کنیم و در این
رابطه از سخت گیری ها دوری کنیم و بدانیم که تنها

کشف ۱۰تن شیرین بیان

خبر

قاچاق در سیرجان

فرمانده انتظامی سیرجان از کشف  ۱۰تن شیرین بیان قاچاق و
دستگیری یک قاچاقچی در عملیات پلیس این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ،
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد ،فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
گفت :فرمانده انتظامی سیرجان از کشف  ۱۰تن شیرین بیان قاچاق
و دستگیری یک قاچاقچی خبر داد.
وی افزود :ماموران پلیس بار شیرین بیان را که به مقصد استان
فارس در حرکت بود هنگام گشت زنی در مرکز شهر از یک کامیون
کشف کردند.
شیرین بیان گیاهی است که در مناطق سردسیر به صورت خودرو
میروید و در مصارف پزشکی کاربرد دارویی دارد که برداشت و
حمل آن باید با مجوز اداره منابع طبیعی و آبخیزداری صورت
بگیرد.

ورزشکار بردسیری بر سکوی

سوم رقابتهای ووشوی
کارگران کشور

شرح یک اخراج ؛ شفر اسطوره شد ،فرهاد سرمربی!

باشگاه استقالل باالخره به نقطه جوش رسید و در
تصمیمی بزرگ اقدام به تعلیق (بخوانید اخ راج)
سرم ربی آلمانی خود گرفت ،مردی که به گمان بسیاری
از هواداران نباید اکنون کنار گذاشته می شد و استقالل
با او خوب نتیجه می گرفت .اما در طرف مقابل بسیاری
بر این عقیده هستند این م ربی درجه سه آلمانی در
استقالل کار خاصی نکرد و حتی در پیدا کردن ترکیب
اصلی تیمش کامال عاجز بود.
به گزارش جام جم آنالین  ،وینفرد شفر باالخره از
استقالل رفت .حاال ق رار است چه اتفاقی بیفتد؟ روزهای

افقی:
-1نمایشنامه ای از دنیس جانستون
 -2مدرن و پیشرفته  -کشوری در شرق آفریقا
 -3از توابع خوش آب و هوای شهرستان بافت با اثر
تاریخی و معروف تخت سرتشتک  -منطقه و روستایی
بین کرمان و رفسنجان  -پامال کردن چیزی را
 -4یقین و مسلم  -کوشش و تالش  -نمره آرمانی
محصل
 -5ناگهانی  -سازگاری
 -6بُزنر -پای بند و جنون  -یاغی و گردنکش  -نفس
خسته
 -7بازی خانمان برانداز  -سرداب و زندان  -زمزمه از
سر نشاط و شادمانی را گویند.
 -8فرمانده لشکر حق
 -9از بازیگران سریال همسران و خانه سبز و آنام
 -10چشمه و جوی پرآب  -هر فصل از کتاب
زرتشت  -سالوس و شارالتان
 -11اسب چاپار -حروف بیزاری  -استانی در کشور
افغانستان
 -12غاسول -آکنده  -بادی که از بینی برآید  -سوره
ای در قرآن کریم
 -13زن عفیف و پاکدامن  -اولی نویسنده و دومی
مهمل و بی مقدار
 -14اولین دو رقمی اول  -نوعی خفاش بزرگ  -از
پستانداران گوشت خوار  -15ادامه رمز
عمودی:
 -1رمز جدول که در ادامه آن از  15افقی به پایان می
رسد (جمله ای از وین دایر)
 -2مطمئن و بی خطر  -از سوغات شیرین و خوشمزه
دیار کریمان  -نامی پسرانه و کاپیتان تیم ملی فوتبال
کشورمان
 -3فاضالب مطبخ و حمام  -شیطانی
 -4تجویز پزشک  -مارکی بر لوازم منزل  -سست تر
و ضعیف تر
 -5پیر و فرتوت  -پاسبانان  -کیسه بزرگی که از
پوست گوسفند و  ...درست کنند -ویتامین جوانی

