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کرمان؛ گزارش »کرمان امروز« از یک ابهام در طرح مالچ پاشی برای مقابله با ریزگردهای استان 
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مـــالچ از خیر تا شـــر
   یکی از مشکالتی که همواره شرق و جنوب استان با آن دست و پنجه نرم می کند و حتی برایش تابستان 
و زمستان معنا ندارد پدیده ریزگردهای ُکشنده است و تا به امروز بهترین راه حل برای آن عملیات مالچ 
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در طرح های بیان زدایی به سبب  برخی آثار مخرب زیست محیطی، بایستی با احتیاط صورت پذیرد و 

استفاده از آن در اکوسیستم های شکننده بیابانی مخاطره آمیز است
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اخبار استان

آگهی دعوت سهامداران شرکت شوفاژ گستر کرمان )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 2539 شناسه ملی 10630107121 جهت 

تشکیل مجمع عمومی عادی 
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه که در ساعت 10 صبح مورخ 98/2/30 در محل شرکت تشکیل می 

گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- انتخاب اعضای هیات مدیره 
2- انتخاب بازرسین  3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

پاداش هیات مدیره و  تعیین  و  زیان ساالنه  و  تراز و حساب سود  4- تصویب 
بازرسین 

هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل 
مجمع عمومی عادی سالیانه 

 17 گذشته  ماه  چند  طی  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
مجازی  فضای  رصد  کارگروه  در  سایبری  جرائم  موضوع  با  ویژه  پرونده 

دادسرای عمومی وانقالب مرکز استان کرمان تشکیل شده است.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »یداهلل موحد« در جمع روساء و دادستان 
های سراسر استان کرمان با تاکید بر اینکه هیچ کارگاه و کارخانه ای در 
استان کرمان نباید تعطیل شود و تالش همه ی مدیران این باشد که به 
کارآفرینان و سرمایه گذاران کمک کنند، به شرایط خاص کشور اشاره 
لحاظ  به  هم  و  اقتصادی  مسائل  لحاظ  به  مسئوالن  یادآور شد:  و   کرد 
کنند  عمل  هوشیارانه  بایستی  داریم  رو  پیش  در  که  انتخاباتی  مباحث 
و  پیش بینی، پیشگیری و کنترل مسائل مختلف را در دستور کار خود 

قرار دهند.
وی به حادثه تلخ قتل طلبه همدانی اشاره کرد و افزود: نباید منتظر بمانیم 
تا اتفاقی رخ دهد و سپس به مساله ای ورود پیدا کنیم، بلکه اقدام بهنگام 

و به موقع از سوی مسئوالن ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه امروز رصد فضای مجازی یک ضرورت جدی است، 
گفت: کارگروه های رصد و پایش فضای سایبری باید به موقع و مسلط 
آنها  مجرمانه  رفتارهای  به  مجرمین  مهار  و  کنترل  وضمن  کنند  ورود 

واکنش نشان دهند تا دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.
موحد بیان کرد: در شرایط کنونی بسیاری از امور و به تبع آن بسیاری 
از جرایم از فضای فیزیکی به فضای مجازی در حال انتقال است و هرچه 
ارتباطات در محیط فیزیکی کم شود و به فضای سایبری منتقل شود قطعا 
جرایم و آسیب های اجتماعی و فرهنگی نیز به این فضا کوچ خواهند 

کرد. نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان عنوان کرد: مسئوالن 
باید بپذیرند که هم فضای فیزیکی و هم مجازی جزء واقعیت های زندگی 
بشر است و هر دوآن باید مدیریت شود و همانگونه که مواظب هستیم در 
خیابان نظم وامنیت برقرار شود بایستی این حساسیت را در بستر فضای 

اینترنت هم داشته باشیم.
رییس کل دادگستری استان کرمان با این هشدار که مسئوالن بخش های 
مختلف از جمله اداره اطالعات، پلیس فتا، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
با  فضای مجازی  ارشاد اسالمی و سایر مجموعه های مرتبط  اداره کل 
باید رصد فضای مجازی را جدی گرفته و نسبت به آن حساس و هوشیار 
باشند تاکید کرد: مسئوالن باید رصد فضای انتخاباتی را جدی بگیرند و 

مراقبت داشته باشند
موحد با بیان اینکه ضرورت دارد دادستان های سراسر استان نسبت به 
تشکیل کارگروه تخصصی رصد فضای مجازی اقدام کنند و جرائم را در 
فضای مجازی تعقیب کنند، ادامه داد: بسیاری از روساء و دادستان های 
استان کرمان به صورت جهادی و شبانه روزی در حال فعالیت می باشند 
و به طور مثال دادستان صبح در محل کارش حاضر است و بعد از وقت 
های  بخش  با  و  دارد  فعال  حضور  جامعه  و  اجتماعی  محیط  در  اداری 
مختلف از جمله فرهنگیان، اساتید، نخبگان و اصحاب رسانه، کانون های 
مختلف فرهنگی واجتماعی و مسئوالن جلسه تعاملی در جهت پیشبرد 

برنامه هاو سیاست های کالن قوه قضائیه دارند  
وی با بیان اینکه رونق تولید نیاز ضروری کشور است و نباید از آن غافل 
شد، با اشاره به اینکه همگان باید دغدغه تولید داشته باشند،گفت: قضات 
است  بهتر  بلکه  کنند  متوقف  را  تولید  چرخ  تصمیماتی  اتخاذ  با  نباید 
قرار  توجه  مورد  خود  آراء  در صدور  را  اقتصادی  و  اجتماعی  مالحضات 

دهند.
قوه قضاییه فرصت  بیان کرد:هفته  استان کرمان  رییس کل دادگستری 
با بخش های مختلف  ارتباط گیری سیستم قضایی  برای  مناسبی است 
جامعه وحضور در بین مردم ،نخبگان در جهت  تبیین مشکالت و برنامه 

های دستگاه قضایی.
موحد بر 3 موضوع  کاهش ورودی پرونده ها به سیستم قضایی، کاهش 
موجودی ها و اتقان آراء و تصمیمات قضایی تاکید کرد و گفت: یکی از 

اقدامات مهمی که دستگاه قضایی کشور در دستور کار قرار گرفته بحث 
تکریم ارباب رجوع و مراجعان به سیستم قضایی است .

اعالم کرد: یک ششم جمعیت  استان کرمان  ارشد قضایی در  این مقام 
استان کرمان از خدمات پزشکی قانونی محرومند و یا به سختی دسترسی 
دارند و ضرورت دارد مسئوالن مربوطه در این رابطه به دنبال حل مشکل 
توسط  گذشته  سال  در  برنامه   456 اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی  باشند. 
کرمان  استان  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
همکاری  بدون  قطعا  و  است  بزرگی  خیلی  کار  که  است  شده  اجرایی 
روساء و دادستان های سراسر استان کرمان این برنامه ها قابل اجرا نبود 
افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با فعالیت های موثر و 
فراگیرش موجب ارتقاء جایگاه دادگستری کرمان در سطح کشور و استان 
شده است. موحد با اشاره به فعالیت های انجام شده در معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، گفت: در سنوات قبل 
مخصوصا سال گذشته، حقیقتا اقدامات قابل قبول و تحسین برانگیزی از 
سوی این معاونت انجام پذیرفته است که می تواند به عنوان یک الگو برای 

تالش و مجاهدت بیشتر در سال جاری مورد توجه قرار گیرد
از  وسیعی  طیف  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  قضائی  شورای  رییس 
امروز  از جمله ضرورت های  با رویکردهای موثر و کارآمد که  برنامه ها 
اجتماعی است در معاونت  برای کنترل و کاهش آسیب های  را  جامعه 
اجتماعی عملیاتی شده اند گفت: در حوزه آموزش و مهارت های رفتاری 
و  مربیان  والدین،  و  اقشار مختلف جامعه  برای  اسالمی  زندگی  و سبک 
یافته کارهای  بهبود  افراد  و  ازدواج و متقاضیان طالق  جوانان در شرف 

موثری صورت پذیرفته است. 
وی تالش در راستای ارتقاء آگاهی های عمومی، برگزاری همایش های 
قرآنی،  مصلحین  طرح  اجرای  مختلف،  زمینه های  در  کاربردی  و  علمی 
مراکز  ایجاد  و  مدار  رشد  پیشگیری  سجام،  هجرت،  طرح  مهاجر،  طرح 
مشاوره خانواده را از جمله برنامه های موفق این معاونت برشمرد و خطاب 
به برگزار کنندگان این نشست گفت: بهتر است با نهایت توجه به مبحث 
صرفه جویی در هزینه ها پیشنهادات موثری که در جلسات مطرح می 
شود پس از تصویب و انجام کار کارشناسی به برنامه تبدیل شوند و سپس 

عملیاتی و اجرایی  شوند.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

امروز رصد فضای مجازی یک ضرورت جدی است

خبر
مدیرکل امور عشایری استان

 خبر داد:

 ایجاد 10 صندوق خرد اشتغالزایی 

برای عشایر 

و  تولید  از  حمایت  :بمنظور  گفت  کرمان  استان  عشایری  امور  مدیرکل 
مناطق  در  اشتغالزایی  خرد  صندوق   10 کوچرو  خانوارهای  توانمندسازی 

عشایری این استان ایجاد شده است .
 مهدی ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه آموزش 
های الزم در راستای توانمندسازی عشایر طی سه سال گذشته در دستور 
نفر عضو فعالیت هایی را  با 270  این صندوق ها  افزود:   ، کار قرار گرفته 
چون سوزن دوزی، قالی بافی، تابلوفرش، دامداری، صنایع دستی که عمده 
فعالیت شاخص آن ها پرورش مرغ بومی و گلیم بافی است در حال انجام 

دارد.
به گفته ابراهیمی نزدیک به پنجهزار نفر روز آموزش پته دوزی با همکاری 
کمیته امداد و اداره کل میراث فرهنگی و یکهزار و 380نفر مهارت خیاطی 

را با همکاری آموزش فنی وحرفه ای در سال قبل فرا گرفتند. 
وی افزود: آموزش گلیم بافی و قالی بافی 1530 به تعداد یکهزار و 530نفر 
روز در مناطق عشایر انجام شده و تعداد 177 نفر نیز گواهی گلیم بافی و 

پته دوزی را دریافت کرده اند. 
ابراهیمی با بیان اینکه بیش از 212 نفر آموزش ارکان تعاونی ها را دیده اند 
گفت: تعاونی های عشایر از سال 60 و 61 تشکیل شده و در حال حاضر 22 

هزار و 500 خانواده عشایر سهامدار این تعاونی ها هستند. 
وی افزود: تعاونی های شمال استان کرمان با هفت تشکل و یک اتحادیه 

مرکزی 85 فروشگاه سیار و ثابت را در مناطق عشایری اداره می کنند. 
تعاونی های عشایر  از تشکیل  استان کرمان هدف  امور عشایری  مدیرکل 
را تامین و رفع نیازمندی های عشایر عنوان کرد و گفت: جمعیت عشایر 
سهامدار تشکل ها 32 نفر می باشد که وظایف آن ها تامین موادی چون 

سوخت، آرد و خرید و فروش محصوالت تولیدی عشایر است. 
ابراهیمی همچنین گفت: از طریق این تعاونی ها نزدیک به 2 میلیون لیتر 

نفت و 8 هزار تن آرد در سال 97 در بین عشایر توزیع شده است. 
وی همچنین اظهار کرد: راه اندازی این تشکل ها با توجه به اینکه عشایر در 
مناطق دوردست قرار دارند باعث شده ارتباطی بین جامعه و عشایر شکل 

گیرد که بتوانند محصوالت عشایر را خریده و به بازار عرضه کنند. 
پوشش  تحت  عشایر  خانوار   350 و  هزار  چهار  گفت:  ادامه  در  ابراهیمی 
بیمه تامین اجتماعی با همکاری صندوق بیمه روستاییان و عشایر هستند 
و همچنین با همکاری صندوق بیمه بانک کشاورزی بیش از 120 هزار دام 

هم تحت پوشش بیمه قرار دارند. 

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:  

پوشش نسخه نویسی الکترونیکی 

در کرمان به ۷۰ درصد رسید

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت با اشاره به اجرای موفق طرح نسخه نویسی 
الکترونیکی گفت: پوشش نسخه نویسی الکترونیکی امروز در کرمان به بیش 

از 70 درصد رسیده است.
طاهر موهبتی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با اشاره به اینکه 
نسخه به عنوان یکی از مهمترین پروژه های بیمه سالمت به صورت پایلوت 
در کرمان آغاز شد اظهار کرد: سال گذشته در 31 استان و هر استان در 

یک شهر این پروژه اجرا شد.
وی با بیان اینکه پوشش نسخه نویسی الکترونیکی امروز در کرمان به بیش 
از 70 درصد رسیده عنوان کرد: همکاران ما در کرمان تاکنون موفق شدند 

که 50 هزار نسخه را به صورت الکترونیکی به سرانجام برسانند.
وی با بیان اینکه نسخه نویسی الکترونیکی و پروژه های الکترونیکی اولویت 
اصلی ما در سازمان بیمه سالمت است افزود: در این راستا نیازمند ایجاد 
دیگر  سوی  از  اجتماعی  زیرساخت های  و  سو  یک  از  فنی  زیرساخت های 

هستیم.
موهبتی با اشاره به اینکه زیرساخت های اجتماعی در این حوزه از اهمیت 
بیشتری برخوردار است بیان کرد: تغییر رفتار و استقبال شرکای کاری ما 

در این پروژه اهمیت ویژه ای دارد.
را  مراجعان سرپایی  الکترونیکی  نسخه نویسی  زمینه  در  اینکه  بیان  با  وی 
صددرصد پوشش می دهد گفت: ما در این زمینه 185 میلیون بار مراجعه 

را داریم و طبیعی است که این حجم مراجعات کار ما را سخت می کند.

۲۱ میلیارد ریال؛ 

میزان محکومیت های 

صادره در تعزیرات 

استان کرمان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: 
میزان محکومیت های که توسط شعب تعزیرات 
استان در فروردین امسال صادر شده حدود ۲۱ 

میلیارد و ۷۶۱ میلیون و ۲۲۳ هزار ریال است.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مدیرکل  میری،  ارسالن   ، جوان   خبرنگاران 
تبیین  به  کرمان  استان  حکومتی  تعزیرات 
امسال  فروردین  در  گرفته  صورت  اقدامات 
که  محکومیت های  میزان  گفت:  و  پرداخت 
توسط شعب تعزیرات استان در فروردین امسال 
میلیون   ۷۶۱ و  میلیارد   ۲۱ حدود  شده  صادر 
 ۵۷۵ و  میلیارد   ۶ که  است  ریال  هزار   ۲۲۳ و 
اجرای  وصولی  میزان  ریال  هزار   ۱۷۹ میلیون 

احکام در فروردین امسال است.
وی در خصوص نظارت های ماه رمضان بر بازار 
مشترک  گشت های  گذشته  روز  چند  از  افزود: 
ویژه ای با دستگاه های متولی نظارت و بازرسی 
و  معدن  صنعت،  سازمان  همچون  بازار  بر 
را  وغیره  دامپزشکی  بهداشت،  شبکه  تجارت، 
مبارک  ماه  پایان  تا  را  مهم  این  و  کرده  آغاز 

رمضان انجام خواهیم داد.
میری به انواع تخلفاتی که در سال جاری در بازار 
مشاهده شده، اشاره کرد و افزود: گران فروشی، 
تقلب، امتناع از عرضه کاال،  درج نکردن قیمت 
فروش،  فاکتور  و  خرید  فاکتور  نکردن  ارایه  و 
 ... و  بهداشتی  موازین و ضوابط  نشدن  رعایت 
بیشترین تخلفات صورت گرفته از سوی برخی 

اصناف در سال جاری بوده است.
از  کرمان  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
بازرسی  مشترک  گشت های  بودن  دار  ادامه 
و  داد  ماه مبارک رمضان خبر  پایان  تا  بازار  بر 
بیان کرد: تعزیرات حکومتی مرجع صدور رای 
متولی گزارشات  بایستی دستگاه های  است که 
تخلف دستگاه های اقتصادی و صنفی را جهت 
رسیدگی به ما ارسال کنند و تعزیرات حکومتی 
نیز برای حمایت از این دستگاه ها زمان بازرسی 
آن ها را همراهی می کنیم تا اگر نیاز به صدور 
رای در مکان وقوع تخلف بود، رای مقتضی را 

در آنجا صادر و اجرا می شود.
وی بر لزوم بازنگری در بسیاری از قوانین تاکید 
و افزود: تعزیرات حکومتی مجری قانون است و 
براساس قوانین و مقرارت کشور اقدام به صدور 
رای می کند لذا نمی توانیم فراتر از قوانین رای 
مجازات  و  جریمه ها  از  برخی  اما  کنیم.  صادر 
با  تناسبی  شده،  گرفته  نظر  در  متخلفین  برای 
شرایط اقتصادی فعلی ندارد و بازدارنده نیستند.

