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پر از حرفم...

صفحه  سوم 

مثبت اندیشی و تاثیر شگرف آن در موفقیت

نگاهی به زندگی و تباهی در داستان های » توماس مان«؛

هنر و راهی به سوی آرزوهای ناکام

اخذ رتبه برتر  اکتشافات  در معادن ایران 
توسط شرکت معادن زغا ل سنگ کرمان
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان:

جشنواره ملی شعر رضوی 

روزهای  17 و 18 تیرماه در کرمان

برگزار می شود

رییس اتاق بازرگانی کرمان:

در حوزه بازرگانی یک زنجیره برای 

منطقه جیرفت  تدوین کرده ایم
متن در صفحه دوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

آرامگاه خواجوی کرمانی 

در شیراز تعطیل شد

گزارش »کرمان امروز« از بدعهدی برخی نمایندگی های خودرو در کرمان، سرگردانی خریداران و اخطار تعزیرات حکومتی استان به نمایندگی ها:

متن کامل در صفحه سوم

چاله و چاه خرید خودرو
     یکی از مسائلی که این روزها عمدتا خریداران خودرو با آن مواجه هستند خلف وعده نمایندگی های فروش خودرو و پایبند نبودن این  شرکت ها به تعهدات خود است. با اینکه خودروسازان 
با افزایش قیمت خودرو درآمد خوبی کسب می کنند اما بازهم به بهانه های گوناگون مردم را سرگردان و ناراضی ساخته اند و حتی بعضی ها تمام داشته ی مالی خود را از دست داده اند. شایسته 

نیست مردمی که همواره پشتیبان نظام بوده اند با تاخیر و ضرری این چنینی پیام اعتراض خود را به رسانه های معاند نظام برسانند و....

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  اعالم گذشت از قاتل خانم معلم
  یک زن بخاطر عکس سلفی جان باخت!

  کشف انبار دپوی گندم  در ارزوئیه
  خالکوبی برای ایجاد وحشت!

  پایان مسابقات انتخابی تیم تنیس روی میز استان کرمان
  دونده کرمانی فاتح رقابت های قهرمانی کشور شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: 

 نوین سازی نظام مالیاتی 
مهمترین  رویکرد 

سازمان است

 صفحه  دوم

مسئوالن شکاف های قانونی 
را نیز  رصد کنند

که از همین روزها آغاز  روایت »کرمان امروز« از تخلفات رایج انتخاباتی  
می شود، به بهانه مشخص شدن اعضای ستاد انتخابات استان:

كانون وكالى دادگسترى كرمان مالك يك باب ساختمان هشت طبقه به  مساحت ٤١٨١ متر مربع با كاربرى تجارى-ادارى مى باشد كه در 
زمينى به مساحت ٣٣٧٠ متر مربع در كيلومتر سه بزرگراه هفت باغ )قطعه ١٩٤٣( با پيشرفت فيزيكى تقريبى پنجاه درصد احداث شده است.

به موجب مصوبه مورخ ١٣٩٨/٠٤/١١ هيأت مديره، كانون قصد دارد از طريق جلب مشاركت بخش خصوصى يا دولتى نسبت به تكميل آن از 
طريق قرارداد »ساخت، بهره بردارى و واگذارى )BOT(« اقدام نمايد.

فلذا بدينوسيله از كليه سرمايه گذاران و فعالين اقتصادى در امور تفريحى، گردشگرى، اقامتى، پذيرايي، تجارى، آموزشى و غيره درخواست 
مى نمايد در صورت تمايل به مشاركت در تكميل - با كاربرى توافقى- حداكثر تا تاريخ ١٣٩٨/٠5/١5 آمادگى اوليه و پيشنهادات خود را كتباً 

به نشانى كرمان ضلع شمالى پارك مطهرى، برج تجارت نوين، طبقه هشتم، كانون وكالى دادگسترى ارسال فرمايند. 
همراه  تلفن  يا  و  تلفن ٨2-٣25٣52٧٧  با  احتمالى  سواالت  به  پاسخ  يا  و  پروژه  از  بازديد  موجبات  نمودن  فراهم  براى  مى توانند  متقاضيان 

٠٩١٣١٤٠٣٣٦5 تماس حاصل فرمايند.
بديهى است كانون پس از اتمام مدت فراخوان و وصول پيشنهادات، شرايط عقد قرارداد را تعيين و شركت كنندگانى كه پيشنهاد آنها مطلوب 

باشد به مذاكره دعوت يا به ترتيب ديگرى كه هيأت مديره مصوب مى نمايد نسبت به انتخاب شريك اقدام خواهد كرد.
علی خواجویي راد - رئیس کانون وکالی دادگستری کرمان
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آگهى مناقصه عمومى 
)یک مرحله ای ( 