جدید آبی های پایتخت چگونه آغاز خواهد شد و فرهاد
مجیدی چگونه می تواند آبی ها را از بح ران نجات بدهد؟
به هر حال شفر رفت ،مردی که پس از اخ راج یکی از
رسانه های آلمانی درباره او تیتر زد«:استقالل سرم ربی
اسطوره ای اش را اخ راج کرد»! اینکه این م ربی درجه
دو آلمانی چگونه آن هم پس از یک دوره ناکامی با
استقالل اسطوره شده را باید از خب رنگار آلمانی پرسید
اما اکنون می خواهیم سرم ربی شدن فرهاد مجیدی را
در استقالل مورد بررسی ق رار بدهیم.
آنالین از اسپانیا ،فرانسه و دبی!

 -6پاشیده و افکنده  -ستم دیده و رنج کشیده -
بیهوشی و اغماء
 -7رطوبت قلیل -چیزهایی که مورد حرص و طمع
قرار گرفته باشند  -از بازیکنان کلیدی تیم سپاهان
اصفهان
 -8حرفی یونانی  -بازیکن رفسنجانی زننده سریعترین
گل دارابی پایتخت در سالهای قبل  -صاحب منصب
سپاهی
 -9کلک و قلم  -از همسایگان شمالی  -خوب و
آراسته
 -10دو تا سریال ایرانی که اولی با هنرمندی :حسن

جوهرچی  -لعیا زنگنه و ثریا قاسمی و دومی با
هنرمندی عبدالرضا اکبری و شبنم قلی خانی و مهرانه
مهینترابی
 -11فعل نهی از زدن  -واژه التین داغ  -هادی
 -12از عالئم جمع در فارسی  -غرور و بزرگ منش
هم معنی می دهد  -دیگ سنگی مشهد
 -13ملحد و مشرک -مداخله در کاری  -آسانی و
سهولت
 -14سرها و کله ها  -کاسنی  -از پساوند حاصل
مصدر
 -15اثری خواندنی از شهید آیت اهلل دستغیب
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فرهاد مجیدی پیش از بازگشت به استقالل در اسپانیا،
ف رانسه و دبی مدام رویت می شود .شاهدش هم
اینستاگ رامی بود که فرهاد در آن مدام عکس هایی
از خود در ژست هایی جوان پسند منتشر می کرد!
گفته می شد که فرهاد در اسپانیا و یا جایی در ف رانسه
مشغول گذراندن دوره های ممتاز م ربی گری است .حتی
یک بار شایعه شد که او یکی از م ربیان رده های پایه
اسپانیول شده است ،خبری که با سماجت خب رنگاران
ای رانی کند و کاو و مشخص شد اصل خبر چنین نبوده
و فرهاد مجیدی هرگز در این باشگاه به سمت م ربی
گری نرسیده است.
به هر حال تا مدت ها هواداران استقالل تنها چیزی
که از اسطوره باشگاه خود می دیدند عکس های
اینستاگ رامی بود و بس.
فرهاد ،حوالی باشگاه
دومین مرحله از فرهاد مجیدیِ پس از خداحافظی با
فوتبال شایعاتی است که درباره بازگشت او به عنوان
م ربی به استقالل شنیده می شد .فرهاد مجیدی در
این سال ها مدام بر اساس شایعات خبری به باشگاه
استقالل منسوب می شد .گاهی او را م ربی بعدی
معرفی می کردند و گاهی مدیر فنی و گاهی مدیرعامل.
این دوران شایعات سازی درباره حضور فرهاد مجیدی در
باشگاه استقالل یک سال طول کشید.
شفر و یک دستیار بالقوه
از زمان انتصاب وینفرد شفر به عنوان سرم ربی استقالل
نخستین اخباری که درباره او به گوش می رسید این
است که فرهاد مجیدی دستیار او خواهد شد .حتی
گفته می شد که این فرهاد مجیدی بوده که در واقع
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شفر را به باشگاه استقالل معرفی کرده است .دوباره
شایعات در رابطه با بازگشت مجیدی به باشگاه استقالل
آنقدر پررنگ شد که هیچکس حاضر به پاسخگویی
دراینباره نبود .اما فرهاد باالخره آمد .این اتفاق دی
ماه  97افتاد .از همان زمان گفتند که فرهاد مجیدی
سرم ربی بعدی استقالل است و این پیش بینی چقدر
درست بود ...فرهاد از اول هم آمد تا سرم ربی بعدی
استقالل باشد.
و سرم ربی آمد
«باورم نمی شود فرهاد مجیدی به عنوان سرم ربی
استقالل انتخاب شده باشد» .این جمله را بهتاش
فریبا پیشکسوت تیم فوتبال استقالل می گوید.
انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان سرم ربی جدید و البته
موقت استقالل به مذاق خیلی ها خوش نیامده است
از جمله همین فریبا .از سویی بسیاری از هواداران و
به خصوص طرفداران سینه چاک فرهاد از انتخاب او
به عنوان سرم ربی جدید خوشحال هستند .اما فرهاد
مجیدی که ب رای سرم ربی شدن به استقالل برگشته از
پسوند «موقت» راضی نیست ،او می خواهد سرم ربی
دائم استقالل باشد .حاال که این فرصت ب رای او ف راهم
شده است می خواهد مدتی این پسوند موقت بودن را
تحمل کند شاید بعدا به دائمی تغییر پیدا کرد .فرهاد
اگر استقالل را از بح ران آسیایی نجات بدهد و از سویی
در لیگ برتر مجددا استقالل را به عنوان یک مدعی
مطرح کند قطعا سرم ربی دائمی آبی های پایتخت
خواهد بود اما اگر کارنامه ای بد در مدت زمانی کوتاه از
خود بر جای بگذارد آنگاه به یک مهره سوخته تبدیل
می شود....
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طراح جدول:محمدعلی گلچین
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مسلم یزدانی ،ورزشکار بردسیری با حضور در رقابتهای
ووشو کارگ ران کشور ،توانست مدال برنز این رقابتها را از
آن خود کند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان،
دومین دوره مسابقات ووشو کارگ ران کشور ،یادواره شهدای
ق رارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران ،در زاهدان برگزار
شد.
در این دوره از مسابقات بیش از  ۱۵۰ورزشکار و مربی از ۱۶
استان کشور شرکت کردند که پس از  ۲روز مبارزه ،نف رات
اول تا سوم اوزان مختلف مشخص شد.
مسلم یزدانی که به هم راه تیم ووشو کارگ ران استان کرمان
در این رقابتها حضور داشت ،موفق شد در بخش انف رادی
این رقابت ها ،مدال برنز ووشوی کارگ ران کشور را به خود
اختصاص دهد.