سرپرست فرمانداری رفسنجان:
 تولید پسته در رفسنجان کاهش یافت

کاهش  به  اشاره  با  رفسنجان  فرمانداری  سرپرست 
تولید پسته در رفسنجان گفت: توسعه کشت  جایگزین 

می تواند به اقتصاد این شهرستان کمک کند.
در  هرندی  فصیحی  مجید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
به  اشاره  با  محمدی  گل  برداشت  آغاز  مراسم  حاشیه 
است،  ارزشمند  بسیار  رفسنجان  پسته  محصول  اینکه 
آبی،  منابع  کمبود  جمله  از  دالیلی  به  داشت:  اظهار 
برای  اتفاقاتی  قیمت ها  افزایش  و  کاهش کیفیت خاک 
محصول  این  تولید  میزان  و  افتاده  پسته  محصول 
کاهش یافته است لذا کشت جایگزین می تواند به آینده 

اقتصادی شهرستان کمک کند.
اقتصاد  ستاد  سوی  از  افزود:  هرندی  فصیحی  مجید 
مقاومتی شهرستان با پشتیبانی دانشگاه ولی عصر )عج( 
و  جایگزین  کشت های  توسعه  قصد  خصوصی  بخش  و 
افزایش سطح زیر کشت زعفران، گل محمدی، زرشک و 

گیاهان گلخانه ای را داریم.
وی بیان کرد: توسعه کشت های جایگزین می تواند برای 

مردم و کشاورزان رفسنجانی این نوید را بدهد که هم 
بحث اشتغال هم رونق منطقه را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: از همه مردم عالقمند دعوت می کنیم 
بحث  در  و  می کنیم  مساعدت  آنها  به  و  کنند  مراجعه 
مجوزها و همیاری های فنی و… زمینه ها فراهم می شود 
تا این روند کشت جایگزین توسعه یابد و اشتغال فراوانی 
ایجاد شود. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان 
در  راستای سیاست های جهاد کشاورزی  در  نیز گفت: 
خصوص کشت های جایگزین یکی از محصوالت خوبی 
که داریم گل محمدی است. سطح کشت این گیاه در 

رفسنجان در حال افزایش است.
حسین رضایی با بیان اینکه دستگاه های فراوری هم کم 
است که امیدواریم در آینده توسعه یابد، تصریح کرد: در 
حال حاضر این محصول در رفسنجان به صورت غنچه و 

گل به فروش می رسد.
مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان یادآور شد: تاکنون در 
هر هکتار 2.5 تن برداشت داریم و گیاه گل محمدی به 

ازای هر متر مکعب آبی که مصرف می کند 1.5 دالر 
ارزآوری برای کشور دارد.

بالغ  این گل  از  کیلوگرم  اینکه هر یک  بیان  با  رضایی 
بر 100 هزار تومان ارزش داشته و بازار خوبی می تواند 
داشته باشد، تصریح کرد: گل محمدی چهار هزار و 500 
تا پنج هزار مترمکعب آب در سال بیشتر احتیاج ندارد، 
به هیچ عنوان آفت ندارد و احتیاج به کودهای شیمیایی 

ندارد و محصولی سالم عرضه می شود.
در  محمدی  گل  هکتار   20 تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان داریم و 40 تن گل تازه برداشت خواهیم کرد، 
ابراز کرد: گل محمدی با کم آبی و گرما سازگار است و 
با آب با ای سی چهار هزار و 500 کشت شده مشکلی 

در شهرستان نداشته است.
رضایی عنوان کرد: در بحث ارائه تسهیالت کم بهره نیز 
برای کشت گیاهانی از جمله زرشک و زعفران گیاهان 
دارویی و غیره از 10 تا 30 میلیون تومان تسهیالت به 

متقاضیان واگذار می شود.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9800141
بدین وسیله به آقای محمد حسین حدادیان فرزند حبیب اهلل، به شماره ملی 2991686367 
متولد 1360/06/26 بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور ابالغ آدرس مخاطب شناسایی 
حقوق  انضمام  به  ریال   5.559.574.000 مبلغ  خود  همسر  به  مهریه  بابت  که  گردد  می  ابالغ  نگردیده 
دولتی بدهکار می باشید که بر اثر  عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و درغیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. 206 م/الف

آگهی اخطاریه ممنوعیت خروج از کشور پرونده اجرایی 
کالسه 9800194

متولد   2993988530 ملی  شماره  به  اکبر،  علی  فرزند  زاده  نبوی  رضا  آقای  به  وسیله  بدین 
1367/05/02 بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر اعالم وکیل بستانکار،  مجهول المکان می باشید ابالغ می 

گردد که بابت بدهی )مهریه( ممنوع الخروج از کشور گردیده اید.205 م/الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یکباب خانه  پالک 19 فرعی از 180 اصلی واقع در بخش 8 کرمان به مساحت 
آقای  تقاضای  مورد  واقع در کوهپایه روستای ده شیب کوچه شهید محمد صالحی 28  مترمربع   598/43
محمود محسنی بابعبدانی تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود اختصاصی دارد و اعمال تبصره 
ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 2415- 98/2/17 بدین 

وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/3/8 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد 
با  مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 
قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این 
اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و 
اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند 
بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات 

ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 98/2/18
203 م/الف

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

آگهی جذب نیروآگهی مزایده
یک موسســه معتبر در نظر دارد برای تکمیل نیروی انســانی مورد نیاز خود ، از طریق آزمون کتبی و مصاحبه علمی از بین داوطلبانی 

که دارای شرایط زیر می باشند ، اقدام به جذب نیرو نماید .
لذا متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از روز شنبه مورخ 1398/2/21  لغایت روز سه شنبه مورخ 1398/2/31 از ساعت 8 صبح الی 
14  با به همراه داشــتن مدارک زیر به آدرس : کرمان- بلوارجهاد- نبش جهاد 3 – جنب عینک فروشــی فارابی – طبقه دوم -  واحد 

کارگزینی مراجعه نمایند . 

مدارک مورد نیاز :
شــش قطعه عکس 4*3 ، تصویر کلیه صفحات شناســنامه ، تصویر کارت ملی ، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، رزومه کاری ، 2 سال 

سابقه کاری مرتبط .

 

 کتبر   آسمرو   طزیر   اس ، مرورد نیرنس درود    انسرنن   نیرزی   کمیر  ت برزا   دارد نظرز  در معتبزموسسه یک 
 علم  اس بین دایطلبنن  که دارا  شزایط سیز م  بنشند ، اقدام به جذب نیزی نمنید . مصنحبه ی

رشته تحصیلی مورد  ردیف
 نیاز
 

حداقل مدرک  جنسیت
 تحصیلی

 توضیحات

 روانشناسی 1
عمومی و  گرایشهای

 بالینی

 کارشناسی مرد 
 ارشد

کارشناسی و  تحصیلی مدارک
رشد بایستی مرتبط اکارشناسی 

باشد و یکی از گرایشهای عمومی 
 یا بالینی باشد 

 

سرره شررنبه لغنیررث ریس   12/1/2931شررنبه مررور  ریس  جهررث تبررث نررنم اس تواننررد مرر  متقنضررین  لررذا 
 -کرماا  آدرس :  بره  مردار  سیرز   داشرتن  همرزا   بره  برن   21 الر   صرب   1 سرنعث  اس 92/1/2931 مور 

 واحاد کاارگسینی    -طبقاه دو    –جنا  عیناف وروشای واارابی      – 3نبش جهااد   -بلوارجهاد
 مزاجعه نمنیند . 

 

 مدار  مورد نینس :

 آدررزین ملرر  ، تصررویز کررنر  شننسررننمه ، تصررویز صرراتن  کلیرره ، تصررویز 9*1شررق قهعرره عکرر   
 سنل سنبقه کنر  مزتبط . 1،  کنر  تتصیل ، رسیمه مدر 

 

هاسار توماا     444باه مبلا     11در  5/15و صافحه دو  ساایس    5در 5/7)لطفا صافحه او  ساایس   
نساهه باه واحاد رواباط عماومی       15چاا  گاردد و حاداقل     11/2/1331در تاریخ چهارشنبه 

 این موسسه ارسا  گردد با تشکر(

 



چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 2/1398 رمضان 1440/ 8 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 2993 سه جامعه 

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

یادداشت های 

گاه و بی گاه

موسیقی
را  موزون  و  گونه  آهنگ  صدایی  افتاده  اتفاق  بارها 
مثل  شود  زنده  برما  ای  خاطره  و  عوض  ما  حال  بشنویم 
به دوران کودکی و  با شنیدن آهنگی قدیمی  دیروز که 
دبستان رفتم و اتاقک تاریک دربسته منبع و چاه آب در 
دلو  با  چاه  از  آن آب  با  مسئولی  که  چاهی  و چرخ  آن 
باال می کشید و منبع را پر می کرد تا بچه ها از چند شیر 
که به لوله ای متصل بود و از منبع می آمد آب بخورند 
یا  متری  یک  فاصله  در  هم  ای  لوله  چرا  دانم  نمی  ولی 
به هیچ دردی نمی  تعبیه کرده بودند که  بیشتر در دیوار 
دیگر  و  من  بازی  وسیله  بود  شده  خود  این  ولی  خورد 
می  خود  زیرپای  آجر  چند  که  طریق  این  به  شاگردان 
کردیم  می  نگاه  را  آن  داخل  لوله  دهنه  از  و  گذاشتیم 
و غیر از تاریکی هیچ نمی دیدیم. یک روز من مشغول 
به لوله  تا دهانم را  به ذهنم رسید  ناگاه  نگاه کردن بودم 
بگذارم و کسی را صدا بزنم پس همان کار را کردم نمی 
این  و  لوله صدا می زدم  در  دانم چقدر طول کشید من 
صدا به آهنگی دلنواز تبدیل شده و باعث شادی من می 
شد. در ادامه همینطور که مشغول تولید صدا بودم دوستم 
با چشم پشت سرم را نشان می  را دیدم کنارم ایستاده و 
دهد اهمیتی ندادم چون تازه آهنگم گل انداخته بود ولی 
تشویق  هم  من  کرد  می  تکرار  را  کار  آن  پیاپی  دوستم 
او  بودم که  دیگر خسته شده  دادم  می  ادامه  و  می شدم 
برای چندمین دفعه پشت سرم را نشان داد وقتی برگشتم 
شاگردان مدرسه در حالی که آقای مدیر شالق به دست 

و لبخند بر لب در بین آنها مردد ایستاده بود را دیدم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از یک ابهام در طرح مالچ پاشی برای مقابله با ریزگردهای استان کرمان؛

مالچ از خیر تا شر

اشاره:
یکی از مشکالتی که همواره شرق کرمان  با آن دست 
و پنجه نرم می کند و حتی برایش تابستان و زمستان 
معنا ندارد پدیده ریزگردها و گرد و غبارهای ُکشنده 
بادهای 120  از وزش  این منطقه همواره متاثر  است. 
روزه سیستان و بلوچستان است که خشک  شدن اکثر 
می  علت  بر  مزید   نیز  رطوبت  کاهش  و  ها  رودخانه 
شود تا شهرهای ریگان، فهرج و نرماشیر زیر آسمانی 
مملو از طوفان شن قرار گیرد. تا کنون چندین  راهکار  
مالچ  است.  شده  مطرح   پدیده  این  با  مقابله   برای 
و  گرد  گیری  شکل  های  کانون  کاری  نهال  و  پاشی 
آنگونه  و  است  بوده  راهکارها   این   ترین  مهم  غبار 
که کارشناسان منابع طبیعی می گویند بکارگیری این 
روش از بروز خسارت های جبران ناپذیر جلوگیری می 
کند. اما طرح هایی از این دست همواره مخالفانی نیز 
داشته است. مخالفانی که معتقدند عملیات های مالچ  
پاشی نه تنها دردی از مردم دوا نکرده است و ریزگردها  
را کاهش نداده است  بلکه عوارض مهلکی هم  برای 
محیط زیست و هم برای مردم محروم منطقه در پی 

داشته است.
خبرگزاری ایسنا روز سه شنبه  گزارشی تحت عنوان" 
مالچ پاشی خوب است  یا بد؟" بر روی خروجی خود 
مجتبی  از  نقل  به  گزارش  این  در  و  است  داده  قرار 
سلیمانی عضو هیات علمی  دانشگاه جیرفت و دکترای 
پرداخت.  پاشی  مالچ  معایب  بررسی  به  زدایی  بیابان 
آنچه در ادامه می خوانید گزارشی است که در همین 

زمینه تهیه شده است.
مالچ پاشی موثر نیست

یکی از مخالفان طرح های مالچ پاشی ایران ،پروفسور 
پرویز کردوانی پدر علم کویر شناسی ایران است. وی 
را  گردها  ریز  با  مقابله  برای  پاشی  مالچ   از  استفاده 
خیانت خواند و گفت: روش های جدید  برای مقابله  با 
بیابان زایی باید جایگزین روش های قدیمی  و ریگ 

پاشی جایگزین مالچ  پاشی شود.
کردوانی  با اشاره  به 11 دلیل برای حذف مالچ نفتی 
در طرح مقابله  با ریز گردها تصریح می کند: هزینه  
افزایش  ملی،  سرمایه  رفتن   هدر  از  جلوگیری  باال، 
ضریب حرارتی، از بین رفتن جانوران و گیاهان عرصه، 
ایجاد  بوی تعفن، سرطان  زایی، اتالف آب، نفوذ ناپذیر 
مالچ  های  عرصه  روی  تردد  از  ممانعت  خاک،  شدن 

می  ماده  این  معایب  مالچ  کوتاه  عمر  و   شده  پاشی 
باشند.

بر روی کانون های  افزاید: پاشیدن  ریگ   وی می 
گرد و غبار هزینه بسیار کمتری دارد و عوارض  جانبی 
مالچ نفتی  را نیز به همراه ندارد عالوه  بر این می توان 
نقش و نگارهایی بر روی آن طراحی کرد و به عنوان 

تفریحگاه مورد استفاده قرار داد. 

مالچ های بیولوژیک
شود  می  عنوان  حالی  در  کردوانی  پرویز  اظهارات 
که هیچ یک از سازمان های محیط زیست و یا منابع 
طبیعی و یا حتی یک مرکز تحقیقاتی در کشور مالچ 
سلیمانی  مجتبی  اما  اند.  نکرده  رد  کنون  تا  را  پاشی 
بیابان  دکترای  و  جیرفت  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
زدایی در گفت و گو با ایسنا گفته است: رویه زیست 
محیطی در طرح های مالچ پاشی، به سمت مالچ  های 
بیولوژیک است و استفاده از مالچ پاشی به سمت مالچ 
نفتی در طرح های بیان زدایی  به سبب  برخی آثار 
صورت  احتیاط  با  بایستی   محیطی،  زیست  مخرب 
شکننده   های  اکوسیستم  در  آن  از  استفاده  و  پذیرد 

بیابانی مخاطره آمیز است.
سلیمانی استفاده وسیع از مالچ های نفتی را نگران 
کننده توصیف کرد و افزود: مالچ نفتی به دلیل رنگ 
سیاهی که دارد باعث جذب نور شده و حرارت باالیی 
منفی  تاثیرات  امر می تواند  این  که  تولید می نماید  را 
جانوری  و  گیاهی  حیات  خاک،  بیولوژیک  شرایط  بر 
باشد،  داشته  درپی  را  اکولوژیک  فاکتورهای  سایر  و 
مراکز  در  گرفته  صورت  های  تالش  ضمن  رو  این  از 
مانند  دیگری  جایگزین  های  گزینه  کشور،  تحقیقاتی 
مالچ های آلی و بیوپلیمری و نانومالچ ها پیشنهاد شده 
است که به عنوان جایگزین مالچ های نفتی عمل نموده 
و گزارش ها حاکی از زیست پذیر بودن این مالچ ها در 

قیاس با مالچ های نفتی است.
این عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت گفت: به سبب 
بوی نامطبوع و ترکیبات فّراری که در مالچ های نفتی 
وجود دارد، نیازمند در نظرگرفتن مالحظات سالمتی 
ساکنین مناطق بیابانی نیز می باشیم که ضروری است 
تا مجریان امر در خصوص استفاده از مالچ های نفتی، 

نهایت اهتمام را در این زمینه مبذول نمایند.
سخن آخر

جدای از خوب و بد بودن مالچ پاشی باید گفت مالچ  
پاشی به تنهایی کاربرد ندارد. موفقیت در کنترل کانون 
های گرد و غبار  بستگی به چند موضوع دارد که مهم 
برنامه  ؛  است  مستمر  برنامه  یک   داشتن   آن  ترین 
ای که  با عوض شدن دولت ها متوقف نشود و بعد از 
مالچ پاشی حتما باید عملیات نهال کاری و درختکاری 
به  را   این صورت  فقط سرمایه   انجام شود. در غیر 

باد داده ایم. 

