
یادداشتی به قلم مسعود فوقانی درباره نمایش 

»به خنده گندم که رویای آرد«:

نزدیک تر از واقعیت

هشت صفحه    1000 تومان چهارشنبه 8 خردادماه 23/1398 رمضان 1440/ 29 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 3006

یادداشت

برخیز و سفر کن چنین خفته نباش

صفحه  سوم 

جهانگیری خبر داد:

موافقت رهبری با تخصیص یک میلیارد دالر 
برای تثبیت و توسعه اشتغال کشور

ضرورت وجود اعتماد مالی بین زوج های شاغل
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بررسی اختالالت کودکی، تشخیص و درمان

نگاهی دگرگونه و متفاوت به کتاب
»قصه ضرب المثل های کرمانی«؛

 چشمه ای جوشان 
در ادبیات کرمان
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مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان خبر داد:

پایان ساخت و ساز 

در مناطق زلزله زده کرمان 

مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان:
سرهنگ پوررضا قلی  از چهره های 

ماندگار و برجسته استان کرمان است
متن در صفحه هشتم

که هدر می رود؛  کرمان و سرمایه ای  ِکشی در استان  گزارش »کرمان امروز« از خسارات پیدا و پنهان افغانی 

متن کامل در صفحه سوم

خــیانــت جـــاده ای
    این روزها تصادفات خودروهای افغانی ِکش یکی ازچالش های حمل و نقل استان کرمان شده است و باید فکری جدی برای این خودروها شود، زیرا زمانی که برخی از تصادفات ریشه یابی می شود 
پای یک خودروی افغانی ِکش در این تصادفات بوده است. به گفته مدیر عامل نمایندگی بیمه ایران در استان کرمان بیشتر خسارت دریافتی افاغنه در بخش تصادفات است و متاسفانه بیشتر آنها مربوط 

به افغانی ِکشی در جاده های استان است که منجر به فوت یا جرح می شود و به عنوان زیان دیده ایشان از صندوق بیمه ایران خسارت دریافت می کنند

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه پنجم

  سرقت، راز مرگ مادر و دختر را بر مال کرد

  فیلم سیاهی که دو زندگی را نابود کرد

  پس از گذشت 10 روز؛  اجساد چهار مفقودی فاریاب پیدا شد

  خواستگار قالبی در دام پلیس افتاد

  حکم انضباطی بیرانوند صادر شد

 سارق احشام در کمتر  از 1۲ ساعت با ۲0 راس گوسفند دستگیر شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

نوشتاری درباره ی روز جهانی قدس

روز قدس
 آغازی بر یک پایان

 صفحه  سوم

آلوده ترین

WWW.KERMANEMROOZ.COM

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

مزایده فروش امالک تملیکی ومازاد برنیاز
 بانک رفاه کارگران استان کرمان 

)نوبت دوم(
متن در صفحه آخر

روزان هم 

کادر  تکمیل  جهت  کرمان  واحد  سیمرغ  شرکت 
پرسنلی مزرعه شماره3 خود در نظر دارد 1 نفر کارشناس 
به صورت  با حداکثر سن 28 سال )مرد(  برق )قدرت( 
جهت  توانند  می  متقاضیان  نماید.  استخدام  قراردادی 
دریافت و تکمیل فرم مربوطه به همراه کپی مدارک خود 
شامل )مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت، کارت ملی و 
شناسنامه( از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز به امور 
اداری شرکت واقع در کرمان خیابان امام خمینی - نبش 

کوچه 27 مراجعه و ثبت نام نمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد 
مزرعه  تخمگذار  مرغ  قطعه   68000 تعداد 
شماره 5 این واحد را از طریق مزایده بفروش 
دریافت  توانند جهت  متقاضیان می  برساند. 
تاریخ  تا  آگهی  چاپ  تاریخ  از  مزایده  اسناد 
در  واقع  شرکت  بازرگانی  امور  به   98/3/12
خیابان امام خمینی - نبش کوچه 27 مراجعه 

فرمایند.
تلفن تماس: 4 - 32231203

شرکت سیمرغ واحد کرمان

آگهی استخدام  آگهی مزایده 

شرکت آب و فاضالب سیرجان در نظر دارد اجرای عملیات لوله گذاری و بازسازی شبکه توزیع آب شهر سیرجان و حومه را با برآورد 
14/888/241/666 )چهارده میلیارد و هشتصد و هشتاد و هشت میلیون و دویست و چهل و یک هزار و ششصد و شصت و شش( ریال  از 
محل اعتبارات داخلی از طریق برگزاری مناقصه )ارزیابی - مناقصه( و براساس فهرست بهای شبکه توزیع سال 98 به پیمانکار واجد شرایط 
که صورتهای مالی آنها حسابرسی شده اند واگذار نماید.لذا از کلیه شرکت های پیمانکاری که دارای مدارک گواهی صالحیت انجام کار در 
رشته آب یا تاسیسات می باشند دعوت می شود حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 98/03/13 مبلغ 400/000 )چهارصدهزار( ریال به 
عنوان هزینه خرید اسناد مناقصه در وجه شرکت آبفای سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی به شماره حساب 3295495520 واریز و 

ضمن ارائه رسید واریزی به دفتر قراردادهای شرکت، اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 745.000.000 )هفتصد و چهل و پنج میلیون( ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به 

شماره حساب  3295495520 در وجه شرکت آب و فاضالب سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی
آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 1398/3/27

افتتاح پاکت های الف و ب: ساعت 10 مورخ 1398/3/28
افتتاح پاکت های ج: بعد از ارزیابی 

آدرس: سیرجان - خیابان قدس- شرکت آب و فاضالب سیرجان 
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 

شرکت آب و فاضالب سیرجان )نوبت اول(
آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( شماره 98/3/1/1 م

مردم کرمان   23 سال است 
که واقعیت را در  »کرمان امروز« می خوانند

گزارش »کرمان امروز«
 از وضعیت آلودگی هوا 

در شهر رفسنجان و بررسی دالیل آن:



دو چهارشنبه 8 خرداد ماه 23/1398 رمضان 1440/ 29 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 3006 
اخبار استان

کار  پایان  از  کرمان  استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل   
ساخت و ساز در مناطق زلزله زده این استان خبر داد و گفت: تمامی 

واحدهای خسارت دیده احداث و به مردم تحویل شده است.
کار  کرد:  اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  نژاد  سلطانی  اکبر  علی 

پایان رسیده و  به  ساخت و ساز در مناطق زلزله زده استان کرمان 
تمامی واحدهای خسارت دیده در کوهبنان، راور و حتی بخش های 
شهرستان کرمان در زمان تعیین شده به مردم تحویل داده شده است.
وی با اشاره به اینکه بحث مقاوم سازی واحدهای مسکونی در روستاها 
امسال به صورت بسیار جدی دنبال می شود، افزود: ساخت یک مسکن 
حداقل یک سال طول می کشد و ممکن است در این مسیر اجرای 
برخی مراحل اداری زمان بر باشد؛ اما در واقعیت این تالش ها برای 

اجرای با کیفیت، اعمال کنترل و نظارت برای ساخت مسکن است.
مدیرکل بنیاد مسکن از تالش برای کاهش بروکراسی اداری خبر داد 
اخذ  روستایی  تومانی مسکن  میلیون  تسهیالت ۴۰  مصوبه  گفت:  و 
شده و به زودی به بانک های عامل در استان کرمان ابالغ می شود که 

با ظرفیت ۱۵ هزار واحد شروع می شود.
سلطانی نژاد عنوان کرد: این وام ها قرض الحسنه و با ۴ درصد کارمزد 
شمار  به  خوبی  بسیار  کمک  کنونی  اقتصادی  شرایط  در  و  هستند 

می آیند.
واحدهای  تسهیالت  مبلغ  درصدی   ۶۲ افزایش  به  اشاره  با  وی 
روستایی ادامه داد: تسهیالت مسکن روستایی تنها تسهیالتی هستند 

که همگان اذعان دارند که در محل خودش هزینه می شود و هیچ 
انحرافی در هزینه کرد آن وجود ندارد. این مساله یک دارایی برای ما 
ایجاد می کند که در اقتصاد ملی نقش آفرین است ضمن اینکه یک 
واحد مسکونی مقاوم احداث می شود که یک یا دو نسل می توانند از 

آن استفاده کنند.
استان  از کشور و  امسال بخش عمده ای  اینکه  بیان  با  نژاد  سلطانی 
کمک  به  خوزستان  حمیدیه  شهرستان  معین  عنوان  به  کرمان 
استان های سیل زده شتافتند، بیان کرد: اقدامات خوبی در این زمینه 

انجام شد.
وی ادامه داد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در این بحث 
بازسازی معین هستیم.  از امداد و نجات در زمینه  ورود کرد و بعد 
بر این اساس یک واحد محلی اداری در حمیدیه تجیهز کرده ایم و 
مجرب ترین نیروها در این واحد مستقر شده اند و به شخصه هر ۱۰ 

روز یک بار در منطقه حضور پیدا می کنم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی تصریح کرد: کار با جدیت در 
حال انجام است و مدیریت امور در شهرستان حمیدیه با استان کرمان 

است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان خبر داد:

پایان ساخت و ساز در مناطق زلزله زده کرمان 

خبر
رئیس شورای شهر کرمان خبر داد:

فرا خواندن عضو علی البدل برای 

عضویت در شورای شهر کرمان 
 

رئیس شورای شهر کرمان با اشاره به استعفای یکی از اعضای شورای شهر 
کرمان گفت: به زودی فرمانداری عضو علی البدل را برای عضویت در شورا 

فرا می خواند.
محمد فرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماه بانو معصوم زاده 
اکنون در مرخصی است و شورا هنوز ۱۱ نفره است، اظهار کرد: با تصویب 
و  ارسال می شود  فرمانداری  به  این مساله  زاده،  بانو معصوم  ماه  استعفای 

فرمانداری عضو علی البدل  را برای عضویت شورا فرا می خواند.
عضو  فرمانداری  نماینده  یا  فرماندار  حضور  با  بعد  جلسه  از  گفت:  فرشاد 

جدید در شورا حضور خواهد یافت و سوگند یاد می کند.
رئیس شورای شهر کرمان عنوان کرد: اولین گزینه علی البدل  برای ورود به 

شورای شهر کرمان احمد حسن زاده است.

طرح ساماندهی کارگران فصلی 

اجرا می شود
کشاورزی  های  فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل   
شهرداری کرمان از اجرای طرح ساماندهی کارگران فصلی در سال جاری 

خبر داد و گفت: این طرح در چهار منطقه شهر اجرا می شود.
بخش  افزود:  بابایی  محمد  کرمان،  شهرداری  خبری  پایگاه  گزارش  به 
خصوصی به عنوان شرکت همکار در این طرح مشارکت دارد و قرار است 
در این راستا سایتی راه اندازی و مشخصات کامل کارگران در آن درج شود.

وی خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم باید کارگران فصلی را به گونه ای مدیریت 
در  زنی  گشت  جای  به  داشت،  نیاز  کارگری  به  کارفرمایی  اگر  که  کنیم 
سطح خیابان، کارگر مورد نیاز خود را از روی سایت سازمان پیدا کرده و 

درخواست خود را مطرح کند.
بابایی ادامه داد: در حال حاضر این طرح در دست مطالعه و بررسی است و 
در این رابطه رایزنی هایی با چند شرکت خصوصی انجام شده که در صورت 

موافقت، این طرح اجرایی می شود.
کشاورزی  های  فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
کارگران  مشخصات  همکار،  شرکت  هماهنگی  با  افزود:  کرمان  شهرداری 
فصلی براساس نوع فعالیت، تخصص و همچنین قیمت دستمزد به صورت 

مشخص و تفکیک شده برروی سایت به نمایش گذاشته می شود.
در  را  اجتماعی  رفاه  و  کار  اداره  همکاربا  هماهنگی شرکت  ادامه،  در  وی 
جهت اجرایی شدن این طرح، الزم برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی از مزیت 
های اجرای این طرح این است که کارگران فصلی ساماندهی شده و بر این 

اساس، تعداد کارگران بیکار مشخص می شود.
بابایی با تاکید بر اینکه ساماندهی باعث رضایت مندی بیشتر مردم از نظر 
ایستگاه هایی  افزود: هر چند در حال حاضر  امنیت خواهد شد،  و  کیفیت 
اما  است  شده  گرفته  درنظر  شهر  سطح  در  فصلی  کارگران  استقرار  برای 
کارگران فصلی کمتر در این ایستگاهها مستقرمی شوند و درسطح شهر به 

صورت پراکنده و بر سر چهارراه ها تجمع می کنند.

فرمانده انتظامی کرمان:
کشف دام قاچاق

 در کرمان ۸۰ درصد 
افزایش یافت

 ۸۰ افزایش  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده   
درصدی کشف دام قاچاق در این استان طی سال 

جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی اسدی در 
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان 
کنترل  مراکز  اندک  تعداد  با  توجه  با  کرد:  اظهار 
بحث خروج گندم استان کرمان به استان سیستان 

و بلوچستان بیشتر متصور است.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ با افزایش ۸۰ درصدی 
کشف کاالهای قاچاق روبرو بوده ایم که مجموع 
ارزش کاالی قاچاق کشف شده در سال گذشته 

۱۴۲ میلیارد تومان بوده است.
 ۲۰۰ و  میلیون  یک  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
 ۸۰ افزایش  و  سوخت  قاچاق  کشف  لیتر  هزار 
داشته ایم،  جاری  سال  در  دام  کشف  درصدی 
شهرستان های  در  نیز  مشکالتی  داشت:  اظهار 
به  رسیدگی  که  داریم  ساختاری  زمینه  در  تابعه 
پرونده ها به مشکل بر خورده است و حتی موجب 

دپو پرونده ها می شود.
این  بیان  با  کرمان  استان  انتظامی  فرماندهی 
از  شهرستان ها  برخی  در  انبار  نبود  که  مطلب 
با  امیدواریم  افزود:  است،  استان  مشکالت  دیگر 
بهتر  را  خود  کار  بتوانیم  امنیتی  نیروهای  کمک 

انجام بدهیم.
وی اظهار کرد: استان کرمان رتبه سوم گروهی 
کشف کاالی قاچاق در کشور را کسب کرده است.

ساماندهی پیاده روهای 
منطقه سه شهر کرمان

عملیات  گفت:  کرمان  شهر  سه  منطقه  شهردار 
پیاده روسازی در این منطقه در حال اجراست.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
شهردار  امیرمداح  رامین   ، جوان   خبرنگاران 
طرح  ادامه  در  گفت:  کرمان  شهر  سه  منطقه 
پیاده  از  قسمتی  منطقه،  در سطح  روسازی  پیاده 
رو خیابان خیبر به متراژ ۳۵۰ متر مربع زیرسازی 
شد و عملیات عمرانی فرش موزائیک این مسیر 

نیز در حال انجام است.
خیابان  از  قسمتی  روسازی  پیاده  داد:  ادامه  وی 
حال  در  شهروندان  همکاری  با  نیز  مطهری 
تقاطع  جنب  رو های  پیاده  همچنین  و  اجراست 
غیر هم سطح شهید ا... دادی در دستور کار قرار 

گرفته است.
وی ضمن تشکر از همراهی شهروندان و کسبه در 
اجرای طرح های شهرداری اظهار امیدواری کرد: 
پیاده  کسبه  خصوص  به  شهروندان  همکاری  با 

رو های سطح منطقه را ساماندهی کنند.
توجه  و  محور  انسان  شهر  تقویت  راستای  در   
پیاده  پیاده،  عابران  مناسب  شهری  فضای  به 
کار  در دستور  معابر عمومی  و اصالح  راه سازی 

شهرداری های مناطق قرار گرفته است.

اعالم مهلت استعفای مدیران داوطلب شرکت در انتخابات مجلس

مدیرکل استاندارد کرمان: 
 تولید کاال با کیفیت پائین تر از استاندارد اجباری ممنوع است

رییس دفتر شورای نگهبان در استان کرمان گفت: 
مهلت استعفای مدیران داوطلب شرکت در انتخابات 
مجلس از روز ۱۰ تا ۱۶ خردادماه جاری است و باید 
در  که  انتخاباتی  نامزدهای  نام،  ثبت  از  قبل  ماه   ۶
بدهند  استعفا  کنند،  می  کار  اجرایی  های  دستگاه 
منع  نام  ثبت  شده،  تعیین  زمانی  بازه  گذشت  با  و 

قانونی دارد.
»رضا رضایی« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه 
کویر، درباره انتخابات مجلس شورای اسالمی اظهار 
انتخابات،  بر  ناظر  عنوان  به  نگهبان  شورای  کرد: 
کلیدی ترین نقش را در بحث انتخابات دارد که این 
کشورهای  در  و  نیست  ما  کشور  مخصوص  نظارت 
مختلف دنیا به لحاظ اینکه انتخابات به خوبی برگزار 
نهاد  این  نام  تنها  و  داشته  وجود  ناظر  نیز  شود، 

نظارتی در هر کشور متفاوت است.
وی با بیان اینکه وجود ناظر در همه زمینه ها الزم 
بر  نظارت  نگهبان  شورای  کار  کرد:  تصریح  است، 
تاکنون  که  است  کشور  در  انتخابات  اجرای  حسن 
نیز در همه انتخابات ها وظیفه خود را به نحو احسن 

انجام داده است.
رضایی با اشاره به اینکه نظارت بر مصوبات مجلس 
کرد:  تصریح  است،  نگهبان  وظایف شورای  دیگر  از 
اخیرا نیز شورای نگهبان نظر خود را درمورد بحث 
از  بیان کرد و مواردی  انتخابات  استانی شدن  مهم 

این قبیل در حیطه اختیارات شورای نگهبان است.

در  کرمان  استان  در  نگهبان  شورای  دفتر  رییس 
ادامه با بیان اینکه انتخابات مجلس شورای اسالمی 
براساس توافق وزارت کشور و شورای نگهبان، در روز 
دوم اسفندماه امسال در کشور برگزار می شود، گفت: 
مهلت استعفای مدیران داوطلب شرکت در انتخابات 
مجلس از روز ۱۰ تا ۱۶ خردادماه جاری است و باید 
در  که  انتخاباتی  نامزدهای  نام،  ثبت  از  قبل  ماه   ۶
بدهند  استعفا  کنند،  می  کار  اجرایی  های  دستگاه 
منع  نام  ثبت  شده،  تعیین  زمانی  بازه  گذشت  با  و 

قانونی دارد.
استان  در  نگهبان  شورای  دفتر  فعالیت  درباره  وی 
استان  شهرستان   ۲3 هر  در  کرد:  عنوان  کرمان 
این  اما  است  فعال  نگهبان  شورای  دفتر  کرمان 
فعالیت به صورت پاره وقت است و در ایام انتخابات 
گیرد،  می  شکل  اجرایی  و  نظارت  های  هیئت  که 
نتیجه  اعالم  تا  انتخابات  روند  بر  دفاتر  این  نظارت 

ادامه دارد.
و  سندیت  صندوقی  هیچ  کرد:  اظهار  رضایی 
مهر  اینکه  مگر  داشت،  نخواهد  رای  مشروعیت 
شورای نگهبان بر آن زده شده باشد و در غیر این 

صورت از نظر قانونی فاقد اعتبار است.
وی تصریح کرد: تشکیل هیات های اجرایی انتخابات 
به عهده فرمانداری ها و هیئت های نظارت به عهده 

دفاتر شورای نگهبان است.
رییس دفتر شورای نگهبان در استان کرمان درباره 

کرد:  بیان  انتخاباتی  حوزه  هر  در  ناظران  تعداد 
برمبنای میزان مراجعات به هر حوزه و صندوق آراء، 

تعداد ناظران و افراد هیات اجرایی متفاوت است.
رضایی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: از 
مردم درخواست داریم حضور حداکثری در انتخابات 
داشته باشند که در هیچ جای دنیا انتخابات به این 

آزادی، خوبی و اقتدار برگزار نمی شود.
نامزدهای  از  دیگر  درخواست  کرد:  تصریح  وی 
زیرا  بسنجند.  را  توانمندی خود  که  است  انتخابات 
نظر  از  و  است  پرمسئولیتی  بسیار  کار  نمایندگی 
اگر  و  است  انسان  گردن  بر  مسئولیت  نیز  شرعی 
و  بگیرد  قرار  عرصه  در  و  نداشته  توانمندی  کسی 
جای فرد دیگری را پر کند، از نظر شرعی در دین 

اسالم جایگاهی ندارد.
رییس دفتر شورای نگهبان در استان کرمان گفت: 
همه ما باید بر مبنای قانون حرکت کنیم. معیار و 
مالک ما قانون است و اگر همه افراد قانون را رعایت 
مشکلی  اگر  بعضا  و  شود  می  رفع  مشکالت  کنند، 
پیش می آید، به دلیل عدم رعایت التزام به قانون 

است.
وی افزود: از کاندیداها درخواست داریم به جد قانون 
را رعایت کنند تا بتوانیم انتخاباتی خوب و در خور 
داشته  ایران  ملت  و  اسالمی  جمهوری  نظام  شان 
باشیم و با مشخص شدن نتیجه، نمایندگان به فکر 

مردم بوده و به موارد اعالمی خود پایبند باشند.