موسس و ناظر کیفی  :یحیی فتح نجات

سردبیر :مهدیه السادات میرمهدی حسینی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :محمد فتح نجات
دبیر سرویس ورزشی :امید سالجقه

مدیر داخلی :عفت حمیدی
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یادداشتی به بهانه اجرای نمایش «آهسته با گل سرخ» در کرمان:

ِ
تندبادآهستگی

به قلم

محمد فتح نجات

این روزها شهر کرمان روزهای کم تئاتری را
طی می کند و در مقایسه با سال  94و 95
تعداد اجراها بسیار کمتر شده است .البته این
نکته می تواند مثبت باشد و به غربال شدن
آثار هنری منتهی شود ،اما به هر حال دوری
مخاطبان تئاتر از این رسانه ی قدرتمند ممکن

است به قدرت نفوذش صدمه بزند .بگذریم در
این روزها شاهد اجرای نمایش «آهسته با گل
سرخ» هستیم که تنها پرچمدار اردیبهشتی
تئاتر کرمان است .نمایشی که روایتگر دوران
گذار از اندیشه های انقالبی است .نمایشنامه
این اثر به قلم مرحوم «اکبر رادی» نوشته شده
است و امروز به کارگردانی دو جوان دانشجوی
کرمانی روی صحنه می رود .بعد از ظهر دوشنبه
به دعوت تهیه کننده این نمایش ،اهالی رسانه
تماشاگر آن شدند و پس از اجرا در نشست
خبری درباره این اثر هنری شرکت کردیم .اینکه
یک گروه دانشجویی نشست خبری برگزار می