   یکی از مشکالتی که همواره شرق و جنوب استان با آن دست و پنجه نرم می 
کند و حتی برایش تابستان و زمستان معنا ندارد پدیده ریزگردهای ُکشنده است 
و تا به امروز بهترین راه حل برای آن عملیات مالچ پاشی عنوان شده است اما این 
طرح  مخالفانی دارد که معتقدند عملیات های مالچ پاشی نه تنها دردی از مردم 
دوا نمی کند، بلکه عوارضی برای محیط زیست و مردم منطقه در پی داشته است
   مجتبی سلیمانی عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت و دکترای بیابان زدایی: رویه 
زیست محیطی در طرح های مالچ پاشی، به سمت مالچ های بیولوژیک است و 
استفاده از مالچ پاشی به سمت مالچ نفتی در طرح های بیان زدایی به سبب  برخی 
آثار مخرب زیست محیطی، بایستی با احتیاط صورت پذیرد و استفاده از آن در 

اکوسیستم های شکننده بیابانی مخاطره آمیز است

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

بر  که عالوه  است  اسالم  بسیار خوب  عبادات  از  یکی  روزه 
فواید فراوان روحی، در صورتی که درست اجرا شود، می تواند 

سالمت جسمی فرد را نیز تضمین کند. 
نکات  رعایت  عدم  دلیل  به  موارد  برخی  در  متاسفانه  ولی 
کلیدی در روزه داری، نه تنها افراد نمی توانند از مزایای آن 
بهره مند شوند، بلکه دچار مشکالت جانبی خواهند شد که 
چندان سودمند نیست.یکی از نکاتی که روزه  داران باید به 
حذف  را  سحری  وعده  هرگز  که  است  این  کنند  دقت  آن 
نکنند، زیرا این مساله به خصوص برای افرادی که فعالیت 
یا کارگرانی که فعالیت بدنی  ذهنی دارند )دانش آموزان( و 
زیادی دارند و یا افراد الغر و آن هم در روزهای بلند فصل 

تابستان بسیار حائز اهمیت است.
روزه داری یکی از مظاهر امساک و انضباط می باشد و روزه 
دار منضبط می گردد تا یک مدل از غذا خوردن را رعایت 
نماید، علما که دارای عمرهای طوالنی تری نسبت به عوام 
هستند نیز همگی اهل یک امساک و انضباط هستند و خود 

را ملزم به رعایت چارچوبها و تدابیر مربوط به مسائل جسمی 
و روحی می دانند.

با روزه گرفتن یک نظم و انضباط در غذا خوردن که پروسه 
اساسی و مهم در سالمتی ما می باشد، شکل می گیرد و روزه 
دار واقعی ملزم به رعایت آن می گردد که خوردن سحری نیز 

بخشی از این برنامه غذایی در ماه رمضان می باشد.
چنانچه روزه داری بر اساس اصول کلی بهداشتی انجام شود، 
باعث ایجاد تعادل در چربی های خون، کاهش وزن اضافی، 
کل  در  و  می گردد  خون  فشار  تعدیل  و  بدن  سموم  دفع 

وضعیت سالمت افراد بهبود چشم گیری خواهد یافت.

حذف وعده سحری برای سالمت افراد ضرر دارد و با توجه 
به طوالنی بودن زمان روزه  داری در فصل تابستان، به همه 
برنامه  در  را  سحری  که حتماً  می  شود  توصیه  روزه  داران 

غذایی خود داشته باشند.
با توجه به طوالنی بودن زمان روزه  داری در فصل تابستان 
مقوی  که حدود 1۵ ساعت طول می کشد، مصرف غذای 
و نوشیدن مایعات در وعده غذایی سحری می  تواند انرژی 
و  تأمین کرده  را  داران  روزانه روزه   فعالیت  برای  نیاز  مورد 
بدن  در  را  مایعات  و  غذایی  مواد  کمبود  از  ناشی  عوارض 

کاهش دهد.
نخوردن سحری ممکن است اثرات مفید روزه را از بین ببرد، 
روزه  ضروری  ای  تغذیه   نیازهای  نشدن  تامین  باعث  چون 
 دار می  شود و در نتیجه بدن او به سوخت ناقص چربی  ها 
متوسل می  شود و سوخت ناقص چربی  ها در بدن ترکیبات 
کتونی را به وجود می آورد که نتیجه آن بوی بد دهان روزه 

 دار است. 
سردردها،  شامل  سحری  نکردن  مصرف  دیگر  عوارض 
از افت قند خون،  دردهای عضالنی، بی حالی مفرط ناشی 
بنابراین  است  خستگی  و  حوصلگی  بی  یادگیری،  کاهش 
حتما به روزه داران توصیه می  شود که برای خوردن سحری 

بیدار شوند.  
لذا خوردن سحری الزم و واجب است حتی چند لقمه.

نکات بهداشتی ماه مبارک رمضان

معنای باران
می  موج  خیابان  این  در  تو  های  خاطره 
آسمانش  از  را  ات  خنده  صدای  و  زند 
دوباره  که  است  دشوار  شنوم.  می 
مشتاقت باشم و نباشی. به هر حال عادت 

کرده ام که هر روز در این خیابان نفس بکشم و همچنان 
مگر  تا  بگیرم  سر  از  را  خیابان  روز  هر  آمدنت  انتظار  در 
صدایت  ساز  به  محله  این  گوش  کنی.  نگاه  ام  تنهایی  به 
مانده  دارد و خشت روی خشتش  آرام  هنوز  تا  آشناست 
ات  مهربانی  تا  نشینم  می  ها  کناره  گوشه  همین  در  است 
به بار بنشیند و خستگی های زمین را از شانه اش برداری 
بودن و بودن و بودن قشنگ ترین اتفاق توست که جهان 
نمی  جایی  به  را  ما  خیابان  این  ای.  واداشته  رسیدن  به  را 
رساند اگر خالی از خیال تو باشد. من تشنه ی یک کالم به 
شیرینی سالم از لبان توام ولی حاال که نیست به این خیابان 
بلند خیره می شوم تا رّد پایت را پیدا کرده و گلباران کنم 
زیبایی  برای  فقط  و  نیست  کار  چاره ی  که گل  چند  هر 
نقطه ی  است.  برایت تنگ شده  دلم  ها  این  تمام  با  است 
نیستی جالی خالی  تویی و حاال که  به زندگی  اتصال من 
را  خیابان  را  شهر  شد  نخواهد  جبران  کس  هیچ  با  ات 
نگاه  به  را  گرفت  می  را  ام  خستگی  که  نیمکتی  حتی  و 
فروشم که هنوز زندگی درنگاهش  شاداب دخترکی می 

موج می زند زیرا زندگی فقط مال ما نیست. 
ای بهترین آرامش ای معنای باران 

در سطح یک آوارگی در این خیابان 
باید مرا یک بار دیگر پس بگیری 

از ترس و از بیهودگی و زنگ پایان 

به قلم 
مهناز سعید 

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

به کوشش محمود 
جعفری کوهبنانی

آگهی مناقصه عمومی نوبت اولآگهی مزایده
شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در نظر دارد خرید لوله و اتصاالت - اجرای کاشی و سرامیک- و اجرای 
شاسی کشی آسانسورهای فاز 8 واقع در خیابان وصال کوچه 14 را به مناقصه بگذارد. متقاضیان جهت کسب اطالعات 
بیشــتر از تاریخ انتشــار آگهی به مدت یک هفته به آدرس: کرمان - خیابان سپه - روبروی شهرداری مرکزی مراجعه 

نمایند. 
شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
خصوص  در  دارد  نظر  در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
چرخ  تعدادی  کرمان  حقوقی  احکام  اجرای  سوم  شعبه   970625 کالسه  پرونده 

خیاطی به شرح زیر: 
1- چرخ خیاطی راسته دوز جک 7 دستگاه جمعا به مبلغ 66/500/000 ریال 

2- چرخ خیاطی راسته دوز زوجی 1 دستگاه به مبلغ 9/500/000 ریال 
3- چرخ خیاطی راسته دوز ژوکی 2 دستگاه جمعا به مبلغ 21/000/000 ریال 

4- چرخ خیاطی سردوز 3 نخ 2 دستگاه جمعا به مبلغ 25/000/000 ریال 
5- چرخ خیاطی سردوز 5 نخ 1 دستگاه به مبلغ 14/000/000 ریال 

6- چرخ خیاطی کمرکش صنعتی 1 دستگاه به مبلغ 33/000/000 ریال 
7- چرخ خیاطی سان سیر 1 دستگاه به مبلغ 9/000/000 ریال 

8- چرخ خیاطی دکمه زن صنعتی 1 دستگاه به مبلغ 33/000/000 ریال 
9- چرخ خیاطی دکمه زن صنعتی 1 دستگاه به مبلغ 57/000/000 ریال 

10- دستگاه فیوزینگ 1 دستگاه به مبلغ 50/000/000 ریال 

متعلق به آقای حسن رحمانی جمع کل اموال به مبلغ )318/000/000( توسط کارشناس رسمی 
دادگستری ارزیابی شده است را از طریق مزایده به فروش برساند جلسه مزایده برای روز چهارشنبه 
مورخ 98/03/08 ساعت 11 صبح با حضور نماینده دادسرا در محل اتاق مزایده های اجرای احکام 
حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد. لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند 
می توانند تا 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال مذکور ردیف شماره 1 واقع در خیابان 
پیرانشهر کوچه 11 و ردیف 2 تا 10 واقع در کرمان - خیابان مفتح - کوچه 24 - نبش کوچه 
بازدید نمایند و پیشنهاد خود را به انضمام 10 درصد مبلغ کارشناسی به مبلغ 31/800/000 با شناسه 
واریز 94341050064801273 به حساب شماره 2171293951000 سپرده دادگستری کرمان نزد 
بانک ملی واریز و در پاکت درب بسته تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی 
دادگستری کرمان تحویل نمایند و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد 
داده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. برنده مزایده بایستی به منظور جلوگیری از سوء استفاده و لو رفتن پیشنهادات اعالمی به جهت 
لزوم ارائه شناسه واریز بانکی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز 

مزایده اقدام نمایند.82 م/الف
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی



چهار چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 2/1398 رمضان 1440/ 8 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 2993 

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمان در نظر دارد امالک و اموال مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق 
مزایده عمومی با شرایط موجود به فروش برساند . 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از ملک ، دریافت اسناد مزایده ، تسلیم پیشنهادات خود 
از تاریخ انتشار آگهی مزایده )1398/02/18(تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ1398/02/31همه روزه به غیر از ایام 
تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 14 بعداز ظهر به نشانی کرمان – خیابان سپه – جنب شهرداری– مدیریت بانک 
کشاورزی – واحد حقوقی مدیریت مراجعه نمایند . پاکت های پیشنهادی ارائه شده روز پنج شنبه1398/03/02 رأس 
ساعت8 صبح در محل مدیریت بانک واقع در خیابان سپه در حضور اعضای کمیسیون معامالت مفتوح و قرائت 

خواهد شد . 
توضیحات و شرایط : 

1- جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده ، ارائه فیش واریزی به مبلغ 200000 ریال به شماره حساب 603124954 بانک 
کشاورزی الزامی است .

2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که طبق مندرجات 
اسناد مزایده می بایست اقدام گردد .  3- بازدید از امالک و مطالعه مدارک و سوابق قبل از شرکت در مزایده برای 
تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری است . 4- کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند 
و در صورت داشتن متصرف تخلیه به عهده خریدار می باشد و درصورت نیاز به اصالحات ثبتی اعم از ادغام ،تفکیک 
،افراز ،تجمیع ،دریافت سند ششدانگ ،رفع مغایرت و غیره و طی کلیه مراحل ان به عهده و هزینه خریدار می باشد 
و بانک هیچ گونه هزینه ای از این بابت پرادخت نمی نماید و بانک  هرگونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط 

می نماید 
 5- کلیه امالک براساس مدارک ومستندات پرونده های اجرایی اداره ثبت اسناد وامالک حوزه مربوطه باعقد صلح 
حقوق اجرایی وبه صورت نقدی واگذار می گردد و کلیه هزینه های ثبتی اجرایی و هزینه ها و اقدامات بعد از صلح 
مربوط به اخذ اسناد مالکیت وتخلیه متصرف وتحویل و تحول ملک برعهده برنده می باشد. 6- اخذ کلیه مجوزها و 

پرونده های مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط برعهده خریدار خواهد بود.

7- کلیه هزینه های ثبت قرارداد وصدور اسناد انتقال قطعی و سند مالکیت در دفترخانه  اسناد رسمی واداره ثبت به 
عهده برنده مزایده خواهد بود . 8- شرکت کنندگان درمزایده می بایست اسناد مزایده وپیشنهادهای خود را درپاکتهای 

جداگانه در بسته والک ومهر شده به شرح ذیل به مدیریت بانک کشاورزی ارائه نمایند .
9- بانک در رد یک یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است . 10- پیشنهاد دهنده مکلف است معادل 
مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور به حساب شماره 603124954 نزد بانک کشاورزی و یا 
چک تضمینی در وجه بانک کشاورزی تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه 
پیشنهاد به بانک ارائه نماید و پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر 
و چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد . 11-  به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط و مخدوش و 

پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان ارائه شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
12- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج خواهد شد . 13- آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل 

پاکتهای پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه1398/02/31 می باشد.

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمان در نظر دارد امالک و اموال مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق 
مزایده عمومی با شرایط موجود به فروش برساند .  متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از 
ملک ، دریافت اسناد مزایده ، تسلیم پیشنهادات خود از تاریخ انتشار آگهی مزایده 1398/02/18(تا پایان وقت 
اداری سه شنبه1398/02/31همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 14 بعداز ظهر به نشانی 
کرمان - خیابان سپه - جنب شهرداری- مدیریت بانک کشاورزی - واحد حقوقی مدیریت مراجعه نمایند . پاکت 
های پیشنهادی ارائه شده روز پنج شنبه1398/03/02 رأس ساعت8 صبح در محل مدیریت بانک واقع در خیابان 

سپه در حضور اعضای کمیسیون معامالت مفتوح و قرائت خواهد شد . 
توضیحات و شرایط :  1--جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده ، ارائه فیش واریزی به مبلغ 200000 ریال به شماره 
حساب 603124954 بانک کشاورزی الزامی است .2--مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه 
مزایده مندرج در آگهی می باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده می بایست اقدام گردد . 3--بازدید از امالک و 

مطالعه مدارک و سوابق قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری است . 4--کلیه 
امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و در صورت داشتن متصرف تخلیه به عهده خریدار می 
باشد و درصورت نیاز به اصالحات ثبتی اعم از ادغام ،تفکیک ،افراز ،تجمیع ،دریافت سند ششدانگ ،رفع مغایرت 
و غیره و طی کلیه مراحل ان به عهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچ گونه هزینه ای ار این بابت پرادخت 
نمی نماید و بانک  هرگونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید 5--اولویت با فروش نقدی می باشد . 
پیشنهادهای  غیر نقدی با پرداخت حداقل 20 درصد نقد و مابقی به صورت اقساط ) با سود بانکی ( قابل بررسی 
است درصد پرداخت نقدی و مدت بازپرداخت الباقی ثمن ) حداکثر 60 ماه ( بایستی در برگه پیشنهادات قیمت به 
صورت شفاف اعالم گردد . 6--شرکت کنندگان درمزایده می بایست اسناد مزایده وپیشنهادهای خود را درپاکتهای 
جداگانه در بسته والک ومهر شده به شرح ذیل به مدیریت بانک کشاورزی ارائه نمایند . 7-- 6-1-پاکت »الف« 

حاوی گواهی مبلغ شرکت درمزایده )5درصد(

6-2-پاکت »ب« شامل فرمهای شماره یک وسه-کپی شناسنامه و کپی کارت ملی  6-3-پاکت »ج« شامل فرم 
شماره دو)پیشنهاد قیمت ( 8--بانک در رد یک یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است . 