تولید،  گفت:  کرمان  استان  استاندارد  مدیرکل 
مقررات  مشمول  کاالهای  فروش  و  توزیع  تمرکز، 
با  یا  و  استاندارد  عالمت  بدون  اجباری،  استاندارد 

کیفیت پائین تر از استاندارد مربوطه ممنوع است.
اسماعیل عاقلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
متخلفان از این مقررات با رعایت شرایط و امکانات 
از  تعزیر،  مراتب  و  جرم  مراتب  و  دفعات  و  خاطی 
جمله احضار، وعظ، تذکر، توبیخ و اخذ تعهد و حبس 
از یکصد هزار  تا ۲ سال و جزای نقدی  از یک ماه 

ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه 
کاسب،   هر  کرد:  اظهار  وی  شد.  خواهند  محکوم 
تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی 
ستد  و  داد  و  خدمات  ارائه  تجارت  تولید،  امور  به 
و  ها  مقیاس  و  اوزان  از  باید  دارد  اشتغال  عمومی 

وسایل سنجش استاندارد استفاده کند.  
گاه  هر  گفت:  کرمان  استان  استاندارد  مدیرکل 
دارای  کاالهای  از  استفاده  اثر  بر  کننده  مصرف 
عالمت استاندارد که در شرایط مناسب نیز نگهداری 

شده باشند، دچار بیماری یا آسیبی شود،  مرتکب 
مقرر  های  مجازات  به  حاصله  نتایج  حسب  جرائم 

محکوم می شود.
کننده  مصرف  شکایت  صورت  در  داد:  ادامه  وی 
از  سبب  بودن  اقوی  شرط  به  و  قضایی  محاکم  در 
به  عقلی  صورت  به  جرم  ارتکاب  که  مباشر)کسی 
بر  او منتسب است(، دیه و خسارت مصرف کننده 
اساس قانون مجازات اسالمی و بر طبق حکم محاکم 

جبران می شود.

مدیرکل دامپزشکی شمال استان تاکید کرد:

لزوم اجرای دقیق آیین نامه مبارزه  با قاچاق دام
گفت:  کرمان  استان  شمال  دامپزشکی  مدیرکل 
هویت  درصد   ۹۰ سنگین  دام  استان  شمال  در 
گذاری شده در خصوص دام سبک اقدامی نشده 

است.
قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  در  رشیدی  حسین 
کاال و ارز استان با انتقاد شدید از عملکرد سازمان 
اموال تملیکی استان گفت: اموال تملیکی به دنبال 

این نیست که کار با صورت جلسه انجام بشود.
رشیدی تصریح کرد: در ارتباط با مبارزه با قاچاق 
دام از کشور، آئین نامه ای توسط معاون اول صادر 

شده که اگر اجرایی نشود دوباره شاهد قاچاق دام 
خواهیم بود.

بشود  مجوز صادر  دام  برای  اگر  داشت:  بیان  وی 
صورت  این  غیر  در  می شود  انجام  الزم  کنترل 

شاهد قاچاق دام خواهیم بود.
مدیرکل دامپزشکی شمال استان کرمان گفت: در 
شمال استان دام سنگین ۹۰ درصد هویت گذاری 
است  نشده  اقدامی  سبک  دام  خصوص  در  شده 

یکی از مشکالت ما جابجایی دام عشایر است.
این  در  هم  کرمان  استان  جنوب  دام  مدیرکل 

جلسه گفت: وقتی دامی وارد استان می شود باید 
دو کار انجام شود در مرحله اول باید توسط جهاد 
کشاورزی بومی و غیر بومی آن مشخص شود و در 

مرحله دوم باید سالمتی آن تأیید بشود.
استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  میری  ارسالن 
اعضای  از  بسیاری  گفت:  جلسه  این  در  کرمان 

جلسه به وظایف ذاتی خود پایبند نیستند.
قوانین  اجرای  بحث  از  سال  داد: شش  ادامه  وی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز می گذرد اما زیرساخت 

آن را هنوز نداریم.

آگهی اخطاریه ی ماده 101 اموال منقول پرونده 
اجرایی کالسه 9700315

بدین وسیله به خانم فاطمه بابایی گوهری احد از وراث مرحوم محمدرضا نیک طبع که برابر با 

گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعی به شما میسر نگردیده اخطار می گردد: در خصوص پرونده 
یک  دادگستری  رسمی  کارشناس   98/03/05 مورخ  گزارش  موجب  فوق، به  کالسه  اجرایی 
دستگاه موتور سیکلت به پالک شماره 77927 ایران 815 به مبلغ 90/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده است. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود 

را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس 
تجدید نظر به مبلغ 1/500/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج 
اثر داده نخواهد شد.   ترتیب  باشد  بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر  فاقد فیش  یا  از موعد 

325 م/الف

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9702331
بدین وسیله به آقای حسین بیور فرزند علی راهن پرونده کالسه 9702331 که برابر گزارش 
 -  29569 شماره  رسمی  سند  برابر  که  گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  ابالغ  مامور 
95/7/1 بین شما و بانک ملی مبلغ 4/523/200/000 ریال 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 محلی چاپ و 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 

آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 323 م/الف
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9702330
بدین وسیله به آقای حسین بیور فرزند علی راهن پرونده کالسه 9702330 که برابر گزارش 
 -  29756 شماره  رسمی  سند  برابر  که  گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  ابالغ  مامور 
95/8/6 بین شما و بانک ملی مبلغ 3/207/200/000 ریال 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 محلی چاپ و 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 

آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 322 م/الف
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9702329
بدین وسیله به آقای حسین بیور فرزند علی راهن پرونده کالسه 9702329 که برابر گزارش 
 -  29570 شماره  رسمی  سند  برابر  که  گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  ابالغ  مامور 
95/7/1 بین شما و بانک ملی مبلغ 4/181/100/000 ریال 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 محلی چاپ و 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 

آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 324 م/الف
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

گریه 
زمین  آسمان  در  ستارگان  و  ماه  بود.  شب  هر  مثل  شب 
نظر  از  را  و کوچکترین حرکتی  بودند  گر  نظاره  را  تاریک 
رحم  صله  حسنه  سنت  هم  آن شب  علی  موال  نداشتند.  دور 
ستارگان  و  ماه  بود.  دخترش  میهمان  و  آورده  جای  به  را 
می  بر  خود  شبانگاهی  کوتاه  استراحت  از  که  را  علی  موال 
دادند.  می  نشان  یکدیگر  به  برود  مسجد  سوی  به  تا  خاست 
آنها قدمهای موال علی را از خانه تا مسجد با هم می شمردند 
. قدمهای موال علی مثل هر شب همان تعداد معمولی بود ماه 
همانطور که با نورش مسجد را مهتابی کرده بود بیدار کردن 
اصحاب مسجد را توسط موال علی کاری عادی می دید. ماه 
و ستارگان عاشق دیدن موال علی در وقت نماز و اقامه نماز و 
سیل جمعیت نمازگزار بودند همه چیز عادی و همه مشغول 
فرود  و  باال رفت  و  نیام درآمد  از  بودند که شمشیری  تماشا 
اتفاقی  پیش آمد چه  این سئوال  ماه و ستارگان  برای  و  آمد 

رخ داده است که شمشیر خون گریه می کند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از خسارات پیدا و پنهان افغانی ِکشی در استان کرمان و سرمایه ای که هدر می رود؛ 

خــیانــت جــاده ای

اشاره:
قانونی  غیر  مهاجران  بیشتر  دهد  می  نشان  آمارها 
اینکه  با  هستند.  افغانستان  کشور  اتباع  استان،  به 
اقدامات بسیار خوبی در این چند سال اخیر بر روی 
کنترل مرزها صورت می گیرد اما باز هم قاچاقچیان 
انسان اقدام  به جابجایی اتباع خارجی می کنند. طی 
سال های متمادی، شمار زیادی از اتباع افغان پس از 
عبور از مرزهای پاکستان خود را به استان سیستان 
و بلوچستان و پس از آن به استان کرمان رسانده اند 
و درصد بسیاری ازاین مهاجران در همین دو استان 

ساکن شده  و تشکیل خانه و زندگی داده اند.
مهم ترین مساله در این میان، تصادف خودروهای 
های  جاده  در  که  است  قانونی  غیر  مهاجران  حامل 
استان رخ می دهد  که عمدتا منجر به حوادث مرگبار 
می شود که بخشی از مشکالت این حوادث به بدنه 
درمان استان وارد می شود. در همین زمینه گزارشی 

تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
مهاجرت  با خودروهای مرگ

به تصور پیدا کردن کار و زندگی بهتر خانه و کاشانه 
خود را در کشور همسایه رها کرده و جان خود را با 
مبالغ هنگفت در اختیار قاچاقچیان انسان گذاشته تا 
آنها را وارد ایران کنند که گاه سرنوشتی جز مرگ در 
انتظار آنها نیست. گروه هایی که به زور و با ترفند در 
خودروها جاسازی و پنهان می شوند، سرعت  باالی 
ایمن همه و همه  نا  خودروهای حامل و جاده های 
دست  به دست هم می دهند که حوادثی را رقم زند 

که مرگبارترین حوادث ایران به شمار می روند.
آماردقیقی درباره اینکه تا حاال چند نفر از مهاجران 

غیر قانونی در تصادفات جاده ای استان جانشان را از 
دست داده اند در دست نیست اما نگاهی  به آرشیو 
ده  اخیر،  های  سال  در  که  دهد  می  نشان  حوادث 
استان رخ  در جاده های مختلف  مرگبار  تصادف  ها 
افغانی  اتباع  داده که یک پای آن خودروهای حامل 

بوده اند.
افغانی  استان،  راه  پلیس  فرمانده  که  95بود  سال 
در  که  دانست  ای  جاده  اوباش  و  اراذل  را  ها  کش 

جاده ها قدرت نمایی می کنند و جان مردم  را  به 
با قاچاق  اندازند و خواستار برخورد جدی  خطر می 

افاغنه شد.
تصادفات  که  است  معتقد  استان  راه  پلیس 
و  های حمل  ازچالش  یکی  افغانی کش  خودروهای 
نقل استان کرمان است و باید فکری جدی برای این 
خودروها شود چرا که وقتی برخی از تصادفات ریشه 
یابی می شود پای یک خودروی افغانی کش در این 

تصادفات بوده است.
سوی  یک  فقط  کش  افغانی  خودروهای  تصادفات 
که  است  آن  از  پس  های  خسارت  است.  جریان 
سرمایه  و  بودجه  دادن  دست  از  به  منجر  متاسفانه 
کرمانی ها می شود. خسارت هایی که صندوق بیمه 

حوادث ایران باید بپردازد.
ایران  بیمه  نمایندگی  مدیرعامل  عمادآبادی  حسن 
در استان کرمان به ایسنا در خصوص میزان خسارتی 
می کند،  پرداخت  افاغنه  به  ایران  بیمه  صندوق  که 
آماری  افاغنه حدود 20 درصد جمعیت  کرد:  اظهار 
لذا 20  اختصاص داده اند  به خود  را  استان  خسارت 
استان  در  ایران  بیمه  صندوق  که  خساراتی  درصد 

پرداخت می کند به افاغنه تعلق می گیرد.
وی با تاکید برآنکه افاغنه در تولید حق بیمه هیچ 
دریافتی  خسارت  بیشتر  گفت:  ندارند،  مشارکتی 
بیشتر  متاسفانه  است که  تصادفات  در بخش  افاغنه 
آنها مربوط به افغانی کش ها که منجر به فوت یا جرح 
می شوند به عنوان زیان دیده از صندوق بیمه ایران 

خسارت دریافت می کنند.
کرمان  استان  در  ایران  بیمه  نمایندگی  مدیرعامل 
با صحنه سازی  یا جاده ها  افاغنه در معابر  بیان کرد: 
از بیمه خسارت دریافت می کنند که حدود 4 درصد 
می گیرد  تعلق  مورد  این  به  ما  خسارات  پرداخت  از 
گفتنی است اگر خودرویی بیمه نباشد این خسارت 
را صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می کند.

سخن آخر
 اتباع افغان نه مالیات می دهند و نه در احداث و 
این  هستند.  سهیم  استان  های  زیرساخت  بهسازی 
خانه  تشکیل  استان  این  در  آنها  که  است  حالی  در 
دانند  می  شهروند  را  خود  حتی  و  داده  زندگی  و 
درقبال  را  خود  اجتماعی  های  هزینه  که  حالی  در 
منفعت هایی که از سکونت در کرمان به دست آورده 
برای پرداخت  قانونی  الزامات  باید  پردازند.  اند، نمی 
مالیات و حتی سهم اجتماعی از قَِبِل زندگی در این 
شهر و دیار بپردازند تا دستشان از جیب کرمانی ها 

خارج شود. 

   این روزها تصادفات خودروهای افغانی ِکش یکی ازچالش های حمل و نقل 
استان کرمان شده است و باید فکری جدی برای این خودروها شود، زیرا زمانی 
که برخی از تصادفات ریشه یابی می شود پای یک خودروی افغانی ِکش در این 
تصادفات بوده است. به گفته مدیر عامل نمایندگی بیمه ایران در استان کرمان 
بیشتر خسارت دریافتی افاغنه در بخش تصادفات است و متاسفانه بیشتر آنها 
مربوط به افغانی ِکشی در جاده های استان است که منجر به فوت یا جرح می شود 

و به عنوان زیان دیده ایشان از صندوق بیمه ایران خسارت دریافت می کنند

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس اجتماعی کرمان امروز

اشاره
وطن  جهان،  مسلمانان  دوم  حرم  و  نخستین  قبله  قدس، 
آن  جهانی  استکبار  که  است  فلسطینی  آواره  میلیون ها 
سرزمین را از دست ساکنانش خارج ساخت و تحت سلطه 

نیروهای اشغالگر قدس قرار داد.
از همان نخستین سال های اشغال پاره تن اسالم، با مقاومت 
آزاده  انسان های  دیگر  و  مسلمانان  اعتراض  و  فلسطینیان 
جهان، نهضت مقابله با اسرائیل و حمایت از فلسطین مظلوم 
شکل گرفت. با پیروزی انقالب اسالمی، ملت مسلمان ایران به 
ویژه پس از صدور پیام تاریخی امام امت در سال 1358 مبنی 
بر نام گذاری آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز جهانی 
قدس، مسئله آزادسازی فلسطین از چنگال غاصبان قدس را 
سرلوحه آرمان های خویش قرار داد. از این رو، همه ساله، روز 
قدس را به روز فریاد کشیدن بر سر ستم کاران تاریخ و به لرزه 

درآوردن پایه های سست رژیم اسرائیل تبدیل کرده است.
اهمیت بیت المقدس از نظر اسالم

نظر  از  فلسطین،  شهر  مهم ترین  عنوان  به  المقدس  بیت 
نخستین  مسجداالقصی،  زیرا  دارد؛  ویژه ای  اهمیت  اسالمی 

قبله مسلمانان در این شهر تاریخی است.
تا سال دوم هجری،  به مدینه  پیامبر اسالم  آغاز هجرت  از 
و  بود  بیت المقدس  نیایش،  و  نماز  هنگام  در  پیامبر  قبله 
بی شک، پیش از هجرت نیز در سیزده سالی که پیامبر اکرم 
بیت  به  رو  داشت،  اقامت  مکرمه  مکه  در  صلی اهلل علیه و آله 
المقدس می ایستاد و نماز می گزارد. از این رو، این شهر، قبله 

نخستین، بلداالمین و حرم امن شناخته می شود.
اکرم  رسول  معراج  هنگام  مسجداالقصی  این،  بر  افزون 
نشان  را  خود  قداست  و  ارزش  نیز  صلی اهلل علیه و آله 
اکرم  پیامبر  شبانه  می فرماید  خداوند  که  به گونه ای  داد، 
که  ـ  مسجداالقصی  به  مسجدالحرام  از  را  صلی اهلل علیه و آله 
و  آیات  تا  داد  سیر  ـ  است  گردانیده  پربرکت  را  آن  اطراف 

نشانه های الهی را به او نشان دهد.
روز قدس؛ آغازی بر یک پایان

حضرت امام خمینی رحمه اهلل در پیام خود در سال 1358، 
با نام گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به »روز قدس« 
را  غاصب  اسرائیل  خطر  دراز،  سالیان  طی  در  »من  فرمود: 
از عموم مسلمانان جهان و  ... من  گوشزد مسلمین نمودم. 
این  دست  کردن  کوتاه  برای  می خواهم  اسالمی  دولت های 
غاصب و پشتیبانان آن، به هم بپیوندند و جمیع مسلمانان 
جهان را دعوت می کنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را 
که از ایام قدر است و می تواند تعیین کننده سرنوشت مردم 
فلسطین نیز باشد، به عنوان روز قدس انتخاب و طی مراسمی، 
هم بستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی 

مردم مسلمان اعالم نمایند«.

امام راحل با تدبیر الهی خویش و نام گذاری روز قدس، مبارزه 
با اسرائیل و دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطین را به عنوان 
و  ملیت ها  و  فرقه ها  از  مسلمانان  همه  به  اسالمی  تکلیفی 
زبان های گوناگون گوشزد کرد و اعالم داشت که حمایت از 

اسرائیل، خیانت به اسالم است.
وجوب جهاد بر ضد اسرائیل

در  رحمه اهلل  امام  حضرت  خورشیدی،  پنجاه  دهه  طول  در 
اعالمیه های گوناگون در پاسخ به نامه های مردم، دانشجویان 
و علما، مبارزه برای آزادسازی فلسطین و حمایت از گروه های 
مبارز فلسطینی را بر تمام مسلمانان واجب دانست و در تاریخ 
هفدهم مهر ماه سال 1357، اسرائیل را »غده سرطانی« نامید.