کند و اعضای آن با جسارت هنری خود رو به
روی خبرنگاران قرار می گیرند نکته مثبت و
ارزشمندی است که نشان می دهد این عزیزان
راه درست را انتخاب کرده اند و می توان برای
ایشان آرزوی موفقیت داشت.
«آهسته با گل سرخ» روایتگر دوران انقالب و
التهاب های سال  57است .دورانی که جنگ
ایدئولوژی ها برای پیروزی در کشور حرف
اول را می زد و جوانان در حال ریل گذاری و
انتخاب مسیر بودند .جوانان آن روزها که امروز
همه با کوله باری از تجربه ،چراغ راه امروزیان
هستند و گاهی آن دوران را روایت می کنند.
اکبر رادی یکی از این روایتگران است .روایتگری

آگهی فراخوان عمومی شناسایی شرکت های توانمند داخلی به منظور
تکمیل وندور لیست پروژه های شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد برای تکمیل وندور لیست خود نسبت به شناسایی شرکت های فعال در زمینه فعالیت های ذیل
اقدام نماید:
شرکت های توانمند در زمینه ساخت
 -1عملیات سیویل -1-1 :ساخت استراکچر فلزی  -2-1ساخت قطعات بتنی پیش ساخته
 -2عملیات مکانیکال
 -1-2ساخت ساپورت های پایپینگ  -2-2ساخت تجهیزات عمومی (مخازن تخت فشار ،داکت های انتقال گاز و )...
 -3-2ساخت تجهیزات خاص (سلولهای فلوتاسیون ،سازه فلزی پایه های نوار نقاله،تیکنر و )...
 -4-2ساخت قطعات صنعتی مورد نیاز
 -3عملیات الکتریکال و ابزار دقیق  -1-3ساخت تجهیزات عمومی (سینی کابل،لدر و  -2-3 )...ساخت تجهیزات خاص (تابلو برق و )...
شرکت های مهندسی برای نصب تجهیزات و اجرای طرح های صنعتی
 -1عملیات سیویل
 -1-1اجرای فنداسیون  -2-1نصب استراکچر فلزی  -3-1اجرای ساختمان اداری (کلیه عملیات سیویل و معماری شامل فنداسیون ،ساخت و
نصب اسکلت ،دیوارچینی،گچ کاری ،سرامیک کاری،اجرای نما،ساخت و نصب در و پنجره و )...
 -4-1محوطه سازی (تسطیح محوطه ،جدول گذاری ،کانال کشی ،فضای سبز و )...
روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان کرمان
(سهامی خاص)

خوش سخن و شیرین قلم که امروز دیگر درمیان
ما نیست و تنها یاد و خاطره اش یا به صورت
شب یادمان و یا به صورت این نمایشنامه ها
زنده می شود .بسیار مبارک است که جمعی از
جوانان متولد دهه  70که حتی بوی درگیری
های انقالبی را هم استشمام نکرده اند عالقه
مند به اجرای چنین نمایشنامه ای می شوند.
نمایشنامه ای پر از شعارهای ایدئولوژیک و البته
درس زندگی که اجرایش در هر زمان و دورانی
برای اهل تفکر مفید است .این نمایشنامه در
سال  1366نوشته شده است که لحن و ریتمی
مربوط با آن زمان دارد .اما این دانشجویان آینده
دار به خوبی آن را اجرا می کنند و با اندکی
تغییر در متن سعی کرده اند مطابق با دهه نود
آن را اجرا کنند .اینکه چقدر از لحاظ تکنیکی
و فنی قوی عمل کرده اند از حیطه تخصصی
بنده خارج است ،اما برای بنده ای که تماشاگر
دائمی تئاتر هستم ،دیدن این اثر هنری طعمی
متفاوت و البته جذاب داشت .در این ایامی که
نمایشنامه ها و شیوه های اجرایی بسیار دگرگون
شده است ،اجرای یک اثر رئال و تقریبا کالسیک
خوشایند است .البته باید به دکور زیبا و در
خور این اثر که به خوبی فضای خانه ی خانواده
مورد بحث را روایت می کرد نیز اشاره کنم و
از اجراگران آن آقایان علیخانی ،رشیدفرخی و
بانو آل طه قدردانی کنم که چنین با سلیقه و با
توجه به جزییات دکور را طراحی و اجرا کردند.
نمی دانم چرا با شنیدن نام این نمایش به یاد
رمان «آهستگی» میالن کوندرا افتادم .رمانی
که بخشی از متنش اندکی به این نمایشنامه
نیز شباهت دارد .به خصوص ناسازگاری ها و
سرکشی های شخصیت سینا در آهسته با گل
رقاص
سرخ تشابه بسیاری داشت به رفتارهای
ِ
قصه ی کوندرا .البته نتیجه و پایان این دو متن
هیچ شباهتی به هم ندارد ،اما می توان با دیدن