9-پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور به حساب شماره 
603124954 نزد بانک کشاورزی و یا چک تضمینی در وجه بانک کشاورزی تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید 
واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به بانک ارائه نماید و پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش 
، سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد . 10- به پیشنهادهای 
فاقد امضاء ، مشروط و مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان ارائه شود مطلقاً ترتیب 

اثر داده نخواهد شد . 11-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج خواهد شد . 
شنبه  سه  روز   اداری  وقت  پایان  تا  قیمت  پیشنهاد  پاکتهای  تحویل  و  مزایده  در  شرکت  مهلت  12-آخرین 

مورخ1398/02/31 می باشد.

آگهی مزایده امالک  واموال مازاد بانک کشاورزی 

آگهی مزایده امالک  واموال مازاد بانک کشاورزی 
)درشرف صدور سند مالکیت(

شرایط پرداختتوضیحاتقیمت پایه به ریال قدرالسهماعیان مترمربععرصه متر مربع كاربرينوع ملكپالك ثبتيآدرس ملكردیف

 نقدیمتصرف دارد6718247910400سهم از96 سهم1332ششدانگ4998صنعتیكارخانهپالك2153فرعی از1821از5087 سیرجان بلوار شهید عباس پور شهرك صنعتی شماره 1-بعد از تقاطع خیابان دوم1

 نقدیمتصرف دارد750000000ششدانگ674-سایردامداریپالك1200 اصلیسیرجان -مسیر جاده سیرجان  بلورد بافت -شركت دامپروری دامساران2

 نقدیمتصرف دارد7568100000ششدانگ1125520صنعتیكارخانهپالك 21باقیمانده از 26 اصلیكرمان شهرك صنعتی اختیار اباد مجتمع صنایع چرم پیشرو3

 عرصه متر كاربرينوع ملكپالك ثبتيآدرس ملكردیف
مربع

 اعیان
متر مربع

 قیمت پایه به قدرالسهم
ریال

شرایط پرداختتوضیحات

سیرجان-منطقه ویژه اقتصادی-بلوار 1
-C-20ایران -بخش انبارها-قطعه شماره

كدپستی7818993424

پالك اصلی
6518/1148

 ساختمان بانك كشاورزی8204000000ششدانگ637/5536/5اداریساختمان
در منطقه ویژه اقتصادی-

ملك تخلیه است

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمت
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

بردسیر-12كلیومتری جاده بردسیر -سیرجان 2
-بیرم آباد-جنب شركت حاتم بردسیر

 پالك17فرعی
از5688 اصلی

ششدانگكشاورزیزمین
280000

 4سهم از96
سهم

 موازی سه ساعت اب800000000
درمدار9شبانه روز-

متصرف دارد

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمت
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

كرمان خیابان شفا بلوار پرستار سمت راست 3
قطعه سوم

 پالك1129فرعی
از5 اصلی

ششدانگمسکونیساختمان
462/5

 18.95سهم از770
شش دانگ

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمتمتصرف دارد8273846000
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

 انار-شمال غربی محمداباد ساقی واقع4
 در5كیلومتری بیاض درضلع شرقی جاده

 اسفالته بیاض رفسنجان بعداز پل راه آهن

 پالك448فرعی
از6033 اصلی

 چاه اب برقی -متصرف953100000ششدانگ85485كشاورزیزمین
دارد

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمت
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

 پالك3279فرعیرابر خیابان ایت اله خامنه ای كوچه شماره 51
از12 اصلی

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمتمتصرف دارد1634580000ششدانگ337.29180مسکونیساختمان
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

 پالك3612فرعی رابر خیابان موردوئیه كوچه محضر قدیم6
از12 اصلی

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمتمتصرف دارد1528900000ششدانگ299.5150مسکونیساختمان
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

 پالك 1683رفسنجان -كشکوئیه -مزرعه محمداباد خلیل7
اصلی

ششدانگكشاورزیزمین
184هکتار

2/08 سهم 
مشاع 

از112سهم 

 اب چاه از طریق لوله1778400000
-متصرف دارد

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمت
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

 چترود -انتهای خیابان وحدت-جاده معزاباد8
 مجتمع گلخانه ای

 پالك156فرعی
از474 اصلی

ششدانگمزروعیزمین
50/14978

62/80 سهم 130
از96سهم

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمتمتصرف دارد3870630900
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

 بردسیر -كیلومتر10جاده سیرجان -روستای9
 اسفك-كارخانه تولید ظروف یکبار مصرف

 پالك33فرعی
از5692 اصلی

ششدانگسایركارخانه
5000

92/9445 سهم 1675
از96 سهم

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمتمتصرف دارد6031711000
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

 بافت -خیابان شهید رجایی كوچه شماره102
پالك11

 پالك 279فرعی
از2114 اصلی

ششدانگمسکونیساختمان
553

 70سهم180
از96سهم

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمتمتصرف دارد1177458333
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

 زرند -بلوارفردوس -كوچه پیروزیان  شماره112
پالك4

 پالك1290فرعی
از6044 اصلی

ششدانگمسکونیساختمان
392

39/23 سهم 350
از96سهم

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمتمتصرف دارد1214791666
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

 رابر-بلوار اصلی امام -خروجی به سمت12
 جیرفت چهارراه كشکوئیه نبش چهارراه

 پالك27فرعی از1
 اصلی

 تجاریساختمان
 ومسکونی

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمتمتصرف دارد6393500000ششدانگ336/50726/50
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

 كرمان -روستای باقراباد خیابان حافظ روبروی13
مسجد ابوالفضل نبش غربی حافظ 2

 پالك89فرعی
از17 اصلی

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمتمتصرف دارد807520000ششدانگ519/20220مسکونیساختمان
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

 راور -كمربندی ،جاده مهدیه گاوداری اشرف14
جو

 پالك35فرعی
از2373 اصلی

ششدانگگاوداریسایر
22000

 17/95سهم1460
از240سهم

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمتمتصرف دارد1055262235
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

 كرمان -زنگی اباد -ابتدای دوراهی كهنوج15
مدیم

 پالك74فرعی
از63 اصلی

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمتمتصرف دارد315540000ششدانگ5259كشاورزیزمین
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

 كرمان -زنگی اباد -درحدود دوراهی كهنوج16
مدیم وجاده زنگی اباد به كاظم اباد

 پالك71فرعی
از63 اصلی

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمتمتصرف دارد783400000ششدانگ6560كشاورزیزمین
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

باغ- باغپالك15 اصلیراور -منطقه كوهجرد مزرعه مقیم اباد17
گاوداری

ششدانگ
214415

 3دانگ مشاع
از6 دانگ

 مشتمل بر گاوداری و باغ7834020000
پسته -تخلیه است

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمت
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است

 جیرفت -عنبراباد -اراضی شیرازه -مزرعه18
شیرازه

 پالك3فرعی
از635 اصلی

ششدانگكشاورزیزمین
237330

 73/78 سهم
 از96سهم

 اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 20درصدقیمتمتصرف دارد1961142400
  پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(

حداكثر به مدت5سال درقالب عقد اجاره به شرط تملیك قابل بررسی است



چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 2/1398 رمضان 1440/ 8 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 2993  پنج روزانه خوانی

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

 18 اردیبهشت ماه روز اسناد ملي است: روزي که قرار است در آن 
اهميت حفظ اسناد به مردم و مسئوالن یادآوري شود. اینکه در فالن روز 
در فالن سال ایران و عثماني صلح کردند، زمين هاي قلهک در فالن 
تاریخ فروخته شد یا جد بزرگ خانواده احمدي کيست همه و همه در 

اسناد معنا پيدا مي کند.
با حوادث گوناگون  متمادی و در خالل رویارویی  قرون  انسان طی 
این  تمامی  تاریخ، مجموعه  است.  یافته  ارزشمندی دست  تجربيات  به 
تجربيات است. عدم بهره مندی از این دستاورد گرانبها و سرمایه عظيم 
بشری می تواند ضمن آنکه به تکرار خطاها و اشتباهات گذشته بيانجامد 
باعث گسستگی نسل امروز با نسلهای پيشين شود. اسناد ملی هر کشور 
به منزله گنجينه ای گرانبها است که به پلی ارتباطی بين گذشته و آینده 

آن سرزمين می ماند و می بایست از آن محافظت به عمل آید.
 تاریخچه آرشیو در ایران

رسم نگهداری و حفاظت از اسناد و مدارك دولتی در ایران از دیرباز 
رایج بوده است. در دوران هخامنشيان هسته مرکزی و زیربنای تشکيالت 
اداری امپراطوری را  بایگانی سلطنتی  تشکيل می داد. در حقيقت مغز 
متفکر سازمان اداری، رئيس بایگانی سلطنتی بود که فرمان های شاه را 
به زیردستان ابالغ می کرد؛ وی مسئول ضبط و ربط مکاتبات حکومتی، 
فرمان ها و دستورهای شاه و دیگر وقایع مهم روز بود. پس از فتح ایالم، 
ایرانيان با لوحه های گلی آشنا شدند و از کاربرد آن در امور تجاری و 

اداری اطالع یافتند.
و  چرم  مانند:  موادی  از  ميالد  از  پيش  پنجم  قرن  ميانه  در  ایرانيان   
پاپيروس برای نوشتن استفاده می کردند. اما به سبب آسيب پذیری این 
مواد، اسناد و مدارك دوره هخامنشی دوام زیادی نياورد و بيشتر آنها از 
بين رفت. اسناد باقی مانده از دوران هخامنشی در مقایسه با اسناد موجود 
در آرشيوهای منطقه، بسيار اندك است. خوشبختانه با وجود ظرافت و 
آسيب پذیری این اسناد، معدودی از آنها که از چرم و پاپيروس بوده، 
در شنزارهای مصر پيدا شده است. یکی از این گنجينه های پر ارزش، 
دالیل  به  که  ها  نامه  این  است.  نامه  چندین  حاوی  پستی  کيسه  یک 
نامعلومی به مقصد نرسيده، حاوی دستورهایی به افراد مختلف بوده و 

در سال های 410 تا 411 پيش از ميالد نوشته شده است.
بی تردید سازمان های آرشيوی سلطنتی ایران در بابل، اکباتان، شوش، 
پرسپوليس و دیگر شهرهایی که محل زندگی شاهان ایرانی بود، وجود 

از  گيری  بهره  با  اسکندر  ایران،  بر  یونانيان  تسلط  از  پس  است.  داشته 
شيوه ها و بنيادهای آرشيوی ایرانيان، سازمان آرشيوی سلطنتی ایران را 
توسعه داد و حتی هنگامی که نسخه های اصلی اسنادش دریک آتش 
سوزی از بين رفت، بی درنگ دستور داد با استفاده از رونوشت اسناد 
که در اختيار فرماندهان نظامی بود، اسناد از بين رفته را بازنویسی کنند.

در دوران پس از اسالم نيز با توّجه به تأکيد فراوان آموزه های اسالمی 
روی فرهنگ کتابت، حجم اسناد مکتوب و طبيعتاً نياز به سازماندهی و 
نگهداری آنها را افزایش داد. همچنين اهتمام مسلمانان در امر کتابت و 
این  به جلوی  بسزائی در سير رو  از قرآن شریف خود نقش  پاسداری 
فرایند، ایفا کرده است. جالب است بدانيد؛ طوالنی ترین آیه قرآن نيز، 

به موضوع ثبت اسناد و کتابت آنها اختصاص دارد.
 شيوه ایرانيان در نگهداری اسناد دیوانی، بعدها چنان گسترش یافت 
که معمول دیگر حکومت ها نيز گردید. آنان شيوه ایرانيان را در حفظ 
و نگهداری اسناد، در سرزمين های خویش نيز به کار بردند. در دوره 

صفویه رونوشت تمام ارقام مربوط به امور مالی و احکام و نشانه ها و 
نامه ها و اسناد در دفاتر مخصوصی ثبت می شد. محل نگهداری این 
دفترها که  انبار دفترخانه دیوان اعال  نام داشت ظاهراً عمارت چهلستون 

بود.
در دوره قاجاریه از زمان فتحعلی شاه، اسناد و مکاتبات و سواد فرمان 
ها در دربار نگهداری می شد و آرشيو جزو اداره بيوتات به شمار می 
اسناد دربار،  بر بخش نگهداری  ناصرالدین شاه، عالوه  از زمان  رفت. 
ميرزا  دستگاه  در  مالی  اسناد  و  خارجه  امور  وزارت  در  سياسی  اسناد 
یوسف خان مستوفی الممالک گردآوری می شد، اما روش صحيحی 
برای نگهداری اسناد و نوشته ها وجود نداشت. سرانجام در سال 1278 
کشورهای  بایگانی  روش  از  پيروی  به  خارجه  وزارت  خورشيدی 

اروپایی، بایگانی خود را مرتب کرد.
پس از انقالب مشروطه و در طی سال های 1280 تا 1309 خورشيدی 
اقدام هایی برای به کاربردن روش های نوین بایگانی با استفاده از دانش 

در  انجام گرفت. سرانجام  بلژیکی  و  فرانسوی  های  هيات  تجارت  و 
اردیبهشت ماه 1309 تاسيس مرکزی برای حفظ اسناد دولتی در جلسه 
هيات وزیران به تصویب رسيد. به این ترتيب تا سال 1345 که الیحه 
ارائه شد، هرچند  دولت  هيات  به  ایران((  ملی  اسناد  ))سازمان  تاسيس 

وقت، یک بار لوایحی در این باره مورد بررسی قرار می گرفت.
از طرح الیحه مزبور در 45/8/23 و طی مراحل مختلف رد و   پس 
ماه 1349 مجلس شورای  اردیبهشت  قبول، سرانجام در جلسه هفدهم 
ملی قانون تاسيس سازمان اسناد ملی ایران را به تصویب رساند و برای 
اجرا به دولت ابالغ کرد. بدین سان مقدمات تشکيل آرشيو ملی ایران به 

عنوان پاسدار فرهنگ و هویت تاریخی کشور به وجود آمد.
 -- ترکیب شورای سازمان

به موجب ماده چهارم قانون تاسيس سازمان اسناد ملی ایران، شورای 
سازمان مرکب از اشخاص زیر است:

1 - وزیر امور خارجه.
2 - وزیر فرهنگ و آموزش عالی

3 - دادستان کل کشور
4 - دبيرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

5 - دادستان دیوان محاسبات
این  ایران،که  تاریخ  و  فرهنگ  در  متبحر  اشخاص  از  نفر  دو   -  6
هيات  تصویب  و  عالی  آموزش  و  فرهنگ  وزیر  پيشنهاد  به  اشخاص 
وزیران که برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها 
است،  ممکن  اول  بند  چهار  در  مذکور  اعضای  بجای  است.  بالمانع 
معاونين آنها حضور یابند. اعضای شورا از بين خود یک نفر را به عنوان 

رئيس انتخاب می کنند.
 ادغام بزرگ

سازمان  ادغام  با  اداری  عالی  شورای  مصوبه  با   1381/6/2 تاریخ  در 
ملی  کتابخانه  و  اسناد  ، سازمان  ایران  ملی  کتابخانه  و  ایران  ملی  اسناد 
این  در  معاونت  یک  عنوان  به  ملی  اسناد  سازمان  و  شد  تأسيس  ایران 

سازمان فعال است.
آرشیو شفاهی

شاید برایتان قابل توجه باشد که بدانيد در سازمان اسناد ملی بخشی به 
نام  آرشيو شفاهی  وجود دارد. در این بخش هر یک از افراد هنرمند، 
سياستمدار، دانشمند، پزشک، مهندس، می توانند تجربيات، مشاهدات 
و خاطرات خود را برای آیندگان باز گویند. این اسناد شفاهی نيز حامل 
تنها  نه  و  مردم  آحاد  تمامی  که  هستند  اجتماعی  و  فرهنگی  های  پيام 

پژوهشگران می توانند پيشينه ی فرهنگی خود را در آن کشف کنند.