حضرت امام خمینی رحمه اهلل پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی سی بی اس امریکا به صراحت 
هیچ  ایران و هیچ مسلمانی و اصوالً  فرمود: »ملت مسلمان 
آزاده ای، اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و ما همواره حامی 
برادران فلسطینی و عرب خود خواهیم بود. ... اسرائیل مطرود 
را  او  نه  و  او می دهیم  به  نفت  نه  برای همیشه  ما  و  ماست 
اسالمی  انقالب  بنیان گذار کبیر  به هیچ وجه می شناسیم.« 
همچنین در پیام برائت از مشرکین در سال 1366 فرمودند: 

»ملت های مسلمان باید به فکر نجات فلسطین باشند و مراتب 
رهبران  مصالحه  و  سازش کاری  از  را  خویش  تنفر  و  انزجار 
مردم  آرمان  فلسطین،  نام  به  که  خودفروخته ای  و  ننگین 
تباهی  به  را  این خطه  سرزمین های غصب شده و مسلمان 
کشیده اند، به دنیا اعالم کنند. ... ملت های مسلمان از مبارزه 
نخواهند  دست  آن  کردن  ریشه کن  و  خبیثه  شجره  این  با 

کشید.«
انقالب اسالمی و آرمان قدس

ایجاد حس  اسالمی،  انقالب  کلیدی  اثرات  از  یکی  بی شک، 
در  بود.  جهان  مسلمانان  میان  اسالمی  وحدت  و  جمعی 
امام خمینی  و جهانی حضرت  فرافرقه ای  عملکرد  حقیقت، 
رحمت اهلل علیه   در سطح جهانی اسالم، به ویژه مسأله قدس 
شریف، موجب وحدت و هم دلی مسلمانان بر محور اسالم و 

آرمان های بلند اسالمی شد.
شهید دکتر فتحی شقاقی، از رهبران برجسته جنبش اسالمی 
اندیشه  وحدت بخش  منطق  این  درباره  )حماس(  فلسطین 
امام خمینی رحمت اهلل علیه   می گوید: »هیچ چیز به اندازه 
انقالب امام خمینی رحمت اهلل علیه   نتوانست ملت فلسطین 
را به هیجان آورد و احساسات آنها را برانگیزد و امید را در 
دل هایشان زنده کند. ... با پیروزی انقالب اسالمی ایران، ما به 
خود آمدیم و دریافتیم که امریکا و اسرائیل نیز قابل شکست 
هستند. ما فهمیدیم که با الهام از دین اسالم می توانیم معجزه 
کنیم. از این رو، ملت مجاهدان در فلسطین، انقالب اسالمی 
و جمهوری اسالمی ایران را به دیده تقدیر می نگرند و امام 

خمینی رحمه اهلل را از رهبران جاوید تاریخ می دانند.«
در اندیشه امام خمینی رحمت اهلل علیه   ، صهیونیسم حرکتی 

بر ضد اسالم و مسلمانان است و ایشان با نام گذاری روز قدس 
و تغییر این مسئله از مقوله ای صرفا عربی به مقوله ای اسالمی، 
جهان اسالم را به وحدت در برابر خطر بزرگ اسرائیل فراخواند. 
در همین راستا، ایشان در تاریخ اول اردی بهشت سال 1358 
باهم  بر دولت های اسالمی است که  فرمود: »بر مسلمین و 

متحد شوند و این جرثومه فساد را از بن و بیخ برکنند.«
قدس؛ محور انسجام اسالمی

بی گمان، انسجام اسالمی، به ویژه در شرایط کنونی، ضرورتی 
انکارناپذیر در جهان اسالم است. در این میان، مسئله فلسطین 
که  است  اشتراکی  نقاط  جمله  از  شریف،  قدس  آزادی  و 
می تواند محور وحدت و انسجام اسالمی باشد. از این رو، روز 
قدس در سال انسجام اسالمی باید به دیده دیگری نگریسته 
هر  که  آن  چه  پذیرد؛  صورت  برنامه ریزی  آن  برای  و  شود 
عقل سلیمی می پذیرد که بی توجهی یا کم توجهی به آرمان 
فلسطین به عنوان قلب جهان اسالم، چه ضربه جبران ناپذیری 
به جهان اسالم وارد خواهد آورد. از این رو، بر همه ملت های 
مسلمان است که فراتر از شعارها و اقدامات معمولی و کم اثر، 
با  مستضعفان  مقابله  روز  حقیقت  در  که  را  بزرگ  روز  این 
که خطر  شرایطی  در  پس  بدارند.  گرامی  است،  مستکبران 
اسرائیل، امروز متوجه همه خاورمیانه و سرزمین های اسالمی 
است، انسجام و وحدت مسلمانان درباره موضوع فلسطین و 
مقابله با خوی تجاوزگرانه اسرائیل، تنها راه سربلندی اسالم 

و مسلمانان است.
خطر حکومت صهیونیستی

خطری که از روز تأسیس حکومت صهیونیستی در سرزمین 
اسالمی فلسطین، بیت المقدس را تهدید می کرد، سرانجام در 
حمله اسرائیل به کشورهای عربی در ژوئن 1967 میالدی رخ 
قبله مسلمانان  االقصی، نخستین  ترتیب، مسجد  بدین  داد. 

جهان، به دست متجاوزان تجاوزکار صهیونیست افتاد.
دولت اسرائیل همان زمان با گستاخی تمام اعالم کرد که اداره 
بیت المقدس را برای همیشه در دست خواهد داشت. البته 
پیش از تأسیس حکومت غاصب یهود در فلسطین، رهبران 
جنبش صهیونیسم همیشه در آرزوی این بودند که روزگاری 
بیت المقدس را تصرف کنند و آن را از حاکمیت مسلمانان 
برجسته  رهبران  از  موند،  آلفرد  که  به گونه ای  به درآورند، 
صهیونیسم در اوایل قرن بیستم میالدی، به یهودیان چنین 
وعده می داد: »روزی که هیکل سلیمان را تجدید بنا کنیم، 
خیلی نزدیک است و من در آینده حیات خود را وقف تجدید 

این بنا بر ویرانه های مسجد االقصی می کنم«.
نژادپرستی صهیونیسم

یکی از مهم ترین مباحث درباره صهیونیسم، مساله نژادپرستی 
آنان است که از آن دم می زنند و حتی به آن مباهات می کنند. 

در اینجا، به برخی از عقاید آنها در این باره اشاره می کنیم:
1. ارواح یهود از ارواح دیگران برتر است؛ زیرا ارواح یهود جزو 
خداوند است، چنان که فرزند جزو پدرش است. روح های یهود 
نزد خداوند عزیزتر است؛ زیرا ارواح دیگران، شیطانی و مانند 

ارواح حیوانات است.
2. بهشت مخصوص یهود است و هیچ کس به جز آنها داخل 
آن نمی شود، ولی دوزخ، جایگاه مسیحیان و مسلمانان است.

3. اسرائیلی نزد خداوند بیش از فرشتگان، محبوب و معتبر 
است. اگر یک نفر غیریهودی یک یهودی را بزند، باید او را 
کشت. چنان که انسان بر حیوانات فضیلت دارد، یهود هم بر 

اقوام دیگر برتری دارد.
4. هرگاه یهودی و اجنبی شکایت داشته باشند، باید حق را به 
جانب یهودی داد، اگرچه باطل باشد. ربودن اموال دیگران از 
راه ربا مانعی ندارد. حیات و زندگانی دیگران ملک یهود است، 

نوشتاری درباره ی روز جهانی قدس

روز قدس؛ آغازی بر یک پایان

برخیز و سفر کن 

چنین خفته نباش
عشق  چون  نباشی  برآشفته  حرفم  تلخی  از 
ی  قاعده  ای  باشد.  تو  خریدار  لهجه  هر  به 

لطف و محبت به تو مدیون از سردی حرفم جگرت هیچ نلرزد. 
باشد  قرار  که  توام  فرداهای  نگران  دل  چون  ام  زده  پس  را  تو 
طرد  را  تو  بریزد.  فرو  ام  غصه  از  دلت  و  شوی  آب  غمم  در 
هایم  رنج  دردناک  ی  محدوده  به  خواهم  نمی  ولی  ام  نکرده 
نزدیک شوی. نگاهم را از تو گرفته ام تا به یک مرگ تدریجی 
ندارند  پا  رد  که  هستم  موجوداتی  نوع  آن  از  من  نگردی  مبتال 
پیدا کرده و در خون دل خوردن  را  ام  نمی خواهم خانه  چون 
جالبی  حرف  زنم  می  ورق  که  را  زندگی  باشی.  شریک  هایم 
ها  کتاب  برخی  بگذارم.  اشتراک  به  تو  با  که  بینم  نمی  آن  در 
باید برای همیشه بسته بمانند چون ارزش خواندن ندارند همه ی 
انسانها به یک چراغ روشن در اعماق تاریک وجودشان احتیاج 
دارند تا راه زندگی را به آنها نشان دهد اما من دلم برای تو می 
بسوزی  باشد یک روز در آتش وجودم  قرار  اینکه  از  و  سوزد 
وحشت می کنم چون هوایت را دارم چون دوستت دارم دست 
از تو بر می دارم تا آزادانه مسیر زندگی ات را انتخاب کرده و 
ات  زندگی  چراغ  و  باشی  رسیدن  شوق  از  پر  بگیری  پیش  در 
و  بگذار  تنها  حسرت  دیوار  پشت  ام  رفته  که  مرا  باشد.  روشن 
تواند  نمی  زندگی  در  آدم   . بزن  چنگ  ات  تازه  آرزوهای  به 
و  خوشبختی  کند  تصاحب  زمان  یک  در  را  مخالف  قطب  دو 
دلتنگ  حضورم  از  که  روم  می  من  مخالفند.  قطب  دو  دلشوره 
نباشی و عامل نرسیدن هایت نباشم خواستن و نخواستن در شیوه 

های ما رنگ دیگری دارد.
از لهجه ی تند من برآشفته نباش 

عاشق شده ای و ناگفته نباش
چون فرق کند مسیرمان بعد از این 
برخیز و سفر کن چنین خفته نباش

به قلم 
مهناز سعید 

چه رسد به اموال آنها.
5. ما ملت برگزیده خداوندیم. از این رو، خداوند برای ما حیوانات 
بر  تا  بوداییان  و  مانند مسیحیان و مسلمانان  آفریده است،  انسانی 

آنها سوار شویم.
آمریکا؛ حامی اصلی اسرائیل

تغییرناپذیر  سیاست های  از  یکی  دوم،  جهانی  جنگ  پایان  از  پس 
امریکا، حمایت از اسرائیل و تالش برای تقویت آن بوده است. البته 
در سال های پیدایش و اعالم استقالل اسرائیل نیز امریکا، نخستین 
کشوری بود که آن را به رسمیت شناخت و در تمامی سازمان ها و 

مجامع بین المللی از آن دفاع کرد.
در طول شش دهه اخیر، کارگزاران سیاست خارجی امریکا حمایت از 
اسرائیل را سرلوحه کار خویش قرار داده اند. آنها در طول این سال ها 
کوشیده اند در باالترین سطح، منافع این رژیم را تأمین کنند. در این 
میان، استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای 
از  از حمایت  نمونه کوچکی  ناکام گذاشتن طرح های ضداسرائیلی، 

رژیم صهیونیستی است.
معنای هولوکاست

هولوکاست از دو واژه هولو به معنای همه و کاست به معنای سوزاندن 
با آتش، تشکیل شده است و در اصطالح به کشتار یهودیان در زمان 
هیتلر در کوره های آدم سوزی یا اتاق های گاز گفته می شود که برای 

نخستین بار از سوی فردی به نام الی ویزل ابداع شد.
مدعیان هولوکاست به گزاف معتقدند شش میلیون یهودی در طول 
جنگ جهانی دوم در اتاق های گاز با گاز سمی کشته و در کوره های 
جالب  نکته  شده اند.  سوزانده  آلمان  ارتش  اردوگاه های  سوزی  آدم 
توجه اینکه هولوکاست در زبان التین با حروف بزرگ نوشته می شود 
هولوکاست،  واژه  این گونه  نوشتن  علت  صهیونیست ها،  بیان  به  و 

اختصاص آن به یهودیان است.
رنج های  و  دردها  بزرگ نمایی  با  درصددند  صهیونیستی  گروه های 
جمع اندکی از یهودیان، از این مسئله بهره برداری سیاسی کنند. آنان 
با طرح مسئله هولوکاست در طول دهه های اخیر کوشیده اند هر گونه 

مخالفت با برنامه های توسعه طلبانه خود را خنثی سازند. 
هولوکاست؛ حریم ممنوعه

رسانه ها  آزادی  درباره  قانونی   ،1990 سال  ژوئیه  سیزده  تاریخ  در 
در فرانسه وضع شد که بر اساس مفاد آن، زیر سؤال بردن مسأله 
هولوکاست در سه فرضیه اساسی مربوط به آن، یعنی کشتار ادعایی 
یهودیان، اتاق های ادعایی کشتار با گاز و آمار ادعایی شش میلیون 
کشته یهودی در جنگ جهانی دوم، جرم است و هر کس در فرانسه 
از این قانون سرپیچی کند، به یک ماه تا یک سال زندان و پرداخت 

جریمه ای بین دو تا سیصد هزار فرانک محکوم می شود.
به تدریج، بر اثر اعمال فشار سازمان های یهودی بین اللملی، به تقلید 
از فرانسه، در کشورهایی همچون آلمان، اتریش، بلژیک، سوئیس و 
اسپانیا نیز قوانین مشابهی به تصویب رسید. پس از جنگ جهانی دوم، 
دانشمندان و پژوهشگران بسیاری با تحقیق درباره مسئله هولوکاست، 
به نتایجی غیر از گفته های مدعیان آن رسیدند. البته بسیاری از آنها، 
یا کرسی تدریس را در دانشگاه ها از دست دادند یا برای سال ها به 
آنچه  بر خالف  نباید  آزاد  اروپای  در  که  بیاموزند  تا  افتادند.  زندان 

صاحبان زر و زور می گویند، سخن راند.
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فولکلور یا ادبیات عامیانه که به آن دانش توده شناسی 
داستان ها،  قصه ها،  از  می گویند، شامل مجموعه ای  نیز 
ضرب المثل ها،  تصنیف ها،  سروده ها،  اشعار،  ترانه ها، 
بازی ها، سرگرمی ها، چیستان ها و باورهای رایج در میان 
قوم، ملت یا نژادی خاص می باشد که شناسایی و تجزیه 
قوم،  آن  شناخت  به  منجر  می تواند  هم  آنها،  تحلیل  و 
ملت یا نژاد شود و هم می تواند روشنا و چراغی گردد 
برای راه یافتن به پیچ و خم های تاریک سایر دانش ها، 
به خصوص حیطه ی علوم انسانی. از همین منظر بر آحاد 
جامعه  یک  مسئول  و  هنرمند  روشنفکر،  تحصیلکرده، 
الزم و بایسته هست که در شناسایی، شناساندن، حفظ 
از زیرشاخه های فولکلوری که  به هر یک  نهادن  ارج  و 
به چشم می خورد،  بزرگ شان  یا  و  اجتماع کوچک  در 
به  تنها  نه  تا  ننمایند  دریغ  اقدامی  و  هیچ  کوشش  از 
و  وحدت  که  رسد،  مدد  ملی شان  هویت  پایداری 
یگانگی شان با بقیه ی اقوام، ملل و نژادها محرز گردیده، 
و  ایجاد حس همدلی  و  تفاهم  ارتباط، صلح،  به  منجر 

بشردوستی و دگرخواهی در سراسر دنیا شود.
این  پیدایش  که  می دهد  نشان  فولکلور  پیشینه ی 
برای   ۱۹ سده ی  اوایل  از  مردم شناسی  علم  از  شاخه 
اولین بار در اروپا)آلمان( اتفاق افتاد. با انتشار مجموعه 
نظیر  شمالی)قصه هایی  اروپای  کشورهای  قصه های 
گرتل(  و  هانسل  سفیدبرفی،  شنل قرمزی،  سیندرال، 
به  خانه"  قصه های  و  کودکان  عنوان:"افسانه های  با 
کوشش برادران گریم)یاکوب و ویلهلم(، ادبیات عامیانه 
و  شد  خارج  بی اعتنایی  و  حقارت بینی  تنگ  حصار  از 
مسیر  پژوهشگران،  دیگر  عمیق  و  مطالعات گسترده  با 
این جریان عظیم،  را در پیش گرفت.  بالندگی  و  رشد 
نویسندگانی  و  کرد  پیدا  راه  هم  ایران  به  رونده  و  تند 
قَدر، چون جمال زاده، بزرگ علوی، هدایت و چوبک در 
این عرصه با قالب های مختلف قلم زدند. به طوری که 
داستان  پدر  را  نبود(  یکی  بود،  یکی  جمال زاده)خالق 
در  واقع گرایی  سبک  آغازگر  و  فارسی  زبان  کوتاه 
نظران  صاحب  از  گروهی  و  می شناسند  ایرانی  ادبیات 
نیز صادق هدایت)نویسنده ی بوف کور( را پدر فولکلور 
ایرانی می دانند، ضمن این که صادق چوبک)نویسنده ی 
تنگسیر( و بزرگ علوی)خالق چمدان( از پایه گذاران این 
علم اصیل می باشند. اگرچه تحقیقات و یافته های عالمه 
دهخدا هم پس از مشروطیت در این حوزه نقش به سزا 

و برجسته ای نیز داشته است.
استان  عامیانه ی  ادبیات  به  می اندازیم  نگاهی  حال 
به  ادبیات در دوران معاصر  این  نهال  خودمان؛ کرمان. 
همت معدود افرادی چون احمد بهمنیار کرمانی، دکتر 
حسین  دکتر  بقائی،  ناصر  دکتر  پورحسینی،  محمود 
تجدد، دکتر برومند سعید)به نقل از مقدمه ی ناشر کتاب 
شد،  آبیاری   )۱ ج  کرمانی  ضرب المثل های  قصه ی 
پرورش یافت و در مدت زمان کوتاهی به ثمر نشست... 
قالب  در  کرمان  توده ی  فرهنگ  از  بخشی  اینک  هم  و 
تالش  با  آن(  فارسی  معادل  متل ها:  ضرب المثل ها)یا 
گرامی  محقق  و  ادیب  دانشمند  شبانه روزی  و  پیگیر 
ضرب المثل های  قصه ی  نام  با  و  جمع آوری  خطه مان، 
جلد  و  رسیده  طبع  به  تاکنون(  مجلد   ۲ کرمانی)در 
سوم آن نیز در راه چاپ و نشر مشغول تکاپوست. این 

دائره المعارف به سه جلد بسنده نکرده و با گذشت زمان 
به  و  بعد  و هموار شدن همه ی مسیرها در شماره های 

یاری خدا، قطعاً وارد بازار کتاب خواهد گردید.
که  درمی یابیم  کتاب  نام  به  برانگیز  تامل   نگاهی  با 
یا  ساده  کلمه اند:  یک  فقط  که  آنها  چه  ضرب المثل ها 
ترکیبی)بی بته_ گربه شور_ راس روتی(، چه کلماتی که 
چه  تترکو(،  مثل  لیشو_  خر  همراهند)مثل  "مثِل"  با 
و  مویز  مار شدن_ یک  و  عباراتی که متل شده اند)تار 
که  آنهائی  چه  و  بچه(  هادر  بچه،  مادر  قلندر_  چهل 
یک جمله ی کاملند)پته اش روی آب افتاد_ ور کر چه 
دارند  قصه هایی  همگی  برقصی(  چه  کور  ور  بخونی، 
مذهبی، علمی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی، 
اجتماعی، اخالقی، هنری، فلسفی و... که ضمن بازتاب 
نحوه ی  و  انسان ها  از  جمعی  اجتماعِی  زندگی  شکل 
نگرش و دیدگاه های آنها، به نظر نگارنده، نقبی ست بر 
بزرگراه هایی نهان و ناپیدا و پاسخی ست بر پرسش هایی 
قلقلک  را  امروز  بشر  ذهنیت  بی وقفه  که  معماگونه 

می دهند.
آنچه در ذیل می آید ویژگی هایی ست برجسته از کتاب 

حاضر: 
ارزشمند  کتاب هایی  به  کامل  تسلط  با  نویسنده   )۱
اجتماعی،  تاریخی،  ادبی،  گوناگون  زمینه های  در 
شاهنامه  غیره)نظیر  و  زبان شناسی  باستان شناسی، 
فردوسی، دیوان حافظ و دیگر ُشعرای قدیم، مجموعه ی 
اشعار شاعران سبک نو مثل نیمایوشیج، فروغ فرخزاد، 
شاملو، اخوان ثالث و...، تفسیر تاریخ طبری، آثار دکتر 
به  قبیل(  این  از  فراوانی  نمونه های  و  پاریزی  باستانی 
خوبی و با فراست و مهارتی دقیق توانسته است نکات 
و  بکشد  بیرون  گنجینه ها  این  البه الی  از  را  مشترکی 
را  ضرب المثل  هر  قصه ی  آنها،  دادن  قرار  هم  کنار  از 
دریابد، )نظیر این زبانزد: فالنی مثل "کاربافو" خودشه 
ورمی سازه( که نشان از مطالعه و شناخت عمیق مواردی 
چون: اسطوره ی هفتواِد فردوسی، حرفه های غالب قدیم، 
آثار باستانی روسیه و تطابق آن با نقوش تخت جمشید، 
و حتی  زبان شناسی  تمدن های گذشته، حشره شناسی، 