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره  /9الف 98-2/م (نوبت دوم)

شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل آبرسانی جوزم و دهج (اجرای ملزومات برقی خط انتقال جوزم و دهج) به شماره
 2098005963000018را با برآورد  11.634.242.914ریال از محل اعتبارات عمرانی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98 /2 /10می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصه 581.800.000 :به صورت ضمانت نامه بانکی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز پنج شنبه مورخ 98/ 2 /12
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  19روز دوشنبه مورخ  98/2/23زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  10روز سه شنبه مورخ 98/2/24
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف  :روز دوشنبه مورخ  98 /2 /23تا ساعت
 15تحویل دبیرخانه شرکت شود .آدرس  :کرمان  -بلوار  22بهمن  -شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن 03433222282
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 88969738 :و 85193768
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

این نمایش به یاد آن اثر نیز افتاد .در نمایش
«آهسته با گل سرخ» شما به وضوح در تمام
مدت نمایش التهاب و تندی را احساس می
کنید ،از تندی و حرارت عشق تا تندی عقاید
و تفکرات .اما جالب است که در یک پارادوکس
بجا و جذاب در نام این اثر کلمه آهسته گنجانده
شده است و با تعمق در این اثر می توان به دالیل
آن بیشتر پی برد.
روزنامه کرمان امروز تماشای این اثر را به مردم
هنردوست کرمانی توصیه می کند و بار دیگر
برای این گروه جوان و آینده دار آرزوی موفقیت
می کنیم .نمایش «آهسته با گل سرخ» هر روز
تا تاریخ بیستم اردیبهشت ماه  98راس ساعت
هفت و نیم شب در پالتو همایون صنعتی اجرا

می شود و عوامل این نمایش از این قرار است:
کارگردانان :صادق منشی ،حمیدرضا معصومی،
تهیه کننده :امیرنوذری ،بازیگران :مصطفی
اسدی ،الناز خواجویی ،صادق منشی ،باربد
نگارستانی ،نغمه منعمی ،امیررضا محسنی،
طراح صحنه :حمیدرضا معصومی ،طراح و
مجری گریم :مریم میرحسینی ،پردیس پوربهی،
مصطفی اسدی ،طراح لباس :نیلوفر وطن خواه،
مدیرصحنه :صبا نورالدینی ،دستیار صحنه:
احسان نجم آسا ،دستیار طراح صحنه :باربد
نگارستانی ،نورپرداز :رضا دوراندیشان ،مسئول
صدا :رضا عبداللهی ،اجرای دکور :امیرمحمد
علیخانی ،فرزاد رشیدفرخی ،بهارالسادات آل طه
مکی و طراحی پوستر :محمدرضا توانگر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98 / 1
انجام امور خدمات و نظافت (نوبت اول)

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان در نظر دارد مناقصه انجام امور خدماتی،
نظافت و فضای سبز و  ...را به مدت یک سال از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت
در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/02/11می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز شنبه تاریخ 1398/02/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12صبح تاریخ 1398/02/31
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9صبح تاریخ 1398/03/01
متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت
ها به آدرس :کرمان  -بزرگراه امام (ره)  -جنب اداره صنعت،معدن و تجارت اداره کل بنیاد
شهید و امور ایثارگران استان کرمان مراجعه و یا با شماره تلفن  034-32163986تماس
حاصل نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکزتماس 021 -41934
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