نوشتاری به بهانه 18 اردیبهشت ماه روز اسناد ملی؛

نگاهی به تاریخچه آرشیو در ایران

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهي  مناقصه عمومي )نوبت دوم(

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فنی، 
مهندسی و خدماتی همگامان مس به شماره  ثبت 1951

شــهرداري رفســنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1398 شوراي محترم اسالمی شهر،  اجرای عملیات پیاده روسازی بلوار آیت اهلل 
ســعیدی ، خیابان امیر کبیر حدفاصل تقاطع خیابان شــهید بهشــتی تا تقاطع بلوار طالقانی و خیابان امیر کبیر حدفاصل تقاطع بلوار طالقانی تا 
تقاطع خیابان شــهید نوری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شــرایط که 
تجربه و توانایي انجام کار را دارند، دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در 
شهرداري مرکزي به آدرس رفسنجان، خیابان تختي یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز 
دوشنبه  مورخ 98/02/30  به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

)وابسته به شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه(
بدین وســیله از کلیه ســهامداران محترم شرکت، دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که در روز سه شنبه مورخ 
1398/02/31 راس ســاعت 30: 8 صبح در محل ســالن کنفرانس شــرکت صنایع مس افق کرمان واقع در شهر مس سرچشمه، برگزار می شود 

حضور به هم رسانید.
دستور جلسه: 

- ارائه گزارش و تصویب صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1397      - انتخاب بازرس قانونی 
- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیات مدیره شرکت همگامان مس 

کرمان ـ خبرنگار کرمان امروز: مراسم چهارمین سال بزرگداشت سخن سرای نامی 
ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی در تاالر ایرج بسطامی )واقع در بوستان مادر( 

برگزار شد.
در این مراسم که جمع زیادی از شاهنامه دوستان، اعضای اندیشه سرای فردوسی 
قشرهای  دیگر  و  بازاریان  کرمان،  های  دانشگاه  دانشجویان  و  استادان  کرمان، 
اجتماعی حضور داشتند، دکتر حامد حسینخانی شاعر و سخنور برجسته ی کرمانی 

برنامه را هدایت می کرد.
از برنامه های این مراسم، نّقالی مرشد عیدی ابراهیمان، نماهنگ، خیرمقدم توسط 
خانم خردسال، نیایش فتحی زاده، سخنرانی آقای سیدمحمدعلی گالب زاده، رییس 
مرکز کرمان شناسی، اجرای پاره ای از شاهنامه توسط نوجوان 10 ساله، آقای یاسین 
یزدانپناه، قرائت غزلی از حامد حسینخانی توسط رضا خضرایی، سخنرانی دکتر مّدبری 
درباره ی پژوهش های دو قرن اخیر در شاهنامه، اجرای سه قطعه از شاهنامه توسط 
گروه موسیقی تنبورنوازان موالنا، سخنرانی مهندس سید مهران عالم زاده، شهردار 
کرمان درباره نقش محوری توسعه فرهنگی در سایر جنبه های توسعه، سخنرانی 
جمیل کرمانی درباره ی نسخه های شاهنامه که از سال 948 هجری در کرمان 
کتابت شده است، اجرای نمایش زال و رودابه توسط کمیته نمایش اندیشه سرای 

فردوسی که پایان بخش این مراسم بود.
از  سال  اکنون 208  گفت:  کرمان طی سخنانی  دانشگاه  تمام  استاد  مّدبری  دکتر 
نخستین چاپ شاهنامه که در کلکته صورت گرفت می گذرد. در سال 1837 ژول 
مول فرانسوی شاهنامه را به زبان فرانسه ترجمه کرد و در سال 1877 یوهان آلمانی 
با استفاده از چاپ ژول مول و کلکته، چاپ جدیدی انجام داد و از آن زمان تاکنون 
هزاران کتاب و مقاله درباره ی شاهنامه به چاپ رسیده است در ادامه پژوهشگرانی 
از دانمارک، فرانسه، روسیه اقدام به چاپ شاهنامه کردند. در ایران عالمه قزوینی، 
اقبال، فروغی، سعید نفیسی، ملک الشعرای بهار در این زمینه دست به پژوهش زدند. 
شاهنامه چاپ حاجی محمد رمضانی بیشترین ابیات این اثر را داراست )56 هزار بیت( 
انتشارات بروخیم نیز شاهنامه را در 10 جلد چاپ کرد که نقاشی های آن در خور 
توجه است. در آکادمی مسکو، کاری گروهی با عنوان تصحیح انتقادی در 9 جلد چاپ 
شد که سالها مرجع بود. عبدالحسین نوشین که بنیانگذار تئاتر ایران بود در شوروی 
امکانی برای پژوهش یافت و سرپرستی چاپ بخشی از شاهنامه چاپ مسکو را بر 

عهده گرفت.
دکتر مدبری در ادامه گفت: در حال حاضر شاهنامه ی چاپ خالقی مطلق بهترین 
چاپ هاست. وی افزود: در دنیا بیش از هزار نسخه خطی شاهنامه وجود دارد که فقط 

تعدادی در خور اعتناست. این استاد دانشگاه معروفترین شاهنامه شناسان را چنین 
برشمرد: مجتبی مینوی، دکتر سید محمود دبیرسیاقی، دکتر اسالمی ندوشن، مرحوم 
امین ریاحی ،دکتر رستگار فسایی،  شاهرخ مسکوب، دکتر بهمن سرکاراتی، دکتر 

جلیل دوستخواه، دکتر علی رواقی، ایرج افشار و ...
مهندس سید مهران عالم زاده، شهردار کرمان طی سخنانی ضمن تشکر از دست 
است، هیچ  باور  این  بر  فردوسی گفت: شهرداری کرمان  اندیشه سرای  اندرکاران 
توسعه ای به سرانجام نمی رسد، مگر مسیر توسعه ی فرهنگی را در  پیش گیرد. در 
همه جای دنیا نیز به این نتیجه رسیده اند که راه توسعه فرهنگی می گذرد. وی ضمن 
اشاره به جایگاه رفیع فردوسی، یادآور شد: ما در کرمان 30 - 20 سالن داریم و از 
آنجا که تغذیه روح از طریق برنامه های فرهنگی و هنری انجام می شود، شهرداری 
کرمان بر آن است با همکار ی انجمن های هنری، برنامه های فاخر هنری برای 
تمامی سلیقه ها تدارک ببیند و بدیهی است که این امر با حضور جدی اهالی فرهنگ 

محقق می شود.
بر پایه این گزارش، آقای جمیل کرمانی طی سخنانی گفت: استان کرمان با داشتن 
است، سهمی 8  نوشته شده  کاتبان کرمانی  توسط  نسخه خطی شاهنامه که   20
درصدی در نسخه های دست نویس این اثر ارزشمند دارد. وی در بخش دیگری 

از سخنان خود، فستقی کرمانی، محمدجان کرمانی، جمال الدین کرمانی و اصح 
کرمانی را به عنوان مشهورترین کاتبان کرمانی شاهنامه برشمرد.

این مراسم، نمایش زال و رودابه بود که متاسفانه به علت بروز  برنامه ی  آخرین 
مشکالتی در صدابرداری با تاخیر آغاز شد و هر چند اعضای گروه در زمینه تمرین 
این نمایش زحمت زیادی کشیده بودند ولی به لحاظ تداخل وقت این برنامه با برنامه 
ای که از سوی ارگان دیگری می بایست در همین تاالر برگزار شود، گروه نمایش 

ناکام ماند و سالن را ترک کردند.
نقالی در هوای آزاد: آقای عیدی ابراهیمیان که موفق به اجرای برنامه نّقالی در 
تاالر نشده بود، بساط خود را در جلوی در ورودی تاالر پهن کرد و داستان فریدون و 
فرانک و ضحاک و کاوه ی آهنگر را به اجرا درآورد که مورد استقبال حاضران قرار 
گرفت. بر پایه این گزارش، اندیشه سرای فردوسی با تحمل زحمات زیاد برنامه های 
در خور تحسینی تهیه کرده بودند و جا دارد از آقای مختار سالجقه که بیش از ده سال 
در زمینه ی فرهنگ ملی و آموزش شاهنامه به عالقمندان تالش می کند، قدردانی 
شود. متاسفانه نبود سالن مناسب و آبرومند و البته استاندارد برای اجرای برنامه های 
هنری در کرمان، این شهر را همچنان عقب نگاه داشته است. معلوم نیست کی 

بایستی تاالر با نور، صدا و دیگر امکانات استاندارد داشته باشیم؟

به همت اندیشه سرای فردوسی کرمان برگزار شد:   بزرگداشت فردوسی در کرمان 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(آگهی مزایده
اداره کل بیمه سالمت استان کرمان در نظر دارد مناقصه انجام امور جاری واحد نقلیه را 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.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور را انجام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 98/2/21 می باشد. 

1- موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکار به منظور انجام امور جاری واحد نقلیه 
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال 

3- نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب 7777213064 نزد بانک رفاه شعبه شفاء به نام اداره کل بیمه سالمت 
استان کرمان 

4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 14 روز چهارشنبه 98/2/25
5- تاریخ جلسه توجیهی جهت شرکت کنندگان ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 98/3/1 در محل اداره کل بیمه سالمت 

6- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات و پاکتهای مناقصه: ساعت 14 روز سه شنبه 98/3/7
7- تاریخ جلسه کمیسیون مناقصات و بازگشایی پاکت های الف و ب و ج و بررسی پیشنهادات ساعت 10 صبح چهارشنبه 98/3/8

8- نشانی کرمان بلوار جمهوری اسالمی حد فاصل چهارراه شفا و فرهنگیان - شماره تماس 32134356- 034 اداره امور اداری 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

کمیسیون معامالت اداره کل بیمه سالمت استان کرمان 
458155

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 



دو قتل به خاطر یک هوس 
 

 مرد جنایتکار به اتهام قتل برادر زنش و همسر وی در شعبه یکم 
دادگاه کیفری استان البرز محاکمه شد.این در حالی است که وی مدعی 
شد تحت تأثیر سریال های ماهواره ای دست به این جنایت هولناک زده 

است.
به گزارش »ایران«، رسیدگی به این پرونده از یک  سال پیش به  دنبال 
آپارتمان خواهر شوهرش در کرج  نام رویا در  کشف جسد زن جوانی به  
کلید خورد.خیلی زود بازپرس کشیک قتل در محل جنایت حضور یافت 
گزارش  شود.در  منتقل  قانونی  پزشکی  به  جوان  زن  جسد  داد  دستور  و 
پزشکی قانونی علت تامه قتل خفگی اعالم شد اما کارشناسان دریافتند 
قبل از قتل به زن جوان تعرض شده است. در حالی که تحقیقات در این 
پرونده ادامه داشت کارآگاهان جسد شوهر رویا را نیز در بیابان های اطراف 
قتل  به  چاقو  متعدد  اثر ضربه های  در  کردند.فرهاد32ساله  پیدا  هشتگرد 

رسیده و جسدش در 20 کیلومتری هشتگرد رها شده بود.
می رسید  نظر  به  که  خانوادگی  جنایت  دو  این  راز  افشای  برای  پلیس 
تلفن  خط  کنترل  با  و  کرد  آغاز  را  جنایی  تحقیقات  دارد  ارتباط  هم  با 
همراه مقتوالن دریافت رویا یک شب قبل از حادثه با خواهر شوهرش قرار 

گذاشتند تا برای خرید به بازار بروند.
»پروین« خواهر شوهر مقتول تحت بازجویی قرار گرفت و از ارسال چنین 
پیامکی اظهار بی اطالعی کرد و مدعی شد اصاًل چنین پیامکی به زن 
برادر خود ارسال نکرده است.او احتمال داد شوهرش این پیامک را زمانی 
که گوشی وی در اختیارش بوده ارسال کرده باشد. مسعود، داماد خانواده 
خیلی زود تحت بازجویی قرار گرفت اما منکر اطالع از قتل ها شد، با این 
به  اینکه لب  تا  داد  ادامه  بازجویی  به  بود  به وی ظنین  پلیس که  حال 

اعتراف گشود و راز جنایتش را برمال کرد.
اعتراف های تکان دهنده

مسعود در شرح ماجرا گفت: همه چیز از یک هوس زودگذر شروع شد. 
وقتی همسرم گوشی اش را به من داده بود تا برنامه برایش نصب کنم 
از او  از فرصت استفاده کردم و پیامکی برای همسر برادرش فرستادم و 
خواستم که برای خرید به بازار برویم او هم قبول کرد و قرار شد که به 
خانه ما بیاید، من سر ساعت مقرر همسرم را به جایی فرستادم و بعد خودم 

منتظر ماندم. شوهر رویا او را رساند و رفت.
وقتی رویا وارد خانه شد از پشت او را گرفتم و بعد نقشه شیطانی ام را اجرا 
کردم و از ترس او را خفه کردم.چون می دانستم برادر زنم به ماجرا مشکوک 
می شود به او تلفن کردم و گفتم من در هشتگرد هستم و خودرویم خراب 
شده و نیاز به کمک دارم و او را با این نقشه به 20 کیلومتری هشتگرد 
کشاندم و کشتم.بعد به خانه برگشتم تا جسد رویا را به بیرون منتقل کنم 
که متوجه شدم همسرم به خانه آمده و با دیدن جسد به پلیس خبر داده 

است.
ریاست  به  البرز  استان  کیفری  دادگاه  یکم  شعبه  به  زندان  از  متهم  این 
قاضی رنجبر فیروزه ای و با حضور قاضی قیومی مستشار دادگاه منتقل 
شد و پای میز محاکمه ایستاد.قضات در دو جلسه جداگانه به اتهام قتل 
و تجاوز وی که البته جلسه دوم غیرعلنی برگزار شد رسیدگی کردند. در 
جلسه اول اولیای دم هر دو مقتول خواستار قصاص متهم شدند.سپس 
متهم پشت میز محاکمه ایستاد و در حالی که اتهام خود را قبول داشت، 
گفت: من اتهام هایم را قبول دارم، اما دچار وسوسه شدم و به خاطر یک 
هوس دو نفر را کشتم. زن بیچاره اصاًل از نقشه شوم من خبر نداشت.
حتی همسرم هم نمی دانست که به صورت پیامکی با زن برادرش قرار 

گذاشته ام.
که  افتاد  اتفاقی  چه  نمی دانم  بودم،  کرده  ازدواج  که  بود  سال  پنج  من 
این فکر پلید به جانم افتاد. هیچ دفاعی ندارم و خودم را مستحق مرگ 
می دانم.همه این ماجراها به خاطر دیدن فیلم ها و سریال های ماهواره ای 

بود که مرا آلوده کردند.
پس از پایان اظهارات متهم، قضات دادگاه ختم جلسه را اعالم کردند و در 
ادامه رسیدگی به این پرونده متهم در جلسه دیگری به اتهام تعرض به 
مقتول به صورت غیرعلنی تحت محاکمه قرار گرفت.هیأت قضایی پس 

از پایان جلسه دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.

خبر مقام معظم رهبری در پایان محفل انس با قرآن کریم:

تنها راه غلبه بر شیاطین و کفار، ایستادگی است

حضرت آیت اهلل خامنه ای تنها راه غلبه بر شیاطین و 
کفار را ایستادگی دانستند و تاکید کردند: ملت ایران 
به برکت امام بزرگوار که سرشار از معارف قرآنی بود، 

قدر حرکت و انقالب خود را دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
و  مناجات خوانان  قاریان،  رهبری،  معظم  مقام  دفتر 

حضور  در  ساعت  سه  مدت  به  قرآنی  مدیحه سرایان 
رهبر معظم انقالب اسالمی محفل انس با قرآن کریم 

بر پا کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این مراسم در سخنانی، 
یکی از نیازهای اساسی امروز بشریت و جامعه اسالمی 

را فهم معارف قرآنی و عمل به آن دانستند و با اشاره 
به تصریح قرآن بر مقابله با استکبار و کفر و طواغیت 
و  روزافزون  آنها، گفتند: عزت  مقابل  ایستادگی در  و 
پیشرفت فوق العاده ملت ایران در چهل سال گذشته، 
به علت عمل به قرآن و ایستادگی بوده است و امروز 
نیز تنها راه غلبه بر شیاطین و کفار، ایستادگی است.

امروز  مشکالت  از  یکی  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
عمل  و  قرآنی  معارف  با  نبودن  آشنا  را  اسالم  دنیای 
نکردن به آنها برشمردند و افزودند: آنهایی که از موضع 
رئیس جمهور و یا پادشاه برخی کشورها، بر سر ملت ها 
عربده می کشند، همان هایی هستند که قرآن صراحتاً 
دستور مقابله با آنها را داده و تأکید کرده است به آنها 

اعتماد نکنید.
ایشان با اشاره به حرکت بیداری اسالمی و قیام مردم 
خاطرنشان  پیش،  سال  چند  در  کشورها  برخی  در 
کردند: این حرکت به علت قدر ندانستن آن و اعتماد 
ملت  اما  رژیم صهیونیستی خاموش شد  و  آمریکا  به 
ایران به برکت امام بزرگوار که سرشار از معارف قرآنی 
از همان  انقالب خود را دانست و  بود، قدر حرکت و 
روز اول به قدرتهای استکباری اعتماد نکرد و در مقابل 

آنها ایستاد.