روان شناسی را نیز به همراه دارد.
و  دانش ها  با  بودن  مرتبط  دائره المعارف ضمن  این   )۲
پایه ی  متقابل،  طور  به  می تواند  گوناگون  مهارت هایی 

مستحکمی باشد برای تحقیق و تفحص در آنها:
از ضرب  بعضی  تفسیر  برای  نویسنده  زبان شناسی:   _  
سایر  با  آن  ارتباط  و  کلمات  ریشه ی  به  المثل ها 
و  تغییرات  همچنین  و  دیگر(  زبان های  واژه ها)حتی 
حذف و اضافه ی واجی و واژگانی بر اساس اصول و قواعد 

نتیجه ای  تحلیل هایش،  از  و  پرداخته  زمان  طول  در 
منطقی و کارآمد گرفته تا فهم معنا و خاستگاه متل را 
برای جوینده هموار نماید. از طرفی در بین زبانزدهای 
ماندگار  و  لهجه مشخص  و  نوع گویش  این کتاب، هم 
برمی خوریم  اصطالحاتی  و  کلمات  به  هم  و  می گردد 
بسیار  یا  و  نمی شوند  استفاده  یا  امروزی  کاربرد  که در 

کم رنگ شده اند.
_ باستان شناسی: یافته های قدیم و جدید این علم در 
توضیح برخی از ضرب المثل ها به کمک درایت نویسنده، 
یک  علت  و  ریشه  تنها  نه  یافته،  مطابقت  با هم  گاهی 
زبانزد را مشخص می کنند که پرده از مجهولی دیگر را 
نیز برمی دارند. این مجهول شاید به رشته هایی از علوم و 

فنون دیگر نیز مرتبط شود.
_ مشاغل و ِحَرف: بسیاری از متل ها در این مجموعه، 
ادوات  و  ابزار  قدیم،  پیشه های  و  معرفی مشاغل  ضمن 
مربوط به آنها و شیوه و زمان و مکان انجام هر یک را نیز 

معرفی می نمایند. مثل کشاورزی و دامداری.
_ حکومت و سیاست: حکومت های استبدادی، حاکمان 
و یا شارعان عادل، مبارزات سیاسی، انتظارات مردمی، 
روش های  ناحق حکومتی،  یا  به حق  قوانین  و  فرامین 
رایج  ضرب المثل های  در  نحوی  به  همه  سیاسی گری، 
دارند،  کاربرد  هنوز  بعضاً  و  گردیده  منعکس  گذشته 
چه بسا که بتوانند با پیام شان سوء مدیریتی را به ُحسن 

مدیریت بدل سازند.
_ تاریخ: ضرب المثل ها به تنهائی، خود یک تاریخ تلقی 
تمام  و  بوده  گذشته  پرورده ی  و  زاده  چون  می شوند 
و  موشکافی ها  اما  متعلق اند.  ماضی  زمان  به  کمال  و 
دقت نظرهای پدیدآورنده ی این گنجینه، نوع تاریخ هر 
زبانزدی را آشکار کرده است مثل تاریخ اقتصادی و یا 

تاریخ ادبی.
_ دین و مذهب: بررسی زبانزدها به خوبی نشان می دهد 
آسمانی  و  الهی  اعتقادات  در  ریشه  آنها  از  پاره ای  که 
دارند که یا برگرفته از آموزه های اسالمی و قرآنی اند و 
زرتشتی(  آیین  ادیان)مثل  و  مذاهب  سایر  در  ریشه  یا 
این  نشان می دهد،  به طور متداول  آنچه که  اما  دارند. 
و  فرامین  داستان ها،  از  برخاسته  آنها  اغلب  که  است 
دعاهای  و  پیشوایان  و  مسلمانان  آسمانی  کتاب  اقوال 

آنان می باشد.
دارد  متعددی  انشعابات  و  رشته ها  هنر  اگرچه  هنر:   _
ولی در بین متل ها به آداب و فنونی برمی خوریم که با 
هنر ارتباط مستقیمی پیدا می کنند مثل فن کوزه گری 

یا ریسندگی.
نکات  اندرزها،  از  مشحون اند  ضرب المثل ها  اخالق:   _

و  بایدها  و  آموزشی  تربیتی،  اخالقی،  عرفانی،  عمیق 
امروزی،  نسل  بین  در  که  نبایدهایی  و  بایدها  نبایدها. 
و  میانساالن  جوانان،  تا  گرفته  نوجوانان  و  کودکان  از 
و  رفته اند  بین  از  کاماًل  یا  و  شده  کم رنگ  بزرگساالن! 
مدرنیته ی  و  جدید  تکنولوژی  ارمغان  نیز  مهم  این 
افواه  در  چه  متل ها  نگهداشتن  زنده   شاید  کنونی ست. 
گوناگون، چاره ای  آرشیوهای  در  ثبت  با  و چه  عمومی 
باشد بر بی"چارگی" دنیای فعلی. نکته ای که نویسنده ی 

محترم آن را در زبانزدهای مرتبط آورده است.
مجموعه،  این  در  روان شناسی:  و  پزشکی   _
و  رهنمودها  از  حاکی  می بینیم  را  ضرب المثل هایی 
رهیافت های پزشکی و روان شناسی، که شاید مواردی از 

آنها  بعدها از نظر علمی شناخته شده باشد!
شناخت  با  نویسنده  جانورشناسی:  و  گیاه شناسی   _
متِل  در  بحث  مورد  جانور  یا  گیاه  ویژگی های  دقیق 

مرتبط، علت و پیام آن زبانزد را معرفی نموده است.
از  وسیعی  بخش  اگرچه  عرفان:  و  معرفت شناسی   _
اما  می باشند  اخالقی  ظرایف  و  نکات  حاوی  متل ها، 
تعداد نادری را هم می بینیم که با پیام خودشناسی به 
خداشناسی منتهی می گردند زیرا هر کس که خود را 
بشناسد خدای خویش را شناخته است. َمن َعَرَف نَفسُه 

َفَقد َعَرَف َربُّه.
_ فرهنگ شناسی: از آنجائی که ضرب المثل ها شاخه ای 
از فولکلور به حساب می آیند و این علم نیز از انشعابات 
فرهنگ یک جامعه به شمار می رود، پس شناخت آنها 
به شناخت جامعه ی "دیروز" و "امروز" منجر می شود. 
رغم  به  زبانزدها  از  بسیاری  که  بابت  این  از  "امروز" 
با رده های  قدمت شان بین طبقات و گروه های مختلف 
و  فرهنگ  و  موقعیت  نیاز،  حسب  بر  و  گوناگون  سنی 

تربیت خانوادگی شان هنوز رواج و کاربرد دارند.
حرفه ها،  و  مشاغل  کنار  در  تجارت:  و  اقتصاد   _
و  آداب  که  می خورند  چشم  به  هم  ضرب المثل هایی 
اقتصاد  رموز یک  و  علل  قوانین،  نبایدها،  و  باید  فنون، 
مسئله ی  مثل  می دهند.  آموزش  را  موفق  تجارت  و 

صرفه جویی، اسراف، مصرف بهینه و موارد مشابه.
_ متفرقه ها: متل ها عالوه بر موارد فوق حاوی مطالبی 
نجوم،  متافیزیک،  و  غریبه  علوم  با  مرتبط  هستند 
هواشناسی، زمین شناسی، موجودات خیالی و افسانه ای 
و حتی باورهایی بی اساس)منظور اعتقاداتی که مبنایی 
علمی بر پذیرش یا رد آن تاکنون یافت نشده است(. این 

عقاید از منظری، "خرافه" تلقی می شود.
باریک بینی ها،  واسطه ی  به  که  مجموعه  این   )۳
مداوم  پژوهش های  و  تالش ها  نکته سنجی ها، 
نویسنده اش، نفیس و گرانسنگ شده، بی تعارف می تواند 
حوزه(  این  دانش پژوهان  و  آیندگان)دانشمندان  توسط 
و  کامل تر  گرفته،  قرار  بیشتری  تعمق  و  استفاده  مورد 
عامه عرضه گردد.  فرهنگ  و  ادبیات  دنیای  به  جامع تر 
به طور حتم لوریمرهایی)۱( هم پیدا می شوند تا چنین 

دائره المعارف عظیمی را به جهانیان ارائه نمایند.
فقط  شد،  نگاشته  سطور  این  در  که  آنچه  بی اغماض 
پاسداشتی ُخرد است از عظمتی کالن و نگاهی قدردان 

است به زحماتی بی شائبه.
جامعه ی ادبی دیار کریمان برای این نویسنده ی محترم 
عمر،  طول  آرزوی  ادب دوست،  و  فرهیخته  استاد  و 

تندرستی، بهروزی و نیک انجامی می نماید. 
باشد که چنین باشد.

پی نوشت: ۱( لوریمر)lorimer( ایران شناس انگلیسی، 
انگلیسی  به  را  بختیاری  و  کرمانی  عامیانه ی  قصه های 

ترجمه و در سال ۱۹۱۹ در لندن منتشر کرد.

نگاهی دگرگونه و متفاوت به کتاب" قصه ضرب المثل های کرمانی"؛

 چشمه ای جوشان در ادبیات کرمان
به قلم 

سیده فریبا روح االمینی

به قلم 
سولماز وحیدی

شهرکوهبنان
جهانگرد بیا یک دمی کوهبنان

بکن جستجو شهروتاریخ آن
بیا شهراین مردم بی ریا

بگیریک نشانی تو از توتیا
بیا وببین مردم با وفا

تماشا بکن چشمه ی خانقا
کهن کوبنان سرزمین من است

همیشه درخشنده و روشن است
یکی کوه دارد بسی پر دوا

که مشهور باشد در این ماجرا
دگر کوه آن پر بود از بنان

از این رو شده شهرمن کوهبنان
برای حفاظت زشهراز گزند

گمارنده  کوهبنان به کوه بلند
خط مرزی یزد وکرمان زمین

مشخص شده کوهبنان این چنین
بود موطن شاعران قوی 

عجب شاعری مثل شاه ولی
مساجد فراوان وعابد مزید

کهن خانقاه دارد از بوسعید
گذر کرد زین شهر خضر نبی

کند مردمش پیروی از علی)ع(
بیا کوهبنان خاک آخوند نگر

به آثار وتاریخ آن کن نظر
یکی از دراویش منسب رفیع
که در زهد وتقوا بود او منیع

فراوان جفا دیده از روزگار
 بدستور حاکم شده برکنار

 زکرمان برون وبسی نا امید
روانه به مشهد شد اینجا شهید

پرآوازه باشدبزرگان زیاد
ادیبان مشهور نیکو نهاد

درایران درخشیده از این دیار
چو روح االمینی بسی ماندگار

که او مهربان بود و مردم شناس
درودی به هم شهری و هم سپاس

به باالی کوه قلعه  دخترش
ببینی چوتاجی نهاده سرش

شمالش ببینی تو هشت آسیاب
تماما تهی هست ز آب و خراب
ببین برج وباروی محکم درآن

که از دزد  و رهزن بمانده امان
بسی باغ و آثار زیبا نشان

 در این شهربنما تودیدن از آن
برو باب گزک و تماشا نما
 دل کوه منزل بسی باصفا

سراسر تماشایی است این سرا
چه آب وهوا دارد اینجا خدا!

ستوده گر آذین چنین کوهبنان
یکی گفته از هر هزاران آن

به جنگ رستم ها 
باز  آغوش  و  گفتن  شعرا سخن  و  شعر  درباره 
رسیدن  و  برچیدن  و  دیدن  را  زبان  و  کلمات 
به میزانی از سواد و توانایی، انسان را راغب به 
اولین  کرد.  خواهد  بودن  و  شکفتن  از  دنیایی 
منزل ما در این میانه گم شدن و هالکت و فنا 
نیست که باید طبق رسم و رسوم هم عمل نکرد 

و به این مسائل حداقلی نگاه کرد و تا جایی که جا هست، آنها 
را نو کرد و از میان برداشت و جهان را آگاه از احوال خویشتن 
خویش کرد. زبان در چارچوب خود وسیله ای برای به رخ کشیدن 
محسوب می شود و سریع السیر نمی شود آن را جابه جا کرد 
و درخت تنومند آن را سرنگون ساخت. اشعار دیروز و ابتدایی را 
اگر مطالعه کنیم، ردپایی از ستمگری و اجحاف بر تاریخ ما می 
گذارند و ما نباید از آنها الگو بگیریم و این شعرها را سرلوحه خود، 
قرار دهیم و در برابر زمین و زمان باید پاسخگو باشیم. اگر میل به 
دگرگون کردن و تازه ساختن آن نداشته باشیم. روزهایی در شعر 
ما گذشته است که خالقان پرتوان شعر امروز پا بر قواعد و هزینه 
های فراوان گذاشته اند و رودر روی کهنه پرستی به طور اصولی و 
زیبا ایستاده اند و تالش روز افزون خود را ادامه داده اند. شکست 
خوردن کهنه پرستی و قالبهای کلیشه ای در طول تاریخ ادبیات 
ایران، یکی از افتخارات بزرگان شعر و شاعری فرهنگ ایرانی به 
حساب می آید ولیکن هنوز می بینم که تقلید ناموزون و بدون 
راه و روش در شعر ما فراوان و زیاد است و مشاهده به سادگی 
و آسانی دیده می شود. هنوز می توان با تکیه بر عروض فارسی 
و چنگ زدن به آن به دنیای جدیدی وارد شد و سرزمین خود 
را با تازگی ها، شخم زد و باال برد و تا انتهای آن را حیات دوباره 
بخشید. آشنایان با فرم کالسیک و بدنه آن می توانند نقبی به 
الهام و یاد گرفتن از قواعد قدیم برای راه رفتن در میان درختان 
سرو و سپیدار، بزنند اگر نتوانیم به گذشته ها تکیه بزنیم هیچ 

وقت نخواهیم توانست نوآوری ها را حسابی آغاز کنیم.

به قلم
 محمد آذین

به قلم 
امین اهلل 
حقیقی

هیجان های طبیعی:
توجه،  به  مربوط  اختالالت  ذهنی،  ماندگی  عقب  در 
اختالالت  هیجانی،  اختالالت  سلوکی،  اختالالت 
اسکیزوئیدی،  اختالالت  واکنشی،  اختالالت  اضطرابی، 
اللی انتخابی، اختالالت حرکتی قالبی، لکنت زبان، عدم 
خواب،  در  رفتن  راه  مدفوع،  کنترل  عدم  ادرار،  کنترل 
ویژه  اختالالت  ای،  تغذیه  اختالالت  در خواب،  وحشت 
مربوط به رشد و اختالالت نفوذ کننده مربوط به رشد 
)که ممکن است معادل پسیکوز کودکی باشد( به عنوان 

اختالالت کودکی ذکرشده  است.
اختالالت  رفتاری،  مسائل  شامل  کودک  اختالالت 
بدنی  مرضی  های  نشانه  با  همراه  مشکالت  و  هیجانی 

است.
هیجان ها، واکنش های کوتاه مدت روانی- فیزیولوژیکی 
اند که منشأ آنها معموالً بیرونی و گاهاً درونی است. ترس، 
اضطراب، خشم و ... منشأ بیرونی دارند اما واکنش های 
درونی یا روانی آنها در رفتار کودک مشاهده می شود. 
میزان  اما  اند  کرده  تجربه  را  ها هیجان  انسان  همه ی 
و کمیت، باید به حد زیاد نرسد و اگر میزان هیجان با 

محرک ایجاد آن متناسب باشد کاماًل طبیعی است. اگر 
بتوان با این هماهنگ سازی، خللی در فعالیت های فرد 
شد.  خواهد  برطرف  شده  ایجاد  هیجانات  نکنیم  ایجاد 
البته هیجانات به گروههای سنی نیز وابسته است. مثاًل 
در 5 سالگی ترس در کودک طبیعی است اما باید سعی 

کرد زمان این هیجان طوالنی نشود. 
- باید به کودک کمک کرد تا با هیجان ایجاد شده کنار 

آید و طریقه ی واکنش با آن را بداند.
- باید به بچه ها آموزش دهیم که جامعه در مقابل این 

هیجان برخوردی مثبت ندارند.
بسیاری  زیرا  کودکان  برای  باشیم  الگویی  توانیم  می 
از هیجانات ریشه ی اجتماعی داشته مثاًل مادری که از 
سوسک می ترسد، احتمال ترس این بچه نسبت به بچه 

ای که مادرش از سوسک نمی ترسد بیشتر است.
رفتار افراطی و تفریطی والدین درمقابل این هیجانات، 

پیامدهای نامطلوبی برای کودک در پی خواهد داشت.
چرا هر کودکی با دیگری متفاوت است؟

مزاج  به  مربوط  کودکان  های  تفاوت  که  دانیم  می   -
شود  می  متولد  طبیعتی خاص  با  کودکی  هر  آنهاست. 
که او را وادار می کند نسبت به دنیای پیرامونش روشی 
آشنا  کودکشان  مزاج  با  باید  والدین  دهد.  نشان  خاص 
شوند تا بتوانند برخورد بهتری داشته باشند. مثاًل کودکی 
بسیار حساس است و می خواهد در انتخاب لباس هایش 
به شما کمک کند بهتر است با او در این زمینه همکاری 

کنید.

- گر چه مزاج، نقش مهمی در شکل گیری شخصیت 
کودک دارد به همان اندازه، روش تربیت کردن )محیط( 
در  والدین  واکنش  تنها  نه  است.  برخوردار  اهمیت  از 
برابر کودک بلکه رویدادهای خانوادگی مثل طالق، تولد 
خواهر و یا برادر، مرگ یکی از والدین و غیره بر سرشت 
او و رشد طبیعی اش اثر می گذارد و شخصیت وجودی 
او را شکل می دهد. بهتر است والدین علت رفتار او را 
بیابند و با توجه به آن به کودکشان واکنش نشان دهند. 
- باید رفتار هر کودک را به مثابه ی مرحله ای از رشد 
مربوط به مهارتی که کودک باید آن را یاد بگیرد در نظر 

بگیرند مثاًل اگر کودکی به مرحله ای از رشد رسیده است 
که بتوان رفتار پرخاشگرانه او را کنترل کرد، باید در ابتدا 
او را حمایت کرد تا به این باور برسد که می خواهید او 

را کمک کنید که رفتار خود را کنار گذارد.
القابی مثل " وحشی، شیطان و...."استفاده  از  نباید   -
کرد در غیر این صورت او نسبت به خود نگاهی مثبت 

نداشته و بر همان اساس عمل می کند.
- از طرفی باید والدین بدانند یک رفتار، می تواند ویژه 
ی همه ی کودکان نباشد و با رشد کودک و با رسیدن 

به سن بلوغ، تغییر پیدا خواهد کرد. 

بررسی اختالالت کودکی، تشخیص و درمان
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یادداشتی به قلم مسعود فوقانی درباره نمایش »به خنده گندم که رویای آرد«:

آغاز سالی با برکت را از جهات 
هر  و  داشتیم  تجربه  مختلف 
گونه که به محاسبه بنشینیم 
آثار مخربش پند بود و حکمت 
و  درس  باز  حکمتش  آثار  و 
توان  از  که  آنان  بودیم.  ناظر  عینه  به  که  معرفت 
جسمی برخوردار بودند چه عاشقانه با خوب و بدش 
ساختند و حتی به نیازمندان دست محبت دادند و 
این خود روحیه بزرگ ایرانیست اما در دیارمان که 
ناظر شده  نثارگونه  را  از لطف و کرنش  ای  گوشه 
از  نگاهی  که  نیت خویش  پاک  این جماعت  بر  و 

نشینان  زاویه  دید  خواهیم  براندازیم  محبت  بطن 
کویر پس از چند صباحی خشکسالی چگونه وجد 
حالی تازه را در چهره نمایان داشتند و در هر زمینه 
ارمغان  به  را  و کوششی دو چندان  ننشسته  بیکار 
در خانواده  نمونه  برای  نمایند.  یکدیگر می  تقدیم 
تئاتر  تماشاگر  ماه  فروردین  چهارم  تاریخ  از  تئاتر 
زیبا  بودیم و چه  با سوژه ای اجتماعی و فرهنگی 
از آسیب پذیری  با مخاطب همگام و گوشه هایی 
تئاتری  از آن  را عیان می داشت و پس  اجتماعی 

دیگر و نمایشی دیگر.
از برای عالقمندان به فرهنگ تئاتر زیبایی خاصی 

فراغت  از  ثنا و دعا پس  ماه  تداعی دارد که در  را 
از راز و نیاز با معبود می توانند به تماشای تئاتر به 
خنده گندم بنشینند و مخاطب داستانی با ارزش از 
آثار مخرب جنگ باشند. به راستی که جنگ مخرب 
است؛ سالهای سال باعث نابودی جسمی و روحی 
و حتی  گریبان  به  های دست  خانواده  اکثر  روانی 
دیگر اجتماع می گردد. در این جاست که هنرمندان 
ای  گوشه  به  پرداختن  با  گاها  دلسوخته  و  متعهد 
نامیمون  دوران  آن  های  یادآور سختی  آثار  آن  از 
نزدیک سخن  به حقیقت  رویدادهای  از  و  گردیده 
می رانند و زبان ناطق جامعه زیان دیده از جنگ و 

تئاتر به خنده گندم نمونه واالی آنست.
نویسنده این اثر دلنشین آثای مرتضی شاه کرم و 
کارگردان توانای آن آقای محمدرضا حیدری هستند 
که به هر دو نفر این عزیزان تبریک و خسته نباشید 
منان  خدای  از  برایشان  موفقیت  آرزوی  و  گفته 
مسالت داریم. خالی از لطف نیست که عنوان شود 
این عزیزان با طراحی و صحنه آرائی زیبا و خطوط 
ترسیمی جایگاه شخصیت نمایش را مشخص و راه 
و مسیر آسیب پذیران از این بالی خانمانسوز را به 
زیبایی برای مخاطب ترسیم کرده و ارتباطی جذاب 

را برقرار نمودند. 
اینجا از حق نباید گذشت و بازی و شخصیت پردازی 
بابا وخانم سحر  هنرمندان گرامی آقای سجادخان 
قتلوئی  سعادت  آقای  وزیری،  خانم سحر  ساالری، 
نمی  را  زاده  طالبی  رضا  آقای  و  محمدی  آقای  و 
توان نادیده گرفت که هر یک به نوبه خود در ادای 
القای  در  و  بودند  عالی  بسیار  نمایش  شخصیت 

زنجیره کالم درد آسیب دیدگان ارچنگ باتماشاگر، 
موفق باشند. از زحمات دیگر عوامل کار نیز قدردانی 
می نماییم و با امید اینکه در آینده نزدیک شاهد آثار 

ارزشمند دیگری از این گروه باشیم. 
باز خالی از لطف نیست تا عنوان کنیم افتخار دیگر 
همت  با  تا  بس  همین  دیارمان  دوستان  فرهنگ 
توانای دکتر یداهلل آقاعباسی درب این فرهنگ سرا 
خانواده  و  است  باز  تئاتر  خانواده  روی  به  کماکان 

تئاتری با شوق و ذوق فراوان در هر زمان که نام از 
توسعه فرهنگ تئاتر به میان می آید با غرور بسیار 
می گویند مجموعه یادگاران صنعتی سالن همایون 
فعالترین مکان برای ارائه تئاتر کرمان به حساب می 
آید و به قول هنرمند خوبمان آقای رضا خضرائی 
تئاتر کرمان با نام دکتر یداله آقاعباسی گره خورد 
و سالیان سال این گره گسسته نخواهد شد. عمر با 

برکت استاد طوالنی باد.

نزدیک تر از واقعیت

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت آلودگی هوا در شهر رفسنجان و بررسی دالیل آن:

چندی پیش در خبرها از زبان رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان شنیدیم که وضعیت هوای شهر رفسنجان نامناسب 
است و دلیل آن وجود کارخانه های صنعتی و البته وجود 
محصول پسته در این منطقه است. وی در خبری که اخیرا 
در حاشیه بسیج کنترل فشارخون منتشر شده است، گفت: 
آالیندگی های زیست محیطی در منطقه ما باالست و باید 
نسبت به رفع آن توجه شود زیرا آالیندگی ها شیوع برخی 
از بیماری ها را افزایش می دهند و به همین دلیل وضعیت 

شیوع بیماری های ریوی در رفسنجان مناسب نیست.
با خواندن این خبر به یاد انتشار گزارشی در سال 91 افتادم 
که در یکی از سایت های اینترنتی، رفسنجان را آلوده ترین 

شهر جهان دانسته بود. در این باره تحقیقاتی انجام دادیم و 
ریوی  های  بیماری  و  هوا  آلودگی  دالیل  که  شدیم  متوجه 
ها  مسبب  و  نیست  صنعتی  مراکز  تنها  رفسنجان  شهر  در 
بسیارند. یکی از دالیل حساسیت زا بودن هوای این شهر تک 
محصولی بودن است و دلیل دیگرش نوع وزش باد است که 
همواره آلودگی های کارخانه های خاتون آباد و شهربابک را 
به این شهر می آورد. از سوی دیگرشهر رفسنجان در محاصره 
باغات پسته قرار گرفته است که سالیانه گاهی تا حدود 14 
مرتبه سمپاشی می شوند و روزی بالغ بر ده ها تن سم در 
باغات پسته رفسنجان استفاده می شود و به طور قاطع می 
توان گفت آلودگی رفسنجان نسبت به آلودگی هوای تهران 
بیماری زاتر است، زیرا در تهران تنها  بسیار خطرناک تر و 
دود صنعتی  از  غیر  به  رفسنجان  در  اما  است  اتومبیل  دود 
نیز  را  پسته  خطرناک  بسیار  سم  همواره  مردم  ها  کارخانه 
تنفس می کنند. به گفته کارشناسان استنشاق سم کشاورزی 
یکی از عوامل اصلی و محتمل ایجاد سرطان در انسان است. 

باشیم متوجه  روزانه در شهر رفسنجان داشته  اگر گردشی 
تعداد  با  خواهیم شد که تعداد سم فروشی های رفسنجان 

سوپر مارکتهای این شهر برابری می کند. 
سالمت  روی  بر  بیشتر  که  محیطی  زیست  فعاالن  از  یکی 
این  بر  کند،  می  تحقیق  کویری  موجودات  زیست  محیط 
عقیده است که اکوسیستم باغات رفسنجان تقریبا مرده است 
و تنها درختان مانده اند. وی در بخشی از گزارشی که تهیه 
بر  کرده است می گوید: متاسفانه اصرار کشاورزان و دولت 
ادامه برداشت محصول پسته در این شهر باعث شده است که 
درختان بر اثر کم آبی و ناسالم بودن آب روز به روز ضعیف 
تر شوند و در نتیجه آفات قوی تر شوند. نتیجه این اتفاق این 
می شود که کشاورزان مجبور به استفاده از سم های قوی 
از  تر  از سمی قوی  باید  بعد  یقینا سال  تری می شوند که 
سال قبل بهره ببرند و این روند صعودی در چند دهه اخیر به 
گونه ای بوده است که تنها یک قطره از سم امروزی می تواند 
یک انسان را از پای درآورد و استنشاق آن در هنگام پاشش 

و سپس برخاستن خاک آغشته به سم از مزارع اطراف یک 
هوای سرطان زا را برای مردم این شهر رقم زده است.

این شهر  های صنعتی  آلودگی  از  نباید  میان  این  در  البته 
غافل شد.آلودگی که در برخی موارد بسیار سمی تر از سم 
های کشاورزی است. از سویی دیگر می توان به آب رفسنجان 
اشاره کرد که دیگر به صورت عیان وشفاف درباره آرسنیک 
موجود در آن صحبت می شود. در ابتدا مسئوالن مربوطه از 
اعتراف به وجود برخی مواد مضر در آب شرب این شهر امتناع 

می کردند، اما امروز بسیار عریان حتی در تبلیغات دستگاه 
های تصفیه آب در بیلبوردهای سطح شهر به موضوع وجود 
از  باید  است.  شده  اشاره  رفسنجان  شرب  آب  در  آرسنیک 
مسئوالن پرسید که به غیر از ارائه آمار شفاف که البته باید 
سپاسگزار آن باشیم، کاری هم برای این شهر انجام داده اند 
یا تنها به ابراز تاسف بسنده کرده اند. به امید روزی که دیگر 
در گذر از رفسنجان گلودرد نشویم و نفس سالخوردگان را 

گرفته نبینیم.

آلوده ترین
به قلم

 محمدفتح نجات

آگهی تغییرات شرکت آب و فاضالب مهرآب کرمان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 3737 و شناسه ملی 10860558386 

الف-تعیین سمت مدیران  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/03  به 
: آقای مرتضی سعید با کد ملی 3179753013 به سمت رئیس هیات مدیره خانم سارا سعید با 
کد ملی 2993788256 به سمت نائب رئیس هیات مدیره خانم حمیده ابوالحسن نژاد با کد ملی 
291723629 به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با 
امضای مشترک رئیس هیات مدیره آقای مرتضی سعید و مدیر عامل خانم حمیده ابوالحسن نژاد و 
مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای نایب رییس هیات مدیره خانم سارا سعید 
و مدیرعامل خانم حمیده ابوالحسن نژاد و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )465271(

آگهی تغییرات شرکت آب و فاضالب مهرآب کرمان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 3737 و شناسه ملی 10860558386

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/03 الف- اعضای 
ملی  کد  با  سعید  مرتضی  آقای  گردیدند:  انتخاب  دوسال  مدت  برای  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت 
کد  با  سعید  سارا  خانم  ملی 2917236299  کد  با  نژاد  ابوالحسن  خانم حمیده   3179753013
ملی 2993788256 ب- خانم زهرا ابراهیمی شاه قلی با کد ملی 3179100834 بسمت بازرس 
اصلی و خانم سمانه وحدتی با کد ملی3030177971 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند. ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
و موسسات غیرتجاری  ها  ثبت شرکت  اداره  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  گردید. 

کرمان )465274(

ثبت  به شماره  مهر شرکت سهامی خاص  لعل  پاک  تغییرات شرکت  آگهی 
11862 و شناسه ملی 10630178580 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/19 : - خانم فیروزه رشیدفرخی 
ملی  شماره  به  عالی  الله  خانم   - مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  ملی 2992454524  شماره  به 
ملی  شماره  به  رشیدفرخی  شهریار  آقای   -  . مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت   2992867667
2980314021 به سمت عضو هیئت مدیره - خانم فیروزه رشیدفرخی به شماره ملی 2992454524 
به سمت مدیرعامل - امضاء اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک ، سفته و برات با دو امضا از سه 
امضای هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با امضای 
مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )466238(

همگام  صنعت  اکسیر  فوالد  تجارت  توسعه  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
درتاریخ 1398/02/17 به شماره ثبت 861 

به شناسه ملی 14008314460 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :اکتشاف ، استخراج و بهره برداری 
از معادن مس، سیلیس ، نیکل ، فروآلیاژها و تولید محصوالت پر عیار شده سنگ مس ، فلز مس ، 
سنگ سیلیس و تصفیه آن و محصوالت فرعی و وابسته مس و توزیع و فروش محصوالت مزبور و 
انجام هرگونه عملیات تولیدی و معامالت بازرگانی مربوط به امور مذکور می باشد. انجام فعالیت های 
بازرگانی شامل خرید و فروش ، صادرات و واردات تجهیزات ، قطعات ، محصوالت و مواد ، مصالح 
مربوط به معادن و صنایع معدنی که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. انجام عملیات ذوب و 
ریخته گری و نورد فلزات آهنی ، مس ، فروآلیاژها ، فلزات گرانبها و فوالدهای آلیاژی جهت تولید انواع 
مقاطع هندسی استاندارد و تولید ورق، ارایه خدمات کالیبراسیون تجهیزات ، احداث و بهره برداری 
و اداره کارخانه ها و تاسیسات و تجهیزات مربوطه و صنایع وابسته و سرمایه گذاری در شرکت های 
دولتی و خصوصی .شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ وام و تسهیالت ارزی 
و ریالی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. شرکت 
در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور. خرید و فروش ، توزیع ، 
واردات و صادرات انواع کاغذ ، مقوا ، کارتن ، ورق کارتن ، جعبه . واردات و صادرات ، ترانزیت ، سوآپ 
مواد اولیه و سایر فرآورده های نفتی و گازی و پتروشیمی. تولید فروآلیاژها) فروکروم ، سیلیس ، 
فرومولیبدن ، اکسید مولیبدن (. تولید میلگرد در شکل ها و سایزهای مختلف و تولید شمش مس 
در شکل و سایزهای مختلف. تولید ، خرید ، فروش ، صادرات و واردات تمامی محصوالت مرتبط 
به موضوع فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان بردسیر ، بخش مرکزی ، 
شهر بردسیر، خیابان کاشانی ، کوچه شماره 11 ، کوچه الله 15 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
7841673967 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000000 ریال نقدی منقسم 
به 100 سهم 100000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 2/98/344 مورخ 1398/02/10 نزد بانک بانک صادرات شعبه 
شعبه شهربابک با کد 344 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت 
مدیره آقای میالد نیک ورز به شماره ملی 2980484784و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای وحید فدائی فرد به شماره ملی 2994000857و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی محمودی میمند به شماره ملی 3149469937و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
سجاد پوراحمدی جوشانی به شماره ملی 2980439002 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی آقای مهدی یار برخوردارگوهری به شماره ملی 2980486027 به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بردسیر )466914(

درتاریخ  اقتصاد  فردای  پیشرو  سفیر  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
1398/02/16 به شماره ثبت 16041 

به شناسه ملی 14008311263 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
زیر  فعالیت های  از  به هریک  فعالیت :شرکت میتواند  جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 

مبادرت ورزد،مشروط به اینکه مجوز فعالیت مربوط به هر یک را دریافت کرده باشد: 
- مشاوره در زمینه مدیریت ریسک - مشاوره در زمینه ادغام،تملک،تغییر و تجدید ساختار سازمانی 
و مالی شرکت ها، - مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی، - مشاوره در خصوص طرح 
موضوع تامین مالی و روش های تامین مالی مناسب برای پروژه ها، - خرید و فروش و تولید کلیه 
کاالها و خدمات مجاز، - صادرات و واردات و انجام کلیه ی امور گمرکی مربوط به آن، - شرکت در 
کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی و برگزاری آن ها، - جذب سرمایه های داخلی و خارجی، - اعطا 
و اخذ نمایندگی های مجاز، - گشایش اعتبارات اسنادی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
داخلی و خارجی، - برگزاری سمینارها در کلیه سطوح علمی و عملی، - شرکت در کلیه مناقصات و 
مزایدات دولتی و غیردولتی، - اخذ وام و دریافت تسهیالت ارزی و ریالی داخلی و خارجی، درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، بلوار جمهوری اسالمی ، خیابان 
والفجر ، کوچه والفجر 35 ، پالک 0 ، مجتمع پارس ، طبقه همکف کدپستی 7619637813 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی 
تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
1046/6015/98 مورخ 1398/02/10 نزد بانک بانک آینده شعبه خیابان شفا کرمان با کد 6015 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم زهره جبارپور به شماره ملی 2980048976و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی جبارپور به 
شماره ملی 2981201281و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حجت افزون به شماره 
ملی 2993896512و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمود زبردست به شماره ملی 
2980018775 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجتبی اله وردی به شماره ملی 
2993811721 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان 
امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )466916(

آگهی تغییرات شرکت سریره کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4870 
و شناسه ملی 10630120975 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1- خانم عصمت موسوی رمضانزاده با کد ملی 2992367559 بسمت بازرس اصلی و 
خانم حوریه وکیلی اندوهجردی با کد ملی 2993872265 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال 
انتخاب گردیدند. 2- آقای هادی وکیلی اندوهجردی باکد ملی 2992625957 و خانم محبت شیری 
کهنوئی با کد ملی 2992792675 و آقای مهدی وکیلی اندوهجردی با کد ملی 2991964251 
بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار کرمان 
امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )470462(

آگهی تغییرات شرکت سریره کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4870 
و شناسه ملی 10630120975 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اصالح ماده 33 اساسنامه هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل 1 
سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از 
تصمیمات مدیران منفردا و یا مشترکا بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن و 
ورقه سهام مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد، ولی 
مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان 
وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )470463(

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای راهنما جنوبشرق شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 7956 و شناسه ملی 10630138996 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/01/28 : - خانم مهین 
حیدری چترودی با کد ملی 2991995572 بسمت بازرس اصلی و خانم عصمت علی پور شجاعی با 
کد ملی 2992385816 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. - آقای محمدرضا 
حاج غنی با کد ملی 3051043036 و آقای سید حسن حسینی نسب با کد ملی 2991272643 و 
آقای محمود زاده ده باالئی با کد ملی 2993182390 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
و موسسات غیرتجاری  ها  ثبت شرکت  اداره  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  گردید. 