را  قرآن  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ایشان 
اینکه  بر  با تأکید  اثر هنری بی نظیر خواندند و  یک 
قرآن باید در جلسات و محافل، هنرمندانه قرائت شود، 
گفتند: قرائت هنرمندانه قرآن و تکیه صحیح و بجا بر 
آن  فهم  و  مخاطبان  بر  تأثیرگذاری  موجب  عبارات، 

می شود.
رهبر انقالب اسالمی، فهم قرآن را زمینه ساز گشوده 
به  اشاره  با  و  شدن درهای معارف گوناگون دانستند 
جلسات و محافل قرائت قرآن در ماه مبارک رمضان، 
تاکید کردند: باید این محافل در طول سال در مساجد 

برگزار و مساجد به پایگاه های قرآنی تبدیل شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: عالوه بر محافل 
قرائت قرآن باید جلسات تفسیر قرآن نیز برگزار شود 

تا سطح معارف قرآنی و دینی جامعه افزایش یابد.
قرآنی  معارف  با  جامعه  انس  کردند:  تأکید  ایشان 
موجب استحکام و قوام جامعه در شئونات و مسائل 

مربوط به حیات دنیوی و حیات اخروی خواهد شد.
در این محفل نورانی جمعی از اساتید و پیشکسوتان، 
و  تواشیح  جمع خوانی،  گروههای  جوان،  قاریان 
برنامه  اجرای  به  مناجات خوانان  و  مدیحه سرایی 

پرداختند.
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ایران و جهان

»باران شیخی« به آغوش 

خانواده بازگشت

 دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مرکزی گفت: 
»باران شیخی آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشته 

است.
استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  قاسمی 
شیخی(  )باران  شده  ربوده  دختر  کرد:  اظهار  مرکزی 

رها و آزادشد.
وی ادامه داد: متهمان در چابهار دستگیر شدند.

»باران شیخی« دانش آموز هشت ساله کالس دوم 
روز شنبه 2۴ فروردین ماه جاری بعد از خروج خانه در 
شهرک مهاجران شازند از توابع استان مرکزی در راه 

مدرسه مفقود شد.

خبر خوش وزیر آموزش 

و پرورش برای جذب 

نیروهای حق التدریس 
گفت:  حق التدریسی  معلمان  جذب  درباره  بطحایی 
تا  است  موظف  دولت  مجلس،  مصوبه  براساس 
را سریع تر تحویل دهد. پیش نویس  آیین نامه جذب 
این آیین نامه آماده شده است و فکر می کنم به زودی 
آماده  مجلس  نماینده  دو  نظارت  با  که  شود  نهایی 
ابالغ خواهد شد. پس از ابالغ، همکارانی که در متن 
قانون به آن ها اشاره شده است یک دوره آموزشی را 
می گذرانند و با تبدیل وضعیت از آنها در آموزش و 

پرورش استفاده خواهد شد.

بانک مرکزی اعالم کرد: رمزهای دوم ایستا فقط 
تا پایان اردیبهشت اعتبار دارند و از ابتدای خرداد 
امسال برای استفاده از خدمات بانکی باید از رمز 

دوم یکبار مصرف استفاده شود.
  به گزارش ایرنا، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
کاربران  دسترسی  سازی  ایمن  راستای  در  ایران 
در  امنیت  افزایش  و  الکترونیکی  های  سیستم  به 
از  مردم  عموم  استفاده  و  بانکی  های  تراکنش 
»سند  الکترونیک،  بانکداری  بستر  در  خدمات 
الزامات رمزهای پویا« یا همان رمز یکبار مصرف 
)OTP( را به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 

در شهریور سال گذشته ابالغ کرد.
آذر  تا  باید  بانک ها  مرکزی،  بانک  ابالغ  اساس  بر 
یکبار  رمز  ارائه  زیرساخت  تهیه  به  نسبت  پارسال 
برخی  میان  این  در  اما  کردند،  می  اقدام  مصرف 
بانک ها این زیرساخت را ایجاد نکردند. بانک های 
جبران  مسئول  مرکزی  بانک  سوی  از  مذکور 
کالهبرداری  بروز  صورت  در  مشتریان  خسارت 

دیگر  بخشنامه ای  در  مرکزی  بانک  سپس  شدند. 
در  زیرساخت  این  که  کرد  ابالغ  بانکی  شبکه  به 
ارائه  خرداد  ابتدای  از  باید  کشور  بانک های  همه 
موسسه  یا  بانک ها  با  صورت  این  غیر  در  و  شود 
های مالی و اعتباری فاقد این زیرساخت ها برخورد 

خواهد کرد.
ایستا  دوم  رمز  مرکزی،  بانک  بخشنامه  اساس  بر 
از  بسیاری  برای  اکنون  هم  که  بانکی  کارت 
پایان  تا  صرفا  است  فعال  بانکی  شبکه  مشتریان 
اردیبهشت قابل استفاده خواهد بود. رمز دوم ایستا 
خودکار  صورت  به  خرداد  ابتدای  از  بانکی  کارت 
حذف و باید از رمز دوم یکبار مصرف استفاده شود 
که صرفا برای انجام تراکنش با کارت اعالم شده و 

به مدت 60 ثانیه اعتبار دارد.
یکبار  دوم  رمز  فعالسازی  منظور  به  مشتریان 
مصرف باید به شعبه بانک عامل مراجعه و نسبت 
به فعالسازی نرم افزار یا پیامک رمز یک بار مصرف 
اقدام کنند چرا که به منظور انجام عملیات پرداخت 

در خدمات درگاه اینترنتی و نرم افزارهای موبایلی 
یکبار  دوم  رمز  از  باید  دارد  نیاز  دوم  رمز  به  که 

مصرف از ابتدای خرداد استفاده شود.
ارائه  مشتریان  به  رایگان  صورت  به  خدمت  این 

می شود و هیچگونه هزینه ای به دنبال ندارد.
رمز  طول  حداقل  مرکزی،  بانک  ابالغ  اساس  بر 
و  رقم  چهار  باید  کارت  اول  رمز  جایگزین  پویای 
حداقل طول رمز پویای جایگزین رمز دوم کارت 

باید هفت رقم باشد.
رمزهای پویا باید حداکثر شصت ثانیه  طول عمر 
)60 ثانیه( بوده و پس از این زمان رمز تولید شده 

منقضی و غیر قابل استفاده می شود.
رمزهای پویا در طول عمر خود باید فقط یک بار 

توسط موسسه اعتباری پذیرفته شوند.
رمزهای پویا در طول عمر خود صرفا برای استفاده 
بین  از  مشخص  کارت  یک  بر  مبتنی  خدمات  از 
کارت های صادرشده توسط موسسه اعتباری قابل 

استفاده هستند.

به  عروس  جهیزیه  استرداد  برای  که  تهران  دادگستری  کارکنان  از  یکی 
خانه داماد رفته بود در درگیری با مرد صاحبخانه و برادرش به قتل رسید. 
بی توجهی به سارختار های قانونی کشور افراد جامعه را با معضالت بسیاری 
باز  یا دادگاه ها  اداره پلیس  به  پایشان  از کسانی که  مواجه می کند. خیلی 
می شود اقرار می کنند که بی توجهی آن ها نسبت به قانون باعث گرفتار شدن 
آن ها شده است با این حال چاره ای جز تحمل مجازات ندارند. ساعت ۱۷:۱۵ 
روز یک شنبه ۱۵ اردیبهشت پرونده ای با همین موضوع در کالنتری ۱۵۳ 
شهرک ولیعصر تشکیل شد. مأموران با تماس تلفنی شهروندی از درگیری 
در ساختمانی مسکونی حوالی خیابان حیدری با خبر و راهی محل شدند.  
مأموران در محل حادثه که طبقه سوم بود با جسد مرد ۵۲ ساله ای به نام 
منصور روبه رو شدند که حکایت از این داشت در درگیری با دو مرد به کام 
مرگ رفته است. با اعالم این خبر بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی 
تهران همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل به تحقیق 
پرداختند. بررسی های تیم جنایی نشان داد مرد فوت شده کارمند مجتمع 
استرداد  برای  قضایی  با حکم  دادورز  عنوان  به  که  است  تهران  در  قضایی 
جهیزیه به این خانه آمده است که داماد همراه برادرش مانع اجرای حکم 
در  که  می شوند  درگیر  دادگستری  کارمند  با  ادامه  در  و  می شوند  قضایی 

جریان درگیری مشت محکمی به قفسه سینه دادورز اصابت می کند و وی 
به کام مرگ می رود. مأموران دریافتند که این درگیری ابتدا در جلوی در 
ساختمان مسکونی بین منصور و دو برادر رخ داده است که با میانجیگری 
مأمور همراه پایان می یابد، اما در ادامه وقتی منصور به داخل آپارتمان می رود 
داماد وبرادرش دوباره با او درگیر می شوند که در نهایت به مرگ منصور خاتمه 
می یابد.  پزشکی قانونی در نخستین معاینات اعالم کرد منصور بر اثر مشت 
محکمی به سینه اش فوت کرده است. همچنین مشخص شد عامل این ضربه 
به احتمال زیاد انگشتر یا جسم آهنی در دست داشته است که آثار آن روی 
سینه مرد فوت شده نمایان است. زن جوان که با حکم قضایی قصد داشته 
است جهیزیه اش را به خانه پدرش منتقل کند به مأموران گفت: مدتی است 
با شوهرم اختالف دارم به همین خاطر از خانه اش قهر کرده بودم و در خانه 
پدری ام زندگی می کردم. من قصد داشتم از او جدا شوم که به دادگاه رفتم 
بگیرم. قاضی دادگاه حکم  از شوهرم  را  ابتدا درخواست کردم جهیزیه ام  و 
استرداد جهیزیه ام را صادر کرد تا اینکه لحظاتی قبل همراه برادرم و دادورز 
مجتمع با حکم قضایی به خانه شوهرم آمدم تا جهیزیه ام را با خودم ببرم. در 
آپارتمان قفل بود که به دستور مقام قضایی قفل سازی را به محل آوردیم و 
قفل در را شکست. در حالی که قصد داشتیم وارد خانه شویم شوهرم همراه 

برادرش و خواهرش به محل آمدند که متوجه شدم یکی از همسایه ها موضوع 
را تلفنی به او خبر داده بود. شوهرم و برادرش مانع اجرای حکم قضایی شدند 
و با دادورز جلوی ساختمان درگیر شدند. پس از این همراه دادورز به طبقه 
سوم رفتیم که دو برادر به داخل خانه آمدند و با دادورز درگیر شدند که 
ناگهان دادورز به زمین افتاد و فوت کرد. پس از این مأموران داماد و برادرش 

را به عنوان مظنونان حادثه دستگیر کردند. 
در حالی که شواهد و قرائن همگی حکایت از این داشت دو برادر با منصور 
داخل خانه درگیر شده و یکی از آن ها ضربه را به منصور زده اند، متهمان منکر 
جرم خود شدند و مدعی شدند که هیچ کدام از آن ها ضربه ای به وی نزده اند. 
داماد گفت: من بیرون از خانه با منصور درگیر شدم، اما داخل خانه هیچ 

درگیری نداشتم. برادر داماد هم حرف های برادرش را تأیید کرد. 
خواهر متهم نیز که در درگیری حضور داشت، گفت: من درگیری برادرانم 
زد.  را  آن ها ضربه  از  نشدم کدام یک  متوجه  اما  آپارتمان دیدم،  را جلوی 
همزمان با ادامه تحقیقات درباره این حادثه جسد مرد فوت شده برای انجام 
آزمایش های الزم و مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل 
شد. دو متهم به دستور بازپرس برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان 

پلیس آگاهی قرار گرفتند.

تخصصی  فوق  مرکز  اهدای  کلینیک  مسئول 
درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، در خصوص 
برخی  در  ردپای دالالن  و  اهدای تخمک  حواشی 

مراکز درمان ناباروری کشور، توضیحاتی ارائه داد.
فرهاد یغمایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره 
به ابالغیه سال ۱۳۸۳ وزارت بهداشت در خصوص 
نحوه اهدای جنین و تخمک، گفت: تمامی مراکز 
درمان ناباروری در کشور، بر اساس آئین نامه های 
درمان  موضوع  در  می بایست  دستورالعمل  این 
تخمک،  و  جنین  اهدای  از  استفاده  با  ناباروری 

فعالیت کنند.
بر رعایت حداقل شاخص های فردی  تاکید  با  وی 
مراکز  در  تخمک  و  جنین  دریافت  و  اهدا  برای 
به  متأسفانه  کرد:  تصریح  کشور،  ناباروری  درمان 
رغم اینکه اهدای تخمک و جنین به عنوان یکی از 
روش ها و تکنولوژی های پیشرفته در زمینه درمان 
ناباروری شناخته می شود، اما با حاشیه هایی همراه 

است.
مسئول کلینیک اهدای مرکز فوق تخصصی درمان 
واقع  در  افزود:  سینا،  ابن  مکرر  سقط  و  ناباروری 
نمی توان منکر داللی و حضور واسطه ها در اهدای 
با  که  است  مسئله ای  این  و  شد  جنین  و  تخمک 
ناباروری،  درمان  مراکز  نگرش  و  رویکرد  به  توجه 

می تواند اتفاق بیافتد.
ناباروری  تاکید کرد: رویکرد مراکز درمان  یغمایی 
به خصوص مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و 
سقط مکرر ابن سینا، می بایست به موضوع اهدای 

تخمک و جنین، نگاه انسان دوستی باشد.
کنندگان  اهدا  اسرار  که  مطلب  این  عنوان  با  وی 
می بایست  جنین  و  تخمک  کنندگان  دریافت  و 
محرمانه باقی بماند، ادامه داد: اگر این اسرار حفظ 
نشود، به ضرر زوجین دریافت کننده و اهدا کننده 
و  اجتماعی  حقوقی،  مسائل  افزود:  یغمایی  است. 
مشخص  و  روشن  کاماًل  زمینه  این  در  پزشکی 

است و بر اساس ماده ۱0 آئین نامه ابالغی وزارت 
و  حفظ  به  ملزم  ناباروری  درمان  مراکز  بهداشت، 

نگهداری اسرار زوجین هستند.
مسئول کلینیک اهدای مرکز فوق تخصصی درمان 
با  ارتباط  در  سینا،  ابن  مکرر  سقط  و  ناباروری 
اهدای  از  استفاده  با  ناباروری  درمان  هزینه های 
تکنیک  این  هزینه های  گفت:  جنین،  و  تخمک 
برای فریز و…، با توجه به قیمت وسایل مصرفی، 
رقمی بین ۱0 تا ۱۵ میلیون تومان برای یک بار 

است.
این  به  بیمه ها  که  مطلب  این  عنوان  با  یغمایی 
نکرده اند،  ورود  ناباروری  درمان  روش  و  تکنیک 
و  مترقی  درمان  یک  عنوان  به  روش،  این  افزود: 
پیشرفته در دنیا محسوب می شود، به شرطی که 
این  غیر  در  شود.  استفاده  مجوز  دارای  مراکز  در 
خواهد  را  زوجین  گریبان  آن  آسیب های  صورت، 

گرفت.

بانک مرکزی:
رمزهای دوم کارت های بانکی تا پایان اردیبهشت اعتبار دارند

قتل کارمند دادگستری هنگام استرداد جهیزیه عروس

۱۰ تا ۱۵ میلیون هزینه درمان ناباروری با اهدای تخمک
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تخطی از سرعت مطمئنه یک 

کشته برجای گذاشت
سرپرست پلیس راه شمال استان کرمان از جان باختن یک نفر در 
حادثه برخورد یک دستگاه سواری سمند با دهانه پل در محور - 

کرمان-جوپار- خبر داد.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان  استان  شمال  راه  پلیس  سرپرست  رضایی،  علی  سرهنگ 
یک  برخورد  بر  مبنی   ۱۱۰ پلیسی  فوریت های  اعالم  بنابر  گفت: 
دستگاه سواری سمند با شی ثابت ) دهانه پل ( در محور  کرمان-
گروه های  همراه  به  ماهان  راه  پلیس  ماموران  بالفاصله   ، جوپار 

امدادی در محل حادثه حاضر شدند.
رضایی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد بر اثر این برخورد، 
راننده سواری سمند که مردی حدودا ۵۶ ساله بوده در دم جان 

خود را از دست داده است.
سرپرست پلیس راه شمال استان اظهارکرد: کارشناسان پلیس راه، 
علت این حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه راننده سواری سمند 

اعالم کردند.