کرمان )470465(

تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا ابر صنایع خاورمیانه درتاریخ 1398/02/17 
به شماره ثبت 16044 

به شناسه ملی 14008313888 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :اکتشاف ، استخراج و بهره برداری 
از معادن مس، سیلیس ، نیکل ، فروآلیاژها و تولید محصوالت پر عیار شده سنگ مس ، فلز مس ، 
سنگ سیلیس و تصفیه آن و محصوالت فرعی و وابسته مس و توزیع و فروش محصوالت مزبور و 
انجام هرگونه عملیات تولیدی و معامالت بازرگانی مربوط به امور مذکور می باشد. انجام فعالیت های 
بازرگانی شامل خرید و فروش ، صادرات و واردات تجهیزات ، قطعات ، محصوالت و مواد ، مصالح 
مربوط به معادن و صنایع معدنی که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. انجام عملیات ذوب و 
ریخته گری و نورد فلزات آهنی ، مس ، فروآلیاژها ، فلزات گرانبها و فوالدهای آلیاژی جهت تولید انواع 
مقاطع هندسی استاندارد و تولید ورق، ارایه خدمات کالیبراسیون تجهیزات ، احداث و بهره برداری 

و اداره کارخانه ها و تاسیسات و تجهیزات مربوطه و صنایع وابسته و سرمایه گذاری در شرکت های 
دولتی و خصوصی .شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ وام و تسهیالت ارزی 
و ریالی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. شرکت 
در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور. خرید و فروش ، توزیع ، 
واردات و صادرات انواع کاغذ ، مقوا ، کارتن ، ورق کارتن ، جعبه . واردات و صادرات ، ترانزیت ، سوآپ 
مواد اولیه و سایر فرآورده های نفتی و گازی و پتروشیمی. تولید فروآلیاژها) فروکروم ، سیلیس ، 
فرومولیبدن ، اکسید مولیبدن (. تولید میلگرد در شکل ها و سایزهای مختلف و تولید شمش مس 
در شکل و سایزهای مختلف. تولید ، خرید ، فروش ، صادرات و واردات تمامی محصوالت مرتبط به 
موضوع فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر 
کرمان، بلوار جمهوری اسالمی ، خیابان زهره کرمانی ، خیابان بهمنیار ، پالک 212 ، طبقه همکف 
نقدی  ریال  از مبلغ 1000000  کدپستی 7619656995 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 10/1856 مورخ 1398/02/07 نزد بانک بانک صادرات ایران 
شعبه شعبه آزادی با کد 1856 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای میالد نیک ورز به 
شماره ملی 2980484784و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد نجیب 
زاده وامق آبادی به شماره ملی 2993284630و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای وحید فدائی فرد به شماره ملی 2994000857و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ساره نجیب زاده 
وامق آبادی به شماره ملی 2993911309 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای 
نامور شمس الدینی به شماره ملی 5839842486 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )470466(

آگهی تغییرات شرکت سریره کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4870 
و شناسه ملی 10630120975 

 : اتخاذ شد  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/02 تصمیمات ذیل 
1- آقای هادی وکیلی اندوهجردی باکد ملی 2992625957 به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم 
محبت شیری کهنوئی با کد ملی 2992792675 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی 
وکیلی اندوهجردی با کد ملی 2991964251 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 2-کلیه اسناد 
واوراق بهادار و بانکی و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )471564(

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای راهنما جنوبشرق شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 7956 و شناسه ملی 10630138996

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/28 : - آقای محمدرضا حاج غنی با 
کد ملی 3051043036 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای سید حسن حسینی نسب 
با کد ملی 2991272643 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای محمود زاده ده باالئی با کد ملی 
2993182390 به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل 
و نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای آقای محمود 
زاده ده باالئی عضو هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )471566(

آگهی تغییرات شرکت نشانه کویر آرشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
4546 و شناسه ملی 10630119696 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/25 با توجه به عدم اقدام متقاضی 
در مهلت مقرر جهت درج آگهی شماره 4954 مورخ 89/6/24 لذا بدینوسیله متن آگهی مذکور بشرح 
ذیل مجددا جهت درج در روزنامه رسمی صادر میگردد: آگهی تغییرات باستناد صورتجلسات مجمع 
عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه 1389/3/17 1- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و 
بتصویب رسیدن ترازنامه سال 88. 2- آقایان علی امیرشکاری و فریدون امیرشکاری بسمت بازرسان 
اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 3- روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. 4- بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای رضا امیرشکاری بسمت مدیر عامل 
و رئیس هیئت مدیره و داریوش امیرتیموری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیامک امیرشکاری 
بسمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5- کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
بانکی با امضا مدیر عامل یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیر 
عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )473264(

آگهی تغییرات شرکت آباد گران کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
8802 و شناسه ملی 10861343487 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/12 الف- 
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی با شناسه ملی 10100621378 با 
نمایندگی آقای فتحعلی والئی بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی ابراهیمی با کد ملی 2993871099 
بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ب- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )476140(

درتاریخ  شیده  پالستیک  خورسند  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
1398/02/22 به شماره ثبت 16057 

به شناسه ملی 14008323673 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و توزیع انواع محصوالت پالستیکی و صنایع 
وابسته اعم از تولید، واردات و صادرات مواد اولیه مربوط به محصوالت پالستیکی و پلیمری و توزیع 
انواع محصوالت و مواد اوله پلیمری در سطح کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان 
کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، خورشید ، کوچه شهیدپاینده ، کوچه جهاد 27 ، پالک 0 ، 
طبقه همکف کدپستی 7619845153 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای میثم مداحی به شماره ملی 3131483512 
دارنده  ملی 3131527633  به شماره  امیری  فاطمه  خانم  الشرکه  ریال سهم  دارنده 9500000 
500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای میثم مداحی به شماره ملی 3131483512و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه 
امیری به شماره ملی 3131527633و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )476338(

آگهی تغییرات موسسه حقوقی و داوری آفتاب عدالت ماهتاب موسسه غیر 
تجاری به شماره ثبت 1961 و شناسه ملی 14007877579 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/29 پیگیری مربوط 
به کلیه امور خدماتی و اداری و بانکی و نگهداری از اموال تملیکی و اموری تحت عنوان حافظ اموال 
و امین به موضوع فعالیت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.در صورت ضرورت قانونی 
انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )476383(

آگهی تغییرات شرکت نیک آزمون پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
9924 و شناسه ملی 10630157882 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اصالح ماده 31 اساسنامه شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از حداقل 3 تا 5 نفر عضو 
که بوسیله مجمع عمومی عادی از  بین صاحبان سهام  انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کاًل 
یا بعضاً قابل عزل می باشند. ماده 31 اساسنامه هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک 
حداقل 1 سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که 
ممکن است از تصمیمات مدیران منفردا و یا مشترکا بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد. 
وثیقه بودن و ورقه سهام مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی 
باشد، ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور 
به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )479405(

تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن پایدار آروین مهر درتاریخ 1398/01/29 
به شماره ثبت 16021 

به شناسه ملی 14008280308 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :فنی , مهندسی,کلیه فعالیتهای 
کامپیوتری, نرم افزار و سخت افراز, امنیت شبکه, مشاوره ای در حوزه تامین امنیت و نصب 
سیستم های امنیتی منازل, امنیت خودرو, امنیت سیستم های رایانه ای خانگی و شرکتی, 
مشاوره پیرامون مشکالت و رفع عیب سیستم های رایانه ای, حوزه فضای مجازی و اینترنت 
و تجهیزات رایانه ی و مشاوره در حوزه مسائل پیرامون فضای مجازی, سیستم های رایانه ای, 
دوربین مداربسته, نصب, تعمیر و نگهداری, مشاوره, خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ 
کارت بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده 
و استعالم وفق ماده 17 و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات کشوری. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، شهیدبهشتی ، کوچه نامجو 
2 - اطلس ، کوچه شهیدبهشتی 5 ، پالک 3 ، طبقه همکف کدپستی 7619736176 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 
نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی  با  ریالی تعداد 100 سهم آن 
بانکی شماره 1/2719/224 مورخ 1398/01/19 نزد بانک موسسه اعتباری نور شعبه طالقانی 
به  فر  اعضا هیئت مدیره خانم حکیمه مویدی  پرداخت گردیده است  با کد 21612  کرمان 
شماره ملی 2980046361و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال خانم نجمه لری به شماره ملی 2993724975و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم لیلی محبی پور به شماره ملی 6079854619و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدعلی نقیب زاده به شماره ملی 2993756885 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدعلی معین الدینی به شماره ملی 
2993914928 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان 
امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )479406(



فیلم سیاهی 

که دو زندگی را نابود کرد
 

زن میانسال وقتی فهمید شوهرش به رابطه پنهانی او با مرد غریبه 
با مرگ  از سه سال همزمان  بعد  اما  کرد  فرار  خانه  از  برده  پی 

شوهرش خود را تسلیم قانون کرد تا محاکمه شود.
به گزارش »ایران«، این پرونده پر ماجرا از سه سال قبل شروع شد. 
پسر 18 ساله این زن هنگامی که گوشی مادرش را نگاه می کرد 
به طور اتفاقی فیلمی از رابطه مادرش با مردی غریبه را دید و 

موضوع را بالفاصله به پدرش خبر داد.
از  شکایت  با  برد  پی  پنهانی  رابطه  این  به  وقتی  میانسال  مرد 
تحویل  را  فرشید  نام  به  غریبه  مرد  و  او  می خواست  همسرش 

پلیس دهد که زن و مرد خیانتکار فرار کرده و ناپدید شدند.
از این ماجرا می گذشت و ردیابی ها برای  در حالی که سه سال 
براثر  خیانتکار-  زن   - فریبا  شوهر  داشت  ادامه  آنها  دستگیری 
این  از  اطالع  با  فریبا  ترتیب  بدین  و  باخت  جان  مغزی  تومور 
ماجرا به عقد فرشید درآمد و این زوج برای پایان دادن به زندگی 
ترتیب  بدین  قانون شوند.  تسلیم  گرفتند  مخفیانه خود تصمیم 
صبح روز یکشنبه گذشته این زوج با مراجعه به شعبه پنجم دادگاه 
کیفری به ریاست قاضی بابایی و با حضور یک مستشار پای میز 

محاکمه ایستادند.
فرشید قبل از شروع جلسه در شرح ماجرا گفت: من دوساله بودم 
که مادرم را از دست دادم و پدرم زن دیگری گرفت و من و خواهر 
و برادرهایم زیر دست نامادری افتادیم. او برای اینکه زودتر از دست 
ما خالص شود همه ما را در سن کم مجبور به ازدواج کرد. من 
17ساله بودم که به اصرار پدر و نامادری با یکی از دختران فامیل 
زندگیم  و  نداشتم  زن  این  به  عالقه ای  هیچ  اما  کردم  ازدواج  او 

جهنم بود.
مدتی بعد با وجود دو فرزند برای کار به تهران آمدم که در یکی از 
خیابان های تهران فریبا را دیدم. وقتی متوجه شدم او هم به من 

تمایل دارد ارتباطمان آغاز شد.
است.  بیمار  و  می کند  بی محلی  او  به  شوهرش  می گفت  فریبا 
مدتی این رابطه ادامه داشت تا اینکه یکی از فیلم هایی که فریبا 
ارتباط پنهانی مان گرفته و در گوشی همراهش ذخیره داشت  از 
راز این دوستی را فاش کرد.من و فریبا به دنبال شکایت همسرش 
از سه سال وقتی فهمیدیم  اما پس  فرار کنیم  تصمیم گرفتیم 
شوهر فریبا در اثر بیماری جان باخته است با هم ازدواج و سپس 

خود را تسلیم کردیم.
فرشید ادامه داد: من هنوز همسر اولم را طالق نداده ام و او کنار 
پدر و مادرش زندگی می کند اما بعد از ازدواج با فریبا دو فرزندم را 

پیش خودم آوردم، فریبا هم رفتار خوبی با فرزندانم دارد.
پس از رسیدگی به این پرونده که به صورت غیرعلنی در شعبه 
فرشید  دادگاه،  رئیس  دستور  به  شد  برگزار  کیفری  دادگاه  پنجم 
بازداشت شد.در ادامه فریبا نیز به قضات گفت: شوهرم بیمار بود و 
به خاطر اخالق بد و عصبی بودنش هیچ وقت باهم ارتباط خوبی 
نداشتیم. او هیچ محبتی به من نداشت تا اینکه با فرشید آشنا 
شدم او بر عکس شوهرم مرد مهربان و با محبتی بود به همین 
خاطر به او عالقه مند شدم. دو پسرم پس از مرگ پدرشان پیش 
عمویشان زندگی می کنند پسرم کینه سنگینی از من به دل دارد 

و حاضر نیست مرا ببیند.
پس از پایان جلسه محاکمه،، قضات دادگاه ختم جلسه را اعالم 
مرد  و  کرده  آزاد  را  فریبا  قطعی  رأی  صدور  زمان  تا  اما  کردند 
میانسال نیز راهی زندان شد تا حکم مناسب برای این زوج صادر 

شود.

خبر جهانگیری خبر داد:
موافقت رهبری با تخصیص یک میلیارد دالر برای تثبیت و توسعه اشتغال کشور

معاون اول رییس جمهوری از موافقت رهبری با برداشت 
یک میلیارد دالر اعتبار از صندوق توسعه ارزی برای تثبیت 

اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید خبر داد.
رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  ایسنا،  گزارش  به 
جمهوری در بازدید از نمایشگاه عرضه محصوالت طرح های 
نمایشگاه  در  )ره( که  امام خمینی  امداد  اشتغال کمیته 
بین المللی تهران برگزار شد، طی سخنانی به نتایج معنوی 
ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: ماه مبارک رمضان 
نتایج بسیاری برای روزه داران به همراه دارد که این نتایج 
در زندگی فردی و اجتماعی آنها دیده می شود. شاید یکی 
از مهمترین نتایج اجتماعی و سیاسی ماه مبارک رمضان 
ماه  این  در  است؛  در جامعه  ملی  روح همبستگی  ایجاد 
همه فکر می کنند که باید به فکر همدیگر باشند و دست 

ضعیف ترها را بگیرند.
وی با بیان اینکه همه ما به عنوان انسان های نیازمند در 
ماه مبارک رمضان دست نیاز به سمت خدای متعال بلند 
که  داریم  اعتقاد  و  اعتماد  ما  کرد:  خاطرنشان  می کنیم، 
خدای متعال دست رد به نیازهای بندگان خود نمی زند. 
ما اعتقاد داریم که با اتکا به خدای توانا می توانیم نیازهای 

جامعه اسالمی را در سختی ها تأمین کنیم.
از  را  صرفه جویی  و  قناعت  رئیس جمهوری  اول  معاون 
دیگر نتایج ماه مبارک رمضان عنوان کرد و گفت: ما از 
محدودیت هایی که در ماه مبارک رمضان وجود دارد یاد 
می گیریم که چگونه می توانیم از محدودیت ها و مشکالت 
قرار  مسیرمان  در  و صرفه جویی  قناعت  با  و  کنیم  عبور 
مبارک  ماه  درس های  کشور  فعلی  شرایط  در  بگیریم. 
رمضان برای ما بسیار آموزنده است و ما می توانیم با اتکا به 
این درس ها از شرایط دشوار پیش رو به خوبی عبور کنیم.

یک  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تصریح  جهانگیری 
دشمن جدی دارد که دشمن ملت و کشور ما و خواب های 
آشفته ای برای کشور ما دیده است که حتماً این خواب ها 
تعبیر نخواهد شد و ملت ایران در برابر این اتفاق سرفراز 

بیرون خواهند آمد.
وی ادامه داد: تناقض و تعارض در گفت وگوهای آنها به ویژه 
زمانی که اقدام به تهدید و اعزام ناو به منطقه ما می کنند 
و سالح ها و قدرت نظامی خود را به رخ می کشند و چه 
زمانی که صحبت از گفت وگو و مذاکره می کنند، در همه 
این اقدامات و اظهارات به ما این پیام را منتقل می کنند 
که ما با اتکا به ظرفیت های درونی و اجرای سیاست ها و 
راهبردهای تبیینی مقام معظم رهبری و تالش همه جانبه 
می توانیم سرسخت ترین دشمن خود را نیز وادار کنیم تا 

در مقابل ملت ایران سر تعظیم فرود آورد.
با اشاره به اظهارات خصمانه  معاون اول رئیس جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا درباره فعالیت های صلح آمیز  سران 
آمریکا  سران  که  دیده ایم  مکرراً  گفت:  کشور  هسته ای 

در مجامع بین المللی به دروغ مباحثی را علیه ما مطرح 
مطرح  که  است  سال   ۲۰ از  بیش  آمریکایی ها  کرده اند؛ 
کرده اند جمهوری اسالمی ایران به دنبال سالح هسته ای 
است و قصد ساختن بمب اتمی را دارد. بر همین اساس نیز 
تحریم های مختلفی وضع کردند و فشار آوردند و پرونده 
جمهوری اسالمی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل 
ارجاع دادند. از این زمان به بعد سازمان بین المللی انرژی 
اقدام به بازدید از  اتمی راهش به کشور باز شد و مکرراً 
انجام  از  پس  نهایت  در  کرد.  کشورمان  مختلف  مراکز 
گفت وگوهای وسیع توافقی انجام شد و شش قدرت بزرگ 
دنیا پذیرفتند تا در چارچوب این توافق انجام شده ایران به 
سمت بمب اتم نمی رود اما با این حال مشاهده می کنیم 
که امروز آقای ترامپ در ژاپن می گوید که اگر ایرانی ها به 
بمب هسته ای بگویند نه، ما همه درها را به روی آنها باز 

می کنیم.
جهانگیری خاطرنشان کرد: ملت متمدن و تاریخ ساز ایران 
خود قربانی سالح شیمیایی شده است اما حاضر نشده که 
خود از سالح شیمیایی استفاده کند. این تجربه آزموده 
شده در دوران دفاع مقدس و جنگ با انسان فاسد و ظالمی 
مثل صدام است. در دوران دفاع مقدس جلوه های مختلف 
ما در معرض بمب شیمیایی قرار گرفتند اما ما حتی یک 
بار نیز حاضر به استفاده از سالح های کشتار جمعی نشدیم.
وی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها به شناخت اشتباهی از 
ساختار حکومتی جمهوری اسالمی ایران رسیده اند، گفت: 
آمریکایی ها با وجود آنکه مطالعات بسیاری درباره ساختار 
حکومتی ما انجام داده اند، هنوز نتوانسته اند این ساختار را 
به درستی بفهمند؛ رهبر معظم انقالب ما به عنوان یک 
مرجع و فقیه یک فتوا و حکم حکومتی صادر کردند که 
نگهداری و به کار بردن سالح هسته ای حرام شرعی است. 
که  ندارد  اجازه  کشور  در  احدی  که  معناست  بدان  این 
به سمت بمب هسته ای برود. آمریکایی ها این موضوع را 
می دانند و این فتوا نیز در سازمان ملل به عنوان سند ثبت 

و منتشر شده است.
مذاکرات  نتیجه  داد:  ادامه  رئیس جمهوری  اول  معاون 
به  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  که  بود  این  هسته ای 
عنوان تنها سازمان بین المللی به ایران بیاید و بازرسی و 
کنترل های الزم را انجام بدهد. بر همین اساس آژانس در 
۱۴ گزارش خود تاکید کرده که ایران هیچ حرکت انحرافی 
به سمت سالح هسته ای نداشته است و آمریکایی ها نیز این 
موضوع را می دانند اما باز ادعاهای خود را تکرار می کنند 
و می خواهند با ملتی قدرتمند، تاریخ ساز و تمدن ساز خود 

را درگیر کنند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه آمریکایی ها حتماً از رفتار خود 
پشیمان خواهند شد، تاکید کرد: تنها با توانمندی و قدرت 
جمهوری اسالمی ایران آرامش در منطقه ایجاد می شود. 

امیدواریم که انشااهلل آمریکایی ها سر عقل بیایند و دست 
از فشارهایشان بردارند و بگذارند جمهوری اسالمی ایران 
مسیر توسعه ای خود را به خوبی ادامه دهد و منطقه در 
با کشورهای اسالمی  بتوانیم  باشد و ما  امنیت  آرامش و 
منطقه گفت وگو و زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم و 

نگذاریم که دیگران در منطقه ما دخالت کنند.
بخش  در  رئیس جمهوری  اول  معاون  ایسنا،  گزارش  به 
دیگری از صحبت های خود با اشاره به شرایط داخل کشور 
در سال جاری اظهار کرد: در سال ۹۸ داخل کشور شرایط 
مقداری دشوارتر است و فشارهایی که آمریکایی ها روی 
درآمدهای نفتی ما وارد کرده اند و در جاهای دیگر اعمال 
کرده اند ممکن است در بودجه و برخی مسائل اقتصادی 
محدودیت هایی ایجاد کنند. با این حال دولت مصمم است 
اساس  همین  بر  کنیم.  طی  خوبی  به  را  دوران  این  که 
و هر  بایستند  پای کشور  باید جوانمردانه  مدیران کشور 
کس در هر موقعیتی بخواهد به انسجام و وحدت داخلی 
ضربه ای وارد کند حتماً در مسیر آمریکا گام برداشته است 
چراکه این آمریکایی ها هستند که می خواهند داخل کشور 

ما بهم بریزد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه وظیفه ما حفظ انسجام داخلی 
است، اظهار کرد: نباید بگذاریم اختالفات موجود در کشور 
بیخود دامن زده شود. ایران فرصت ها و منابع بسیاری دارد 
و ما می توانیم در انسجامی از این فرصت ها برای برون رفت 

از مشکالت استفاده کنیم.
میلیارد  هزار   ۹۰۰ از  بیش  کشور  در  اینکه  بیان  با  وی 
به  ایران  در  داد:  ادامه  دارد،  وجود  پنهان  یارانه  تومان 
قدری نیروی جوان تحصیلکرده و بااستعداد وجود دارد که 
می تواند منجر به معجزه ای شود. در این راستا باید حتماً 
فرصت های جدیدی خلق کنیم و دولت، بخش خصوصی 
و دانشگاه ها می توانند در این مسیر اقداماتی انجام دهند تا 

باری از دوش مردم کاسته شود.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به فعالیت کمیته امداد 
مسائل  زمینه  در  امداد  کمیته  گفت:  )ره(  خمینی  امام 
مهمترین  از  یکی  مستضعفان  و  محرومین  به  رسیدگی 

یادگارهای امام راحل است.
جهانگیری با اشاره به حمایت های دولت از دستگاه های 
حمایتی خاطرنشان کرد: دولت با منابع محدود خود تالش 
کرده تا به اقشار مستضعف و دستگاه های حمایت کننده 
از آنها توجه کند. اینکه از سال ۹۶ تاکنون نیز مستمری 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بیش از سه برابر 

شده، نشان از تعهد دولت در این زمینه است.
وی افزود: همواره جهت گیری کمیته امداد امام خمینی 
توانمندسازی  و  مددجویان  به  رسیدگی  مسیر  در  )ره( 
در  ایجاد شرکت هایی  این حال شاید  با  است.  بوده  آنها 
این مجموعه در زمینه تکمیل اشتغال و برندسازی بتواند 

تکمیل کننده کار کمیته امداد باشد.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت حتماً در 
بهزیستی  و  امداد  کمیته  به  اشتغالزایی  اعتبارات  زمینه 
کمک خواهد کرد، گفت: کمیته امداد امام خمینی )ره( 
داده شد، سهم  اشتغال روستایی که تخصیص  اعتبار  از 
بسیار خوبی دارد. از سوی دیگر نیز در جلسه شورای عالی 
اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار شد تصویب 
کردیم یک میلیارد دالر اعتبار جدید از صندوق توسعه 
جدید  شغل  ایجاد  و  موجود  اشتغال  تثبیت  برای  ارزی 
تخصیص یابد که مقام معظم رهبری با این اقدام موافقت 

کردند.
وی گفت: حتماً این اطمینان را به کمیته امداد می دهیم 
که با تمام دغدغه هایی که داریم، نخواهیم گذاشت مردم 
تحت پوشش نهادهای حمایتی در شرایط امروز کشور تنها 

بمانند.
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خانه ای  وارد  دستبرد  برای  که  شب رو  دزد  چند 
اجساد  دیدن  با  بودند  تهران شده  در شرق  ویالیی 

مادر و دختر پا به فرار گذاشتند.
 بی توجهی نسبت به نگهداری از سالمندان یا افراد 
بیمار ممکن است سالمت یا جان این دسته از افراد 
می تواند  بی توجهی  این  کند.  مواجه  مخاطره  با  را 
ناشی از اختالف های خانوادگی یا مشغله های کاری 
باشد که در هر صورت با به خطر افتادن جان افراد 
همین  با  پرونده ای  در  کرد.  توجیه  را  آن  نمی توان 
موضوع اختالف خانوادگی اعضای یک خانواده سبب 
شده است مادر سالخورده و دختر بیمارش در تنهایی 
و به طرز دلخراشی جان خود را از دست بدهند که 
راز مرگ آن ها با سرقتی که از محل انجام شده بر 
مال شده است. در این پرونده مأموران پلیس تهران 
ساعت ۲۲ شامگاه شنبه چهارم خردادماه جسد مادر 
حدود  اینکه  از  پس  را  بیمارش  دختر  و  سالخورده 
که  کردند  کشف  بود،  گذشته  مرگشان  از  دوماه 
خاطر  به  خانواده  دیگر  افراد  داشت  این  از  حکایت 
اختالفی که داشته اند از آن ها سراغی نمی گرفته اند. 
گفت:  و  گرفت  تماس  پلیس  اداره  با  زنی  آن شب 
است  باز  از همسایه ها  یکی  ویالیی  خانه  در حیاط 

و  است  تخریب شده  خانه شان هم  به  ورودی  در  و 
به خانه همسایه  یا سارقانی  احتمال می دهد سارق 
دستبرد زده باشند. پس از اعالم این خبر تیمی از 
بررسی موضوع  برای  مأموران کالنتری ۱۴۷ گلبرگ 
حادثه  محل  در  مأموران  شدند.  حادثه  محل  راهی 
به  ورود  روبه رو شدند که در  باز خانه ویالیی  با در 
ورود  از  پس  مأموران  بود.  شده  تخریب  هم  خانه 
سالخورده ای  زن  جسد  با  خانه  ورودی  در  پشت 
مواجه شدند که بوی تعفن و پوسیدگی آن حکایت 
از این داشت چند ماهی از مرگ آن گذشته است. در 
ادامه مأموران جسد زن میانسال دیگری را در یکی 
از اتاق ها مشاهده کردند که مشخص شد این زن هم 
حدود دوماهی از مرگش گذشته است. در حالی که 
قاضی  بودند  کرده  حفظ  را  حادثه  صحنه  مأموران 
امور  دادسرای  قتل  ویژه  بازپرس  رضوانی،  کامران 
اداره دهم  کارآگاهان  از  تیمی  همراه  تهران  جنایی 
پلیس آگاهی در محل به تحقیق پرداختند. بررسی ها 
نشان داد جسد ها متعلق به مادر و دختر ۷۵ و ۵۵ 
ساله ای به نام کبری و شهربانو است که در این خانه 
تنها زندگی می کرده اند. یکی از همسایه ها گفت: این 
زن پس از مرگ شوهرش همراه دختر بیمارش در 

این خانه تنها زندگی می کردند و معموالً بستگانشان 
با  و  بودند  تنها  همیشه  و  نمی زدند  سر  آن ها  به 
همسایه ها هم رفت و آمد نداشتند تا اینکه ساعتی 
که  است  باز  خانه شان  حیاط  در  شدم  متوجه  قبل 
کردم،  دقت  خوب  وقتی  شدم.  کنجکاو  و  مشکوک 
بالفاصله  که  است  شده  تخریب  خانه شان  در  دیدم 
با اداره پلیس تماس گرفتم و موضوع را اطالع دادم، 
خانه شان  در  دختر  و  مادر  این  نمی کردم  فکر  اما 
بوی  متوجه  هم  ما  مدت  این  در  کرده باشند.  فوت 
است  ویالیی  نشدیم، چون خانه شان  آن ها  بد خانه 
و با خانه های ما فاصله دارد. مأموران در بررسی های 
بعدی دریافتند زن سالخورده پس از فوت شوهرش 
مراقبت  داشته  بیماری ام اس  که  کبری  دخترش  از 
و نگهداری می کرده است و در این مدت پسرش به 
آن ها  از  سراغی  داشته  آن ها  با  که  اختالفی  خاطر 
نمی گرفته است. مأموران در بررسی های محل حادثه 
تاریخ  که  کردند  پیدا  را  ماستی  دبه  یخچال  داخل 
تولیدش به بعد از تعطیالت عید بر می گشت که نشان 
می داد این خانواده تا حدود دوماه قبل زنده بوده اند و 
از سوپر مارکت محله شان این دبه ماست را خریداری 
کرده اند. همزمان با انتقال اجساد به پزشکی قانونی 

فرضیه  این  مرگ  اصلی  علت  شدن  مشخص  برای 
زن  زیاد  احتمال  به  که  گرفت  قوت  مأموران  برای 
را  خود  جان  سکته  یا  بیماری  خاطر  به  سالخورده 
کرده  زیادی  تالش  مرگ  از  قبل  و  داده  دست  از 
است تا خودش را به حیاط خانه یا کوچه برساند و 
همسایه ها را با خبر کند، اما در نهایت پشت در خانه 
فوت می کند. پس از این حادثه دختر زن سالخورده 
را  رفتن  راه  و  توان حرکت  اس  بیماری ام  به خاطر 
از همسایه ها درخواست کمک کند  تا  نداشته است 
و سرانجام پس از چند روز تنهایی احتماالً به خاطر 
قسمت  در  است.  باخته  جان  تشنگی  و  گرسنگی 
حادثه  محل  بررسی  به  مأموران  تحقیقات  از  دیگر 
پرداختند که با توجه به بهم ریختگی اثاثیه خانه و 
تخریب در ورودی متوجه شدند ساعتی قبل از اعالم 
این خبر به احتمال زیاد سارق یا سارقانی با تخریب 
در ورودی برای سرقت وارد این خانه شده اند که با 
و  فرار کرده اند  از ترس  و دختر  مادر  مشاهد جسد 

حتی در حیاط را هم نبسته اند. 
تنها  دختر  و  مادر  انگیز  غم  مرگ  درباره  تحقیقات 
دستور  به  حادثه  این  پنهان  زوایای  شدن  روشن  و 

قاضی رضوانی از سوی مأموران ادامه دارد.

سرقت، راز مرگ مادر و دختر را بر مال کرد

آگهی فقدان سند مالکیت 
مسکونی  واحد  ششدانگ  مالک  حسین  فرزند  قناتغستانی  محمدی  اصغر  آقای 
و  آن صادر  مالکیت  سند  4 کرمان که  بخش  اصلی   11 از  فرعی  پالک 7031 
تسلیم گردیده و به موجب سند رهنی شماره 45303 - 1396/7/13 دفترخانه 90 کرمان در رهن 
بانک مسکن می باشد ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضاء شده مدعی است 
سند مالکیت مزبور به علت جابجایی مفقود و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا به استناد 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1398/3/8
332 م/الف

عیسی حافظی فر - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 
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سارق احشام در کمتر

 از ۱۲ ساعت با ۲۰ راس گوسفند 

دستگیر شد
و  نفر سارق  از دستگیری یک  انتظامی شهرستان کرمان  فرمانده 
کشف ۲۰ راس گوسفند در عملیات ماموران انتظامی بخش راین 

در کمتر از ۱۲ ساعت خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ؛ سرهنگ 
محمدرضا فداء،فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: در پی 
فقره  یک  وقوع  بر  مبنی   ۱۱۰ پلیسی  فوریت های  مرکز  اعالم 
سرقت احشام در سطح حوزه استحفاظی بخش راین، دستگیری 
سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی این بخش قرار 

گرفت.
وی تصریح کرد: در همین رابطه مأموران انتظامی با انجام یک 
سری اقدامات اطالعاتی و پلیسی موفق شدند در کمتر از ۱۲ 

ساعت سارق را شناسائی و دستگیر کنند.
در  بود  هرگونه سرقت  منکر  ابتدا  در  که  متهم  کرد:  بیان  وی 
مواجهه با شواهد موجود چاره ای جز بیان حقیقت نداشت و به 
سرقت ۲۰ راس گوسفند به ارزش ۴۰ میلیون ریال اعتراف کرد.
وی گفت: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شد.
مردم خواست  از  در خاتمه  انتظامی شهرستان کرمان  فرمانده 
برهم  و  مجرمان  فعالیت  از  که  را  اطالعاتی  و  اخبار  هرگونه 
فوریت های  طریق  از  دارند  جامعه  در  امنیت  و  نظم  زنندگان 
پلیس  اطالع  به  انتظامی  یگان  نزدیکترین  یا  و   ۱۱۰ پلیسی 
برسانند و نظرات و پیشنهادات و تقدیر از عملکرد پلیس را با 

سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.

خواستگار قالبی در دام پلیس افتاد
جرم  به  فردی  دستگیری  از  کرمان  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 

کالهبرداری و جعل عنوان خبر داد.
؛ سرهنگ  باشگاه خبرنگاران جوان   استان های  به گزارش گروه 
یداهلل حسن پور رئیس پلیس آگاهی کرمان گفت: کارآگاهان اداره 
مبارزه با جعل و کالهبرداری این پلیس با رصد فضای مجازی از 
یک مورد تقاضای ازدواج فردی با تحصیالت دکترای فلسفه و استاد 

دانشگاه، در یکی از سایت های بازاریابی مطلع شدند.
وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات فنی و اطالعاتی گسترده، یک 
نفر از مال باختگان که تحت عنوان ازدواج از نامبرده کالهبرداری 

شده بود را شناسایی کردند.
حسن پور بیان کرد: متهم با جلب اعتماد مال باخته برای ازدواج و 
اینکه می خواهد در یک کار اقتصادی سرمایه گذاری کند از وی ۱۰ 

میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود.
به شناسایی و دستگیری متهم  اشاره  با  انتظامی استان  این مقام 
در یک عملیات غافلگیرانه بیان کرد: با دستگیری این متهم قصد 
شوم وی برای انجام کالهبرداری از ۲ نفر دیگر ناکام ماند و متهم با 

تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.
رئیس پلیس آگاهی استان گفت: از ساده انگاری و اعتماد بی جا به 
افرادی که در فضای مجازی فعالیت می کنند پرهیز و از شهروندان 
خواست هرگونه موارد مشکوک در این خصوص را از طریق مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

کمیته اخـالق فدراسیون  فوتبال درباره علیرضا بیرانوند 
دروازه بان پرسپولیس اطالعیه ای صادر کرد.

 به گزارش جام جم آنالین از سایت رسمی فدراسیون 
فوتبال،در این اطالعیه  آمده است:

و  بازیکن  بیرانوند  علیرضا  آقای  اخالقی  تخلف  درباره 
تهران  پرسپولیس  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  بان  دروازه 
نیروی  مامور  به  نسبت  ناشایست  رفتار  بر  مبنی 
جم  شهرستان  تختی  ورزشگاه  در  مستقر  انتظامی 
پارس  و  پرسپولیس  دیدار  حاشیه  در  بوشهر  استان 
ها  رسانه  در  آن  فیلم  که   ۹8/۰۲/۲6 تاریخ  در  جنوبی 
منتشر شده است اعالم می دارد با عنایت به محتویات 

انتظامی  نیروی  رسمی  شکایت  به  توجه  با  و  پرونده 
جمهوری اسالمی ایران و شخص مامور حاضر در محل 
به  های  فیلم  مشاهده  و  گرفته  قرار  تعرض  مورد  که 
از  دور  به  و  ناشایست  رفتار  از  حاکی  که  آمده  دست 
ای  حرفه  رفتار  و  اجتماعی  عمومی  نزاکت  و  اخالق 
به  نامبرده  اینکه  به  توجه  با  و  ؛  باشد  می  ورزشکاران 
عنوان یک ورزشکار و فوتبالیست در سطح ملی الگوی 
بسیاری از جوانان و فوتبال دوستان بوده که مسئولیت 
وی را در رعایت اصول اخالقی دو چندان می سازد و 
اینکه دفاعیات ایشان و وکیل وی در توجیه علت چنین 
نگرفته  قرار  اخالق  کمیته  اعضاء  پذیرش  مورد  رفتاری 

مسجل  و  محرز  را  نامبرده  به  انتسابی  تخلف   ، است 
نامه  آئین  ماده 5۱  با  را مطابق  رفتار وی  و  تشخیص 
و  ایران  اسالمی  فوتبال جمهوری  فدراسیون  انضباطی 
نیز ماده ۱3 آئین نامه اخالق فیفا مصوب سال ۲۰۱8 

که مقرر می دارد :
اهمیت  از  باید  نامه  آئین  این  به  متعهد  افراد   -  ۱
آن  با  توام  های  مسئولیت  و  تعهدات  و  خود  وظایف 
آئین  این  به  متعهد  افراد   ، به طور خاص  باشند  آگاه 
نامه باید وظایف خود را اجراء و مجدانه به مسئولیت 
های خود عمل کنند به ویژه در مورد موضوعات مرتبط 

با امور مالی .
برای  که  جایی  تا  نامه  آئین  این  به  متعهد  افراد   ۲-
آنها مقدور باشد باید به چهارچوب مقرراتی فیفا احترام 

بگذارند.
3 - افراد متعهد به این آئین نامه باید به اهمیت تاثیر 
رفتارشان به اعتبار فیفا واقف باشند و از این رو به شیوه 
ای موقر و اخالق مدارانه رفتار و همواره با اعتبار کامل 

و به درستی کار کنند.
۴ - افراد متعهد به این آئین نامه باید از انجام هرگونه 
یا عملی که ممکن است  ، رفتار ، سوء قصد  فعالیت 
ناشایست یا شکل گرفتن ظن به  منجر به بروز رفتار 

وجود آن شود خود داری کنند .
نقدی  جریمه  با  بایست  می  ماده  این  از  تخطی   -  5
است  سوئیس  فرانک  هزار   ۱۰ حداقل  که  متناسب 
فعالیت  هرگونه  در  شرکت  از  محرومیت  همچنین  و 
مرتبط با فوتبال به مدت حداکثر دو سال مجازات شود.

با عنایت به مراتب مذکور و نیز بند یک ماده ۱3 آئین 
نامه  نامه اخالق فیفا و نیز مواد 5۱ ، 53 و 5۹ آئین 
انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران آقای 
علیرضا بیرانوند را به مدت 3 بازی رسمی در مسابقات 
و  فوتبالی محروم  فعالیت رسمی  از هرگونه  باشگاهی 
نامبرده را به پرداخت مبلغ 5۰۰ میلیون ریال جریمه 
نقدی در حق فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران 
محکوم می نماید که با عنایت به سابقه رفتار و عملکرد 
و حسن شهرت ایشان در بین اهالی فوتبال مستنداً به 
ماده ۱۰۷ آئین نامه مذکور سه جلسه محرومیت وی را 
به مدت شش ماه تعلیق می کند تا در صورت پرداخت 
جریمه نقدی و همچنین اعالم عذر خواهی رسمی و 
انتظامی  نیروی  زحمتکش  و  خدوم  پرسنل  از  کتبی 
محرومیت وی تعلیق و پس از انقضاء مدت شش ماه 
به شرط عدم ارتکاب رفتار غیر اخالقی از سابقه ایشان 
حذف گردد در غیر این صورت رای محرومیت مستنداً 
به ماده ۱۱۲ آئین نامه انضباطی و ماده 63 آئین نامه 

اخالق به محض صدور و ابالغ اجراء خواهد شد.
باشگاه فرهنگی ورزشی  به  انتسابی  درخصوص تخلف 
پرسپولیس مبنی بر عدم ارائه آموزش الزم به بازیکنان، 
فرهنگ سازی و اخالق محوری و عدم نظارت بر رفتار 
صادره  رای  باشد.  می  مفتوح  کماکان  پرونده  ایشان 
حضوری محسوب و در مهلت قانونی قابل اعتراض در 

کمیته محترم استیناف فدراسیون فوتبال می باشد .
قابل اعتراض نبودن این رای مانع اجرای آن نبوده و از 

تاریخ ابالغ به موقع اجراء در خواهد آمد.

با گلزنی در دیدار آخر  ایرانی زنیت  مهاجم 
گلزن  برترین  دوم  رده  در  پایان  در  تیمش 

لیگ روسیه قرار گرفت.
 به گزارش جام جم آنالین  ، از هفته سی ام 
رقابت های لیگ روسیه، زنیت میزبان ینسی 

بود و با نتیجه ۴ بر یک پیروز شد.

در این بازی سردار آزمون ۹۰ دقیقه در ترکیب 
تیمش حضور داشت و گل اول تیمش را از 
روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و بر روی گل 

چهارم پاس گل داد.
رساند  ثمر  به  که  گلی  این  با  ایرانی  مهاجم 
۱3 گله شد و در رده دوم برترین گلزنان لیگ 

ایرانی موفق شد  برتر روسیه ایستاد. مهاجم 
این فصل در ترکیب تیمش 6 پاس گل  در 

هم بدهد.
برترین گلزن لیگ روسیه فدور چالوف از تیم 
زسکا مسکو بود که موفق شد ۱5 گل به ثمر 

برساند.

ثمر  به  گل   ۲ تیمش  دیدار  آخرین  در  وی 
لقب  لیگ  گلزن  برترین  نهایت  در  تا  رساند 
بگیرد. چالوف همچنین ۷ پاس گل هم برای 

هم تیمی های خود مهیا کرده بود.
ویکتور کالسن از تیم کراسنودار هم با ۱۲ گل 

و 5 پاس گل در رده سوم ایستاد.