کشف ۴۱۷کیلو گرم مواد مخدر 

در کرمان
و  تریاک  کیلوگرم   ۱۲۰ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
۲۹۷ کیلوگرم حشیش درعملیات شبانه پلیس شهرستان رابر خبر 

داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، سردار رضا 
بنی اسدی فر، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: ماموران پلیس 
وجود  از  شبانه  بازرسی  طی  رابر  شهرستان  مخدر  مواد  با  مبارزه 

محموله مواد دراین محور باخبر شدند.
وی افزود: پلیس موفق شد این محموله را در یک عملیات شبانه 
در یکی از محور های فرعی این شهر از یک دستگاه خودروی سمند 

کشف کند.
سردار بنی اسدی فر تصریح کرد: پلیس با انجام این گونه عملیات ها 
که بعضا در تاریکی شب و در نقاط صعب العبور انجام می گیرند با 
تمام توان در عرصه مبارزه با پدیده شوم قاچاق موادمخدر تالش 
پدیده  این  به  نسبت  داریم  انتظار  نیز  مردم  از  متقابال  و  می کند 
توزیع  و  حمل  جهت  در  اقدام  هرگونه  و  باشند  حساس  مخرب 

موادمخدر را به پلیس اطالع دهند.

رد رشوه ۵۰ میلیون ریالی 

قاچاقچی سوخت
توسط  ریالی  میلیون   ۵۰ رشوه  رد  از  جیرفت  انتظامی  فرمانده 

سرپرست پاسگاه انتظامی علی آباد این شهرستان خبر داد.
سرهنگ  جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
رضا محمدرضایی فرمانده انتظامی جیرفت گفت: مأموران پاسگاه 
سایپا  خودرو  دستگاه  یک  به  زنی  گشت  حین  آباد  علی  انتظامی 

مشکوک و آن را جهت بررسی متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۳ هزار لیتر سوخت 
قاچاق کشف کردند از این رو خودرو را به همراه راننده به پاسگاه 

انتقال دادند.
انگیزه تطمیع ماموران و  با  انتظامی تصریح کرد: راننده  این مقام 
رشوه  ریال  میلیون  پیشنهاد ۵۰  تخلفش  گرفتن  نادیده  به جهت 
می دهد که سرپرست پاسگاه با تعهد و عزت نفس این عمل راننده 

را صورتجلسه کرد.
از  مسئولیت پذیری  و  تعهد  داشت:  بیان  محمدرضایی  سرهنگ 
عواملی  از  یکی  و  است  انتظامی  کارکنان  اخالقی  خصیصه های 
نیروی  به  مردم  اعتماد  و  رضایتمندی  احساس  افزایش  باعث  که 

انتظامی شده است، صحت عمل کارکنان است.
اینکه متهم پس  به  اشاره  با  انتظامی شهرستان جیرفت   فرمانده 
از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، تصریح کرد: عموم 
شهروندان می توانند هرگونه انتقاد، پیشنهاد و تقدیر را در خصوص 

عملکرد پلیس، با دفتر نظارت همگانی ۱۹۷ در میان بگذارند.

تیم  اردویی  درون  مسابقات  آورد  ره 
کرمانی،  جودوکار  بانوان  برای  جودو  ملی 
دستیابی به ۴ نشان نقره و برنز و دعوت 

سه نفر به اردوی تیم ملی بود.
جودوی  هیات  رییس  اکبری،  محمد 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
جوان  ، گفت: مسابقات درون اردویی به 

منظور انتخاب ورزشکاران برای اردوی تیم 
تا سوم  اول  نفرات  بین  بانوان  ملی جودو 
مسابقات قهرمانی کشور سال ۹۷ در رده 
جودو  سالن  در  جوانان  و  نوجوانان  سنی 

مجموعه شهید کبگانیان برگزار شد.
جودوکار   ۲۵ پیکار ها  این  در  افزود:  وی 
در  جودوکار   ۲۱ و  جوانان  سنی  رده  در 
رقابت  به  یکدیگر  با  نوجوانان  سنی  رده 

پرداختند.
کرمان  استان  از  کرد:  تصریح  اکبری 
سحر  مریدی،  مبینا  رنجبر،  مهالسادات 
اسدی و نیلوفر افرا در این رقابت ها حضور 

داشتند.
سنی  رده  در  پایان،  در  شد:  یادآور  وی 
نوجوانان و در وزن -۴۰ کیلوگرم مهالسادات 

رنجبر به نشان نقره دست یافت.

رییس هیات جودوی استان کرمان گفت: 
 ۴۴- وزن  در  نیز  جوانان  سنی  رده  در 
بر  را  نقره  مدال  مریدی  مبینا  کیلوگرم 
گردن آویخت و در وزن -۵۷ کیلوگرم سحر 
اسدی بر سکوی دوم ایستاد و نیلوفر افرا 

مقام سوم را تصاحب کرد.
اکبری با اعالم اینکه تنها نفرات اول و دوم 
یافتند،  راه  ملی  تیم  اردوی  به  مسابقات 

رنجبر،  مهالسادات  ترتیب،  بدین  افزود: 
مبینا مریدی و سحر اسدی به نمایندگی 
از استان کرمان به اردوی تیم ملی دعوت 

شدند.
وی تصریح کرد: اردوی تیم ملی نوجوانان و 
جوانان بانوان از ۱۹ تا ۲۷ اردیبهشت جاری 
کبگانیان،  شهید  ورزشی  مجموعه  در 

سالن جودو برگزار می شود.

دور  قهرمان  نایب  کرمان  بانوان  تاکرای  سپک  تیم 
برگشت رقابت های لیگ برتر سپک تاکرای کشور شد.
تاکرای  سپک  کمیته  رییس  زاده  صفاهانی  سجاد 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: دور رفت 
مسابقات لیگ برتر سپک تاکرای بانوان کشور، بهمن 
ماه سال ۱۳۹۷ در شهر ساوه برگزار شد و تیم کرمان 
نخست  گروه  صدرنشین  امتیاز   ۱۰ با  دوره  این  در 

مسابقات شد.
وی افزود: دور برگشت این مسابقات، اردیبهشت جاری 
در مشهد مقدس برگزارشد و تیم کرمان با ۲۰ امتیاز به 

عنوان سرگروه به مرحله بعد رسید.
خراسان  مرکزی،  کرمان،  کرد:  تصریح  زاده  صفاهانی   
و  نخست  گروه  کرمانشاه  و  زنجان  قم،  شمالی، 
لرستان،  رضوی،  خراسان  تهران،  گلستان،  استان های 
می  تشکیل  را  مسابقات  دوم  گروه  ازنا  وتیم  شهرکرد 

به  و مرکزی  تیم های کرمان  اینکه  اعالم  با  دادند. وی 
ترتیب از گروه اول و گلستان و تهران از گروه دوم به 
تیم های  ادامه،  در  شد:  یادآور  یافتند،  راه  بعد  مرحله 
به  خود،  حریفان  مقابل  پیروزی  با  مرکزی  و  کرمان 

فینال راه یافتند.
در  گفت:  کرمان  استان  تاکرای  سپک  کمیته  رییس 
پایان، تیم مرکزی با شکست تیم کرمان عنوان قهرمان 
را  کشور  بانوان  تاکرای  سپک  برتر  لیگ  از  دوره  این 

هایش  شایستگی  تمام  با  کرمان  تیم  و  کرد  کسب 
نایب قهرمان این دوره از مسابقات شد.

صفاهانی زاده با اشاره به اینکه زهرا قدس ولی به عنوان 
تیم کرمان  مربی  عنوان  به  فرخیان  آزاده  و  سرپرست 
را همراهی می کردند، افزود: سعیده و سپیده خمری، 
سارا و ساحل مهرابی زاده، زینب ناظمی، زهرا زمانی و 
مهسا پورزال بازیکنان تیم کرمان در این دوره مسابقات 

بودند.

نجمه کریمی نسب فوتسالیست کرمانی در قالب تیم 
ملی فوتسال بانوان هم اکنون در مسابقات چهارجانبه 

مسکو در روسیه حضور دارد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان تیم ملی فوتسال بانوان جمهوری اسالمی ایران 
برای حضور در مسابقات چهار جانبه مسکو در روسیه 

بسر می برد.
اعتدادی،  فاطمه  شیربیگی،  سارا  کریمی،  فرشته 
فاطمه پاپی، نسیمه غالمی، طاهره مهدی پور، فرشته 

)کرمان(،  نسب  کریمی  نجمه  رویا کالتی،  خسروی، 
زهرا لطف آبادی، فهیمه زارعی، مهتاب بنایی و مهسا 
ها  رقابت  این  در  ایران  اعزامی  تیم  اعضای  کمالی 

هستند.
برنامه   بازی ها:

سه شنبه ۱۷ اردیبهشت / ساعت ۱۸
ایران - روسیه

چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت / ساعت ۱۲
ایران - اسپانیا

دعوت سه بانوی جودو کار کرمانی به اردوی تیم ملی

بانوان کرمانی نایب قهرمان لیگ برتر شدند

حضور بانوی فوتسالیست کرمانی در مسکو
خبر

 ۱۸ زیر  بسکتبالیست  دختران  چهارجانبه  مسابقات 
برتری  با  جیرفت  در  کرمان  استان  بزرگساالن  و  سال 
اداره  رییس  معاضدی،  یافت.علیرضا  پایان  میزبان 
با  گو  و  گفت  در  جیرفت  شهرستان  جوانان  و  ورزش 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، به 
میزبانی  به  رمضان  جام  بسکتبال  مسابقات  برگزاری 

این شهرستان اشاره کرد و گفت: مسابقات چهارجانبه 
رمضان  تکریم  جام  کرمان،  استان  بانوان  بسکتبال 
و  ایران  اسالمی  انقالب  بنیانگذار  یادمان  ورزش،  با 
دو  در  کرمان،  استان  کنگره ۶۵۰۰ شهید  گرامیداشت 
با حضور ۷ تیم  گروه سنی زیر ۱۸ سال و بزرگساالن 
به مدت دو روز در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی 

رقابت ها  این  پایان  در  افزود:  وی  شد.   برگزار  جیرفت 
عباسپور،  رضوان  ترکیب  با  جیرفت  شهرستان  تیم 
زابلی، حمیده  پریناز  پالشی،  معصومه  حیدری،  امینه 
حیدری، پروانه اعتمادی، محبوبه حسین خانی، نسیم 
امیرافضلی، زهراموسوی، الناز ریسی، زهرا ترکی، فاطیما 
افشاری،  فاطمه  اخگر،  مبینا  امیری،  عسل  سلطانی، 

هدیه ترکی و فاطیما ذوالفقاری در هر دو گروه سنی 
ایستاد و  بر سکوی نخست  بزرگساالن  زیر ۱۸ سال و 
عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.عاضدی تصریح کرد: 
در گروه سنی بزرگساالن تیم های بم و بافت و در گروه 
سنی زیر ۱۸ سال نیز تیم های بم و زرند به مقام های 

دوم و سوم دست یافتند.

رئیس پلیس فتا کرمان از شناسایی سارق اینترنتی 
که به روش اسکیمر مبلغی بیش از یک میلیارد ریال 

سرقت کرده بود خبر داد.
به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
پلیس  رییس  یادگارنژاد،  امین  سرهنگ   ، کرمان  از 
این  فتا استان کرمان گفت: در پی مراجعه فردی به 
بر  قضاییمبنی  مرجوعه  داشتن  دست  در  با  پلیس 
و  میلیارد  یک  مبلغ  به  وی  از حساب  وجه  برداشت 
شکوائیه  به  رسیدگی  درخواست  ریال  میلیون   ۵۸۲
خود مبنی بر کالهبرداری از طریق دستگاه اسکیمر 

را داشت.
در  خود  اولیه  تحقیقات  در  مالباخته  افزود:  وی 
خصوص نحوه کالهبرداری صورت گرفته بیان داشت، 
که با توجه به فعال بودن سامانه پیامک بانکی متوجه 

 ۵۸۲ و  میلیارد  یک  مبلغ  مرحله  چهار  طی  شدم 
میلیون ریال از حسابم برداشت شده است در صورتی 
که کارت بانکی ام را در اختیار هیچ کس قرار ندادم، 
بین  خوان  کارت  دستگاه  از  قبل  روز  چند  فقط  اما 

جاده ای مبلغ ۵۰۰ هزار ریال خرید کردم.
گرفته  صورت  شکایت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
از  مبلغ  شد  مشاهده  آمده  بعمل  بررسی های  طی  و 
جهت  کشور  استان های  از  یکی  در  شاکی  حساب 
و  بررسی  از  پس  که  است  گرفته  صورت  طال  خرید 
طالفروش  با  هماهنگی  و  آمده  بعمل  تحقیقات 
و  است  بوده  کالهبردار  خریدار  فرد  که  مشخص شد 
مبلغ یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال در چهار مرحله 

به حساب طالفروشی واریز کرده است.
انجام  از  پس  فتا  پلیس  کارشناسان  افزود:  یادگارنژاد 

یک سری اقدامات فنی و تخصصی و پس از شناسایی 
فروشنده سیار متخلف در یکی از استان های همجوار، 
اقدامات الزم به آن  نیابتی جهت  پرونده را به صورت 

استان ارسال کردند.
برداشت  برای  اینترنتی  مجرمین  کرد:  بیان  وی 
یک  به  نیاز  کاربران  بانکی  حساب های  از  غیرمجاز 
که  دارند  افراد  بانکی  کارت  و  حساب  اطالعات  سری 
یکی از راه های دسترسی به این اطالعات، استفاده از 
در  است.وی  اسکیمر  نام  به  الکترونیکی  قطعه  یک 
خصوص دستگاه اسکیمر ادامه داد: اسکیمر ها قطعات 
اطالعات  قابلیت کپی کردن  که  الکترونیکی هستند 
کارت های بانکی را دارند و در کنار دستگاه کارت خوان 
در  را  کارت خود  زمان خرید  در  اگر  می شوند.  نصب 
چنین کارت خوانی بکشید، یک کپی از اطالعات کارت 

شما گرفته می شود و در اختیار فروشنده خاطی قرار 
برداشت  به  اقدام  مناسب  فرصت  یک  در  و  می گیرد 
دوم  رمز  کردن  فعال  با  یا  و  کرده  افراد  حساب  از 
مقام  این  می کند.  اینترنتی  گسترده  خرید  به  اقدام 
ارشد انتظامی با اشاره به چنین کالهبرداری ها که از 
طریق دستگاه اسکیمر به هموطنان توصیه کرد:که از 
فروشندگان خودداری  به  بانکی خود  کارت  رمز  اعالم 
را  پرداختی  و میزان وجه  کرده و حتما اطالعات رمز 
بر روی دستگاه کارت خوان توسط خودمان وارد شود 
تا تخلفی در زمینه سوء استفاده از اطالعات مربوطه 
توسط فروشندگان فراهم نشود؛ و همچنین در هنگام 
فروشگاه  بودن  معتبر  به  نسبت  فروشگاه ها  از  خرید 
اطمینان حاصل کرده و از اماکنی که مورد اطمینان 

نیستند، خرید نکنند.