حکم انضباطی بیرانوند صادر شد

سردار آزمون دومین گلزن برتر لیگ روسیه شد
خبر

این شهرستان  ارتفاعات هور  از کشف چهار جسد در  فاریاب  فرماندار 
خبر داد و گفت: این چهار نفر برای جمع آوری و چیدن گیاه آویشن به 

کوهستان رفته بودند.
علی نیکنفس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ۱۰ روز پیش چهار 
نفر از اهالی بخش هور شهرستان فاریاب به قصد چیدن و جمع آوری 

آویشن از منطقه خود خارج می شوند.

وی ادامه داد: پس از گذشت چندین روز از غیبت آنها، خانواده هایشان 
اعالم مفقودی کرده و بالفاصله شورای تامین فاریاب پیگیر این مساله 

شد.
از بررسی های  فاریاب اظهار کرد: پس  تامین شهرستان  رئیس شورای 
نخستین،  احتمال برخورد صاعقه و خفگی در آب برای این افراد بیشتر 

شد.

وی تصریح کرد: متاسفانه اجساد این افراد به مدت 6 روز در آب بود و 
با کمک اعضای ستاد بحران در منطقه،   توانستیم هر چهار جسد را 

پیدا کنیم.
از  یکی  و  پسر خود  فرزند   ۲ همراه  به  خانواده  پدر یک  قبل،  روز   ۱۰
همسایگان برای جمع آوری گیاه دارویی آویشن عازم ارتفاعات هور شده 

بودند که پس از گذشت ده روز اجساد تمامی آنها پیدا شد.

پس از گذشت 10 روز؛    اجساد چهار مفقودی فاریاب پیدا شد

افقی: 
1-نورمن میلر نویسنده بنام آمریکایی را با این 

نام می شناسند 
2- مارماالد - از شهرهای کردنشین غرب

3- بلندی و ارتفاع - برای رفع چین و چروک 
پارچه الزم است - پیمودن 

4- سیل و آبخیز - آرامش دادن و فرو نشاندن 
5- مبهوت و متحیر ماندن - زلف 

6- پرده داری کعبه - تفسیر کتاب زرتشت 
7- نامی که در تورات بخداوند متعال اطالق 
)ع(-  یوسف  حضرت  برادران  از   - گردیده 

درجه کوتاهی و بلندی صدا 
8- اولین مالقات کنندگان پس از مرگ 

9- رمزینه - مزاحم و کسی که هزینه زندگی 
و  پدیدار  بیاندازد-  دیگری  بر دوش  را  خود 

آشکار 
10- رستگاری و نجات - جاودان ساختن - 

سرانجام همه مخلوقات 
11- توجه دادن فکر و عالقه به باطن خویش 

در اصطالح روان پزشکی 
 - جمع  ضمیر   - وسیع  علفزار  و  12-جلگه 
نومید - بگفته شیخ اجل سعدی شیرازی برای 
هر ... دو نعمت و بر هر نعمتی شکری واجب 

است.
13- از تیم های شمالی حاضر در لیگ دسته 

اول فوتبال کشور - تکیه 
14- آنطوریکه - تا خوردن و پیچیدگی 

15- پیامبر گرامی اسالم )ص( بر انجام آن از 
گهواره تا گور تاکید بسیار داشته اند.

عمودی: 
1- از شهرداران سابق پایتخت در دهه هفتاد

2- تابلویی از کامیل پیسارو - رمق آخر 
3- لغزنده و چسبناک - روایتگر - واگذاشتن 

کاری به کسی و تکیه کردن به او 
4- اولین دو رقمی اول - اثر مشهور او را می 

توان ناقوسی برای آدانو نام برد - از درندگان 
جنگلی

 - یادداشت   - زاگرس  جبال  سلسله  بام   -5
سیاهرگ - دستور حاکم شرع 

و  مخرب  اسلحه   - آقایان  برای  نامی   -6
ویرانگر - آماده و مهیا است اگر حروفش را 

مرتب کنیم.
7- اولی زگیل و آزخ و دومی عاجز و درمانده 
و  اصیل  اسب   - نمودن  آرام  و  ساکن   -8

نجیب- جامه وارونه پوشیدن 
9- ادراک و بوئیدن - عضو هم تیمی - واحد 

نظامی 
10- از گیاهان طبی که در آمریکای جنوبی 

می روید - شهری در استان فارس 
11- بوستانی در حاشیه کمربندی شهر کرمان 

- اولی عواقب و دومی دین برتر 
12- سالکان طریق - زرد فرنگی 

نقره ای و  13- یک خودمونی - همچنین - 
نامی زنانه - زشت و پلید 

ساز  انواع  از   - کنجاوه   - آئین  و  رسم   -14
بادی 

15- دلیل آن را )جان تندل( کشف کرد.
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سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

دکترای مشاوره و زوج درمانی روش های ایجاد اعتماد 
مالی بین زن و شوهر در زندگی مشترک را تشریح 

کرد.
روناک عشقی با اشاره به اینکه مسائل اقتصادی یکی 
از مسائل مهم در زندگی زناشویی است، اظهار کرد: 
این اتفاق ربطی به میزان دارایی های همسران ندارد، 
امنیت در  و  اعتماد  ایجاد  به  وابسته  بیشتر  امر  این 
زندگی مشترک است و اینکه حداقل نقطه آسایش 
بین  ارتباط  مورد  در  او  برآورده شود.  زوج ها  رفاه  و 
مسائل اقتصادی و رضایت زناشویی، گفت: مشکالت 
شدید اقتصادی مثل فقر، بیکاری و مشکالت خاص 
معیشتی فرزندان را هم درگیر می کند و از مشکالت 
و  خانواده  مشاوره  این  است.  زناشویی  نارضایتی 
زوج درمانی با بیان اینکه داشتن پول زیاد در زندگی 
افزود:  می شود،  اختالف  ایجاد  موجب  زناشویی 
پژوهش ها نشان می دهد که داشتن شرایط اقتصادی 
پول  نمی شود،  زناشویی  رضایت  افزایش  باعث  باال 
سرمایه گذاری  ایجاد  باعث  مشترک  زندگی  در  زیاد 
و پنهان کاری بیشتر است، اما از سویی نادیده گرفتن 
مسائل اقتصادی نیز غیرقابل انکار است و باید اعتماد 
افزایش  خانواده  مالی  مسائل  حوزه  در  زوج ها  بین 
یابد. او ادامه داد: به همین دلیل است که در شرایط 
سرمایه  هنگامی که  پایین تر  یا  متوسط  اقتصادی 
مشخصی وارد سیستم خانواده می شود بحث پنهانی 
هم وجود ندارد. عشقی با بیان اینکه ایجاد توافقات 

مالی قبل از ازدواج بهترین کار برای رسیدن به سطح 
اعتماد مالی در زندگی مشترک است، افزود: برخی از 
اشخاص قبل از ازدواج در مورد مسائل مالی کمرو بوده 
و صحبتی نمی کنند، بیشتر بر اساس حدس و گمان 
خودشان پیش می روند و می خواهند که زندگی شان 
بر مبنای ایده آل های ذهنی شان اتفاق بیفتد. او ادامه 
رویدادهایی  بهترین  از  یکی  همسری  همسان  داد: 
است که می تواند در ازدواج رخ دهد، صحبت نکردن 
و کمرویی در مورد مسائل مالی باعث کاهش توافقات 
زوجی می شود. دکترای مشاوره و زوج درمانی با بیان 
اینکه ازدواج های همسان، ازدواج های کم تعرض تری 
وضعیت  هم  مالی  زمینه  در  کرد:  اظهار  هستند، 

همین طور است، در گام نخست ازدواج با شخصی از 
پایگاه اقتصادی مشابه و با منش اقتصادی، فرهنگی 
مشابه موجب افزایش اعتماد زوج ها و عدم پنهان کاری 
و پیشگیری از تعارض های بعدی است. او با بیان اینکه 
چنانچه نقطه آسایش مالی زن و شوهر مشخص باشد، 
تفاوت ها در این زمینه نزدیک به صفر می شود، یادآور 
شد: اگر مخارج زوج ها برای یکدیگر قابل درک باشد 
نخواهند  مالی  حوزه  در  پنهان کاری  و  بی اعتمادی 
داشت. عشقی وجود اعتماد مالی بین زوج هایی که 
هر دو شاغل هستند را ضروری دانست و گفت: باید 
حیطه آزادی زوج ها در زمینه مالی مشخص شود و از 
هرگونه پنهان کاری در این زمینه بپرهیزند. او با بیان 

نیز  اقتصادی  به مدیریت  باید نسبت  اینکه زوج ها 
به یکدیگر اعتماد داشته باشند، افزود: در این زمینه 
مشورت گرفتن از یکدیگر در ایجاد ارتباط صمیمانه تر 
باشد.  کمک کننده  بسیار  می تواند  شوهر  و  زن  بین 
حیطه  کنید  سعی  کرد:  توصیه  زوج ها  به  عشقی 
چرا  بگیرید  نظر  در  همسرتان  برای  را  مالی  آزادی 
به  منجر  و  جلوگیری  پنهان کاری  از  اتفاق  این  که 
افزایش شفافیت در زندگی می شود. او داشتن حساب 
دانست  مهم  نیز  را  زناشویی  زندگی  در  مشترک 
باهم شریک هستند  مخارج  در  زوج ها  اگر  گفت:  و 
اتفاق  این  باشند،  باهم سهیم  اموال هم  در  بایستی 

اعتماد مالی را افزایش می دهد.

خبرضرورت وجود اعتماد مالی بین زوج های شاغل
مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان:

سرهنگ پوررضا قلی

 از چهره های ماندگار 

و برجسته استان کرمان است

ایشان  از  نژاد  مهندس سهراب  قلی،  پوررضا  از سرهنگ  تقدیر  مراسم  در 
به عنوان یکی از چهره های ماندگار پلیس و یکی از چهره های برجسته  

استان یاد کرد.
با حضور مدیرعامل  ایرانیان؛  زرند  فوالد  روابط عمومی شرکت  به گزارش 

شرکت فوالد زرند ایرانیان، از سرهنگ پوررضاقلی تقدیر شد. 
مهندس سهراب نژاد در این مراسم گفت:  انتخاب سرهنگ پوررضاقلی به 
عنوان چهره ی ماندگار پلیس انتخابی بجا و شایسته بود و امیدواریم این 
بزرگوار همچنان پایدار و ماندگار باشد و بتوانیم همواره از رهنمودهای وی  

استفاده کنیم.

شرکت حکیم مس واقع در شهر مس سرچشمه در نظر دارد سه دستگاه خودرو خود شامل: 
1- سواری نیسان )پاترول 4 درب( مدل 1371 به شماره پالک 931 ب 55

2- آمبوالنس هایروف نیسان )پاترول( مدل 1370 به شماره پالک 935 ب 55
3- آمبوالنس هایروف نیسان )پاترول( مدل 1370 به شماره پالک 928ب 55 را از طریق مزایده به فروش برساند.

عالقمندان می توانند از 98/3/18 لغایت 98/3/22 در  وقت اداری از خودروهای مورد مزایده در محل شرکت حکیم مس بازدید نمایند.
متقاضیان می بایست مبلغ 20/000/000 ریال بابت هر خودرو را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به حساب سیبا به شماره 0105782324003 
نزد بانک ملی شعبه مس سرچشمه بنام شرکت حکیم مس واریز و فیش واریزی به همراه فرم پیشنهاد قیمت را حداکثر تا تاریخ 98/3/27 

تحویل امور اداری نمایند.
برگزاری جلسه مزایده و گشایش پاکت ها در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/4/2 در محل شرکت حکیم مس می باشد. ضمنا هزینه 

چاپ آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد.
شرکت حکیم مس 

آگهی مزایده فروش خودرو

آگهی مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک رفاه کارگران استان کرمان )نوبت دوم(

شرایط 
پرداخت

توضیحات قیمت پایه اعیان عرصه کاربری نوع ملک ک ثبتی پال آدرس ملک کد ملک ردیف

ب متصرف دارد 1.355.000.000 102/57 قدرالسهم مسکونی آپارتمان 987/1008 کوچه 8 -  طبقه اول بافت -  بلوار شهید بهشتی -   5/08014 1

ب تخلیه -  دارای پارکینگ و انباری 3.498.000.000 104/72 قدرالسهم مسکونی آپارتمان 1818/3117 کوچه 25 -  طبقه اول -  واحد 2 کارگر -   رفسنجان -  خیابان  5/08019 2

ج تخلیه -  شامل پاساژ و ساختمان قدیمی 18.400.000.000 415 715 تجاری مسکونی ساختمان 5933 ک 10 کوچه 4 -  پاساژ و خانه قدیمی -  پال زرند -  خیابان شهید چمران -   5/02542 3

ج تخلیه -  اعیان شامل : همکف)160 م.م( ، زیرزمین 
)160م.م( و نیم طبقه )140م.م(

6.853.175.000 460 637/5 تجاری اداری ساختمان 6518/3120 سیرجان -  منطقه ویژه اقتصادی سیرجان -  سایت بانکها -  بلوار ایران -  محل سابق شعبه بانک رفاه 5/02547 4

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 2.965.120.000 486/2 500 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1287 بم -  ارگ جدید -  فاز 4 مسکونی -  جنب واحدهای بانک سپه -  بلوک 1 5/02548 5

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 2.965.120.000 486/2 500 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1296 بم -  ارگ جدید -  فاز 4 مسکونی -  جنب واحدهای بانک سپه -  بلوک 2 5/02549 6

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 2.965.120.000 469/71 500 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1299 بم -  ارگ جدید -  فاز 4 مسکونی -  جنب واحدهای بانک سپه -  بلوک 3 5/02550 7

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 2.965.120.000 486/2 492 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1286 بم -  ارگ جدید -  فاز 4 مسکونی -  جنب واحدهای بانک سپه -  بلوک 4 5/02551 8

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 2.965.120.000 486/2 492 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1298 بم -  ارگ جدید -  فاز 4 مسکونی -  جنب واحدهای بانک سپه -  بلوک 5 5/02552 9

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 2.965.120.000 486/2 492 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1297 بم -  ارگ جدید -  فاز 4 مسکونی -  جنب واحدهای بانک سپه -  بلوک 6 5/02553 10

ب متصرف دارد -  3698م.م از عرصه متعلق به وقف می باشد 70.134.000.000 2897 7320 تجاری -  مسکونی 
- خدماتی

ساختمان 17/47 کرمانیت -  ضلع شمالی بزرگراه کرمان -  بزرگراه خلیج فارس -  سعادت آباد -  بعد از  5/06308 11

ب متصرف دارد -  سند به صورت مشاعی است 2.326.058.000 220 377/37 مسکونی ساختمان 573/691 جیرفت -  سه راه دهشتریها -  خیابان ابومسلم شمالی -  کوچه ابومسلم شمالی 6 -  سمت چپ -  کدپستی 761817795 5/06309 12

ب متصرف دارد 1.315.600.000 85 2989 مسکونی ساختمان 12/4 کوچه دوم سمت چپ -  اولین بن بست جیرفت -  جاده جنگل آباد -  روستای طوهان -  خیابان اصلی -   5/08006 13

ب تخلیه 61.449.800.000 413 252/8 تجاری بانک ساختمان 585/8 گیتی نورد -  محل سابق شعبه بانک رفاه سیرجان -  خیابان امام -  نرسیده به میدان  5/08007 14

ب تخلیه 47.400.000.000 158 158 تجاری بانک ساختمان 6/3477 کرمان ابتدای بلوار جمهوری -  سمت چپ -  جنب ایستگاه اتوبوس -  محل سابق شعبه بانک رفاه 5/08008 15

ب تخلیه 17.861.000.000 حدودًا 510 152/8 تجاری مسکونی ساختمان 1819/2317 رفسنجان -  خیابان شهداء -  جنب زایشگاه نیک نفس -  محل سابق شعبه بانک رفاه 5/08009 16

ب متصرف دارد 2.730.600.000 200 459/90 مسکونی ساختمان 574/1080 جیرفت -  چهارراه ژاندارمری -  خیابان قرنی 5/08011 17

ب متصرف دارد 3.093.800.000 285 373 مسکونی ساختمان 2288/249 ک 44 زرند -  انتهای خیابان شاهد -  پال 5/08012 18

ب متصرف دارد 925.000.000 185 327 مسکونی ساختمان 3122/1 کوچه کوچه 21 -  انتهای  بافت -  خیابان چمران -   5/08015 19

ب متصرف دارد 1.363.000.000 95 47/25 مسکونی ساختمان 987/287 کوچه شماره 6 و 8 بافت -  بلوار شهید بهشتی -   5/08016 20

ب متصرف دارد 2.748.485.000 292/23 92/93 تجاری -  مسکونی ساختمان 2/8424 کوچه اسکندری کهنوج - خیابان امام -  5/08017 21

ب متصرف دارد - عرصه طبق پایانکار )120/3 م.م( 2.301.200.000 138 128/6 مسکونی ساختمان 2766/1 کوچه یزدانپناه کوچه 42  کرمان خیابان شهید رجایی  5/08020 22

ب متصرف دارد 2.028.000.000 60 250 مسکونی ساختمان 706/1315 کوچه 5 جیرفت -  خیابان شهید بهشتی -  خیابان خیبر -   5/08021 23

ج تخلیه - اعیان شامل سوله انبار )1100م.م( و ساختمان 
اداری )140م.م(

8.229.000.000 1240 2500 ــ محل انبار 6518/1148/1280 سیرجان -  منتهی الیه جنوبشرقی منطقه ویژه اقتصادی بخش انبارها شماره 329 5/02544 24

ب تخلیه 1.171.750.000 41/70 قدرالسهم تجاری مغازه 18806/27 زرند خیابان امام -  پاساژ امین -  طبقه اول 5/08010 25

الف تخلیه 104.580.750.000 510/15 قدرالسهم تجاری واحد 6/5999 کدپستی 76 کرمان -  خیابان استقالل -  روبروی بیمارستان سیدالشهداء -  مجتمع پزشکی تجاری حکیم -   5/09243 26

بانک رفاه کارگران قصد فروش کلیه امالک تملیکی ومازاد برنیازخویش را ازطریق 
مزایده دارد متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر وخرید اسناد مزایده همه 
روزه )بجز جمعه ها وتعطیالت رسمی(به ساختمان مرکزی بانک واقع در خیابان امام 

جمعه نبش کوچه ۲طبقه سوم واحد تدارکات وساختمان مراجعه نمایند.
ضمنا تلفن شماره ۳۱۲۴۷۷۲۸-۰۳۴آماده پاسخگویی به سواالت متقاضیان می باشد.

شرایط مزایده و توضیحات مهم : 
۱- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% درصد قیمت پایه مندرج در آگهی به 
همراه ۱5۰.۰۰۰ ریال بابت خرید اسناد و پاکت الزاماً می بایست به حساب شماره 
۲۴۳۰۳۲559 و شبای شماره IR۳۳۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۳۰۳۲559 نزد کلیه 

شعب بانک رفاه استان کرمان واریز گردد . 

۲- عرصه و اعیان مندرجه در فهرست ذیل براساس متر مربع و قیمت پایه به 
کلیه امالک عرضه شده به استثنای مواردی که سهم  ریال می باشد . ضمناً 

عرضه شده در ستون توضیحات آنان قید گردیده شش دانگ می باشد . 
۳- کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسند و در صورت داشتن متصرف 

تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد . 

۴- مزایده گذار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهاد خرید مختار خواهد بود .
اخرین مهلت تحویل اسناد: روز یکشنبه 9۸/۳/۱۲ تا ساعت ۱۴:۳۰ پایان 

وقت اداری  
تاریخ افتتاح وبازگشایی پاکات: دوشنبه 9۸/۳/۱۳ تا ساعت ۱۰ صبح

محل افتتاح پاکات: سالن کنفرانس مدیریت شعب استان کرمان 

مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان کرمان