جیرفت فاتح رقابت های چهارجانبه بسکتبال استان شد

برداشت میلیاردی غیرمجاز؛ خرید طال دستفروش کالهبردار را لو داد

افقی: 
1-و ادامه آن به طور پیوسته پیرامون جدول تا 
یک افقی نوشته ای از کنفوسیوس بدست می 

آید که رمز جدول را تشکیل می دهد.
2- از تیم های حاضر در لیگ بسکتبال کشورمان 
3- کنجاوه- هرگز عرب ها- آخرین رمق- از 

هموطنانی خوزستانی 
اتومبیل- چراغ دریایی - ضمیر  بر  مارکی   -4

بی حضور 
5- جنگل کنار - دریا - سلسله جبالی در غرب

6- بازیگر سریال شبهای برره و پاورچین- راه 
رفتن 

تیم فوتبال  از خوانندگان کشورمان که در   -7
تراشه   - کرده  زنی  گل  و  بازی  نیز  هنرمندان 

چوبی 
8- وزنه ورزشی- کارگران- آسیب و خدشه 

9- از حروف التین - بخش اول کاالنما - نادان 
10- از پیامبران الهی - تجهیزات دندانپزشکی - 

خط کش مهندسی 
11- سیالب - ظرف زمان و مکان - متولی و 

عهده دار - جامه و لباس 
12- جمعیت و خلق - آشکار و نمایان - محله و 

کویی در خیابان بهمنیار شهر کرمان 
13- بود و نبود و هست و نیست - زین ساز 

14- رود و اتومبیل روسی - نحس - گردنه کوه 
و گدار 

15- ادامه رمز 
عمودی: 

1- قسمت پایانی رمز جدول 
هادی  و  مدیری  مهران  هنرمندی  با  فیلمی   -2

کاظمی و رابعه اسکویی و ... - پایتخت پرو
 - خط  روی  فرنگی:  واژه   - حرف  تکرار   -3

شیوه و متد 
4- اتمام حجت - جهانگرد بنام فرانسوی 

5- مردمک چشم - میان و وسط - مفتخوری 

و ولگردی 
از  یکی   - آمدن  باز  جنوب-  در  سدی   -6

بخشهای پنج گانه کتاب زرتشت 
جام  در  کشورمان  با  همگروه  های  تیم  از   -7
و  کننده  طرد   - امارات   2019 آسیای  ملتهای 

مخالف - بانگ و آواز 
8- از داروهای غیرخوراکی - مربوط به صنایع 

- برتر و بزرگتر 
9- پسوند نسبت و نهایت - آغازین - متانت و 

سنیگنی - درخت زبان گنجشک
10- هوس آبستن - از یاران باوفای سید الشهدا- 

فلک و آسمان 
11- از صنایع دستی کرمان - جانشین دکمه - 

مریض و ناخوش 
12- از حواریون - پیوستگی و قرابت - نوعی 

نان فرانسوی 
13- خرید و فروش - خامل و ناپدید - از انواع 

نان سنگک مرغوب 
14- تعبیری برای جاهای شلوغ و پرازدحام - 
یک قسمت از شبانه روز - روستای کوچکی در 

حاشیه دریای عمان 
15- ادامه رمز 
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روایت »کرمان امروز« از بازار داغ و خوشمزه خوراکی های  مخصوص ماه رمضان  در کرمان و بررسی های بهداشتی و اجتماعی آن:

ایران به  نزدیک به چند دهه است که زولبیا و بامیه در 
نمادی خوراکی از ماه مبارک رمضان در آمده است. نمادی 
که خالی از معضل و مشکل نیست. از معضالت بهداشتی 
گرفته تا مشکالتی که برای سالمت پزشکی افراد ممکن 
رمضان  مبارک  ماه  پیرامون  اگرها  و  اما  این  همه  است. 
وجود دارد، ماه مهمانی خداوند که از آن همواره به نیکی 
یاد شده و حتی در ادیان و مکاتب دیگر نیز از فعل روزه 

گرفتن به نیکی یاد شده است.
اما متاسفانه این شیرینی های دوست داشتنی در هر سال 
مناقشه  اند.  شده  مناقشه  برای  محلی  عزیز،  ماه  این  در 
ای بین فعالن صنفی و بهداشتی. عده ای تهیه زولبیا و 
بامیه را برای هر شخصی مجاز و صحیح می دانند و عده 
فرد  هر  ورود  و  دانسته  تخصصی  را  عمل  این  دیگر  ای 
برخی  دانند.  می  نادرست  حوزه  این  به  را  متخصصی  نا 

زولبیا در مکان های  با طبخ  نیز  بهداشت  از کارشناسان 
غیر از قنادی مخالف هستند و این عمل را تهدید کننده 
در  که  داریم  خاطر  به  قدیم  از  دانند.  می  مردم  سالمت 
اقدام به طبخ  آپاراتی  تا  از میوه فروشی گرفته  هر محله 
حساسیت  به  توجه  با  روزها  این  اما  کردند،  می  زولبیا 
بیشتر  ها  محدودیت  و  کرده  تغییر  روند  بهداشتی  های 
بروز  و  مردم  معضالت سالمت  دیگر  سویی  است.از  شده 
از  تا استفاده  باعث شده است  بیماری هایی نظیر دیابت 
این شیرینی همه پسند کمتر شود، اما با وجود همه اینها 
ای  ویژه  مبارک جایگاه  ماه  این  در  بامیه  و  زولبیا  بازهم 
دارند و در خور است که توجه و نظارتی ویژه بر تولید و 
فروش آن صورت پذیرد. خبرنگاران »کرمان امروز« در 30 
روز آینده با بررسی این بازار گزارشی درباره وضعیت امسال 
تولید زولبیا و بامیه تهیه خواهند کرد که در روزهای آینده 
منتشر خواهد شد. امیدواریم که امسال دیگر مانند سال 
نا  مراکز  در  رمضانی  های  شیرینی  تولید  شاهد  گذشته 
با شیرینی نباشیم. از سویی دیگر امید داریم که  مرتبط 
وضعیت قیمت ها در این بازار نامتعادل، سامان داده شود 
این ماه شیرین تبدیل به تلخی برای  تا این شیرینی در 

خانواده های کرمانی نشود.

با این نماد شیرین چه کنیم؟

سرویس اجتماعی کرمان امروز

 ما درست نگاه نمی کنیم و فقط تقلید کردن را یاد گرفته ایم. ما به روز 
اما متوجه نیستیم  بودن را فقط در مثل دیگری شدن معنی کرده ایم، 
به روز بودن یعنی بهروزی و این بهروزی جز مطالعه و پژوهش از هیچ 
مد  فقط  که چرا  پرسیده اید  از خود  تا حاال  نمی شود.  دیگر حاصل  راه 
کشور های اروپایی باید مطرح باشند؟ چرا ما نمی توانیم از خود یک طرح 
جهانی به جا بگذاریم؟ برای این که ما فقط نگاه می کنیم، ولی نمی بینیم.
»می دانید امسال برای مانتو و پیراهن زیر کت چه رنگی مد شده است؟ 
شاید به خاطر اینکه سال خوک است، باید رنگ صورتی پوشید. یعنی 
اگر رنگ لباس ها چیزی غیر از صورتی باشد از مد عقب می مانیم؟ راستی 
برای عمل بینی اقدام کرده ای؟ آخر حیف است که سال جدید را با مدل 
مدل  داری  دوست  چی؟  ماشین  مدل  کنی.  شروع  گذشته  سال  بینی 
ماشینت را با ماشین همسرت ست و هماهنگ کنی؟« تمام این جمالت 
بخشی از مکالمه دو مدگرای گرامی است. تمام دغدغه های دو مدگرا این 
است که سال جدید را با چه رنگ لباس و چه مدل بینی شروع کنند. 
ندارد و  بین زن و مرد فرقی  جالب است که وجود چنین دغدغه هایی 
چنین حساسیت هایی دیگر فقط مخصوص خانم ها نیست. چنین افکاری 
مانند یک ویروس واگیردار از فردی به فردی دیگر منتقل می شود و فقط 
نوع آن ها فرق دارد. یک نفر دغدغه عمل بینی دارد و دیگری کشیدن 

پوست صورت و چند نفر دیگر رنگ لباس و نوع عطر.
در واقع اگر از تمامی این افراد درباره معنای حقیقی واژه مد و مدگرایی 
و یا سرگذشت چند تن از افراد نامی عرصه مد سؤالی بپرسید، با سکوت 
محض مواجه خواهید شد چراکه تمامی حقایق مد و مدگرایی برای آن ها 
در رنگ و زرق و برق خالصه شده است و فکر می کنند مدگرایی یعنی 
هر روز یک رنگ متفاوت بودن. البته تا حد بسیار زیادی در این معنای 

جدید موفق بوده اند.
هر روز به یک رنگ جدید

عادت  بودن«  جدید  رنگ  یک  روز  »هر  قاعده  به  افراطی  مدگرا های 
رفتار  و  در شخصیت  بلکه  لباس  در  تنها  نه  رنگ  تنوع  این  و  کرده اند 
آن ها هم قابل مشاهده است. هر روز رنگ می بازند و رنگ جدید به خود 

می زنند که مبادا ضعف هایشان دیده شود.
اگر مدگرایی را طبق تعریف االن در نظر بگیریم، آنان واقعاً مدگرا های 
نمی توان  و دیگر  به روز می شود  روز،  خوبی هستند. شخصیت آن ها هر 
آن ها را شناخت. یک روز سالم می دهند و فردا با تو دعوا می کنند که چرا 
زودتر سالم ندادی؟! یک روز برایت لطیفه تعریف می کنند و فردا ارث 
پدرشان را از تو می خواهند. انگار تو مقصر تمامی مشکالت آن ها هستی 
و استحقاق این را داری که با رفتار تند و خشن آن ها تنبیه شوی. همه 
فکر می کنند تا اسم مد و مدگرایی می آید باید به لباس و پارچه و برند 
فکر کنند، اما شده تا به حال درباره به روز بودن اطالعات خود فکر کنیم؟ 
شده ببینیم چقدر بیشتر از دیروز می دانیم؟ تا به حال درباره کتابخوانی 
مدگرا بوده ایم؟ چقدر دغدغه جمع کردن پول برای خریدن کتاب داریم؟ 
اما تا دلمان بخواهد برای خرید لباس و کفش و وسایل منزل دغدغه مند 
می شویم؟ انگار ناف برخی را با افراط گرایی بریده اند. با خود عهد کرده ایم 
که هر قدر پر زرق و برق تری باشیم، موفق تر خواهیم بود و حقیقتاً هم 
برای کسی که عقلش به چشم هایش است این روش بسیار کاربردی است.
جالب تر از عمل بینی و صورت و لباس و لوازم خانه چیز دیگری هم وجود 
دارد و آن چیزی نیست جز الغری. بله الغر شدن مد جدیدمان است. هر 
سال باریک تر از سال قبل بودن یعنی موفقیت. الغری عجب مد جالبی 
است، آن هم با قرص های الغری که معلوم الحال هستند. فقر فقط در پول 
و علم نیست. این که به جای ورزش کردن و تغذیه سالم و طبیعی به 

سراغ قرص های الغری می رویم یعنی فقر.
بدانیم  مدگرایی  برای  مالکی  را  الغری  این گونه  که  این  جای  به  پس 
بیشترین  کنیم  نگاه  دقت  به  اگر  بنامیم.  فقر  برای  مالکی  را  آن  باید 
تولیدکننده  اما  توسعه،  در حال  قرص هایی کشور های  طرفداران چنین 
فقری  چنین  به  نیاز  آن ها  چراکه  هستند  توسعه یافته  کشور های  آن ها 
را در افکار مردم کشور های دیگر پیدا کرده اند و آن را تقویت می کنند، 
اما خودشان روز به روز ورزشکارتر و سالمت تر می شوند. ریشه این فقر 
هم در عدم آگاهی ما نهفته است. ما به جای اینکه مطالعه کنیم و به 
دنبال روش های علمی و عملی الغری باشیم، می نشینیم پای تبلیغ های 
دروغین و راحت ترین روش را انتخاب می کنیم. کاش به جای مدگرایی 
در پوشاک و لوازم کمی در اطالعات و دانش و بینش مدگرا شویم. هر 
مد و برندینگ ماجرای هنری و آموزنده ای پشت سر خود دارد. بسیاری 

از افراد نامی در مد کسانی بوده اند که تحقیق کرده اند، مطالعه کرده اند، 
از طبیعت الهام گرفته اند و از صفر، صد ساخته اند، اما متأسفانه ما بدون 
هیچ پژوهش و تحقیقی آن ها را الگوبرداری می کنیم که در آن هم موفق 

نیستیم. این مدگرایی نیست بلکه فقرگرایی است.
به روز بودن یعنی بهروز بودن

جالب است بدانیم که بهترین طراح های صنعتی، مدلینگ و دیگر شاخه ها 
دید و تفکر عمیقی نسبت به فلسفه کار خود دارند. یک جمله معروف در 
صنعت مد و طراحی وجود دارد »بپرس، ببین، بپرس تا حل شود.« ما 
اگر به همین یک جمله فکر کنیم، خیلی مفاهیم به دست خواهیم آورد. 
پرسیدن از فکر کردن می آید و دیدن به بینش می رسد. ما درست نگاه 
نمی کنیم و فقط تقلید کردن را یاد گرفته ایم. ما به روز بودن را فقط در 
مثل دیگری شدن معنی کرده ایم، اما متوجه نیستیم به روز بودن یعنی 
حاصل  دیگر  راه  هیچ  از  پژوهش  و  مطالعه  جز  بهروزی  این  و  بهروزی 
نمی شود. تا حاال از خود پرسیده اید که چرا فقط مد کشور های اروپایی 
جا  به  جهانی  طرح  یک  خود  از  نمی توانیم  ما  چرا  باشند؟  مطرح  باید 

بگذاریم؟ برای این که ما فقط نگاه می کنیم، ولی نمی بینیم.
خوب ببین و خوب بپوش

را  دیدن خوبی  و  دیدن  بین خوب  فرق  که  است  این  ما  بزرگ  اشتباه 

نمی دانیم. فکر می کنیم به ما چشم داده شده تا فقط خوبی ها و زیبایی ها 
یاد  را  کردن  برداشت  خوب  و  کردن  نگاه  خوب  هرگز  اما  ببینیم،  را 
نگرفته ایم. ما فقط زیبایی یک چیز را می بینیم و آن را تقلید می کنیم، 
اما خوب نگاه نمی کنیم تا بسنجیم و ببینیم آیا این مد به درد شرایط 
اقلیمی، فرهنگی و مذهبی ما می خورد یا خیر. قرار نیست هر چیزی که 
از نظر دیگران خوب است خوب ما هم باشد. هر مد و هر به روز بودنی 
برای بستر فرهنگی خودش مناسب است و اگر قرار است در جای دیگر 
برقرار شود پس باید طبق بستر آن جامعه تغییر کند. چشم های ما فقط 
برای درآوردن چشم های دیگران نیست بلکه هوشمندترین دوربین جهان 

است. لطفاً حواس مان باشد چه چیزی را در جامعه خود باب می کنیم.
شایع ترین  از  یکی  متأسفانه  اما  باشد،  لباس ها  به  مدگرایی  تمام  کاش 
جلوه های مدگرایی گروهی از جوانان ما شده است در کافه ای نشستن و 
سیگار دود کردن. چنین به روز بودنی از نظر خود آن ها بسیار هنرمندانه 
اما  گرفته اند،  خود  به  را  دغدغه مند  افراد  ژست  اصطالح  به  و  است 
نمی دانند از دور شبیه یک موجود بی هدف و افسرده می شوند که کاری 
جز تلف کردن اکسیژن بلد نیست. آن سیگاری که به لب می گیرید ریه ای 
را جز ریه خودتان نابود می کند و این یعنی حق الناس. آن اکسیژنی که 
با دود سیگار خود از بین می برید حق دیگر انسان ها هم است پس این 

هم یعنی حق الناس.
مدگرای گرامی! اگر یک روز کتابخانه ات از جا لباسی ات شلوغ تر بود، بدان 
به روز هستی. اگر قیمت کتاب هایت از هزینه لوازم آرایشی ات  که واقعاً 
از  اگر روشنایی ذهنت  انسان جهان هستی.  زیباترین  بدان  بیشتر شد، 
واقعاً  بدان  بود،  بیشتر  سیستمت  آخرین  ماشین  چراغ های  روشنایی 
این نیست که  به  نوگرایی موفق شده ای. مدگرایی فقط  در مدگرایی و 
بلکه  ببالیم،  به خود  و  کنیم  تقلید  را  دیگر  نفر  زحمت های هنری یک 
و علم داشته  اطالعات  یعنی آن قدر  بودن  به روز  و  نوگرایی  یا  مدگرایی 

باشی که از خود صنعت جدیدی به جا بگذاریم.
ایده جدید باشی که زیباترین  اندیشه و  از  به روز بودن یعنی آن قدر پر 
مد ها را برای خود و جوانان کشورت به وجود بیاوری. مدگرایی و نوگرایی 
یعنی آن قدر دانسته های تو به روز باشند که هرگز خام تبلیغات دروغین 
الغری و زیبایی نشوی. پس بیا و خوب ببین تا درست ترین مدگرا باشی.

مدگرایی را در ظواهر خالصه کرده ایم

وقتی جالباسی ات آبادتر از کتابخانه ات می شود

به قلم 
هما حجازی

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!