شماره 1 - 98
شركت احیاء استیل فوالد بافت

آگهى مناقصه عمومى 
)یک مرحله ای ( 

شماره 2 - 98
شركت احیاء استیل فوالد بافت

متن در صفحه سوم متن در صفحه سوم 
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اخبار استان

سیدمهدی طبیب زاده به رسالت و وظایف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی اشاره کرد و گفت: اتاق کرمان به منظور کمک به فراهم آوردن 
موجبات رشد و توسعه اقتصاد استان و همچنین تبادل افکار، بیان آرا 
و  تاسیس شده  بازرگانی  و  و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی 
قانونگذار هیچ وظیفه اجرایی را برای آن تعریف نکرده است. وی با بیان 
اینکه اساس اقدامات و برنامه های اتاق، کار اصولی، زیربنایی، پژوهشی و 
تحقیقاتی است، افزود: پارلمان بخش خصوص، صدای فعاالن اقتصادی 
است و هرکجا که در مسیر فعالیت ایشان مانعی وجود داشته باشد، اتاق 
موظف است صدای بخش خصوصی باشد و در مسیر حل مسائل موجود، 

پیشنهاد ارائه و برای رسیدن به نتیجه مطلوب تالش کند.
وی با بیان این مطلب که با توجه به همین رسالت به این نتیجه رسیدیم 
که مشکل جیرفت با انجام کارهای پیش پا افتاده حل نمی شود، در ادامه 
بخش،  در  قوی  بسیار  اقتصادی  پتانسیل  جیرفت  می گوید:  ایسنا  به 
کشاورزی، معدنی، گردشگری و میراث فرهنگی دارد و همچنین نیروی 
انسانی آن پتانسیل فوق العاده خوبی است که باید برای آن برنامه ریزی 

بلند مدت داشت و کار زیربنایی و اصولی انجام داد.
با  و محصوالتی  فعال  را  پتانسیل ها  این  باید  این منطقه  داد:  ادامه  وی 
قیمت تمام شده مناسب و کیفیت باال برای عرضه در بازارهای جهانی 
تولید کند؛ بنابراین باید در سه حلقه تولید محصول خوب و با کیفیت 
بازارسازی یا  و قابل رقابت؛ فرآوری و تکمیل چرخه تولید و در نهایت 
بازاریابی در سطح داخلی و بین المللی فعال بود که اتفاقا هرسه حلقه نیاز 

به کار مطالعاتی عمیق و کارشناسی دارد که زمان بر است.
در  عنبرآباد  و  جیرفت  اقتصادی  معین  اقدامات  به  کرمان  اتاق  رییس 

بخش معدن اشاره و اظهار کرد: توسعه اکتشافات، بهره وری در استخراج و 
همچنین ایجاد مکانیزم فرآوری در دستور کار بوده و پیگیری ها از طریق 
وزارت صمت، ایمیدرو و سازمان زمین شناسی مبین حرکت اصولی است 

که در این زمینه صورت گرفته است.
وی از ظرفیت های کشاورزی این مناطق سخن به میان آورد و در ادامه 
به تشریح اقدامات صورت گرفته در این بخش پرداخت و گفت: در بخش 
کشاورزی فعالیت های گسترده و اساسی صورت گرفته است و در بخش 
را  اقدامات  این  ادامه  در  انجام شده که  موثری  اقدامات  نیز  گردشگری 

تشریح خواهم کرد.
طبیب زاده بیان کرد: در بحث زیرساخت ها به  کمک مسئولین و نماینده 
مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی پیگیری های خوبی 
صورت گرفته؛ همچنین در زمینه آموزش، توانمندسازی و مهارت آموزی 

اقدامات زیادی نیز صورت گرفته است.
کرد:  بیان  و  دانست  بخش خصوصی  محرک  موتور  را  کرمان  اتاق  وی 

بخش خصوصی عامل تحول حوزه اقتصادی مناطق است.
برای  را  خود  برنامه های  که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  اتاق  رییس 
شهرستان های جیرفت و عنبرآباد با سه محور آغاز کردیم، ادامه داد: در 
نخستین گام به شناخت ظرفیت های منطقه برای شناسایی موانع و ارایه 

راهکاری برای رفع آنها پرداختیم.
بازرگانی یک زنجیره تدوین کردیم  طبیب زاده تصریح کرد: برای حوزه 
که این زنجیره شامل تولید با کیفیت، بسته بندی اصولی، حمل و نقل 
اصولی، ارتباط با تجار، بازار هدف و برگشت سرمایه بود و اتاق کرمان 

روی همه این موارد کار کرده است.
میان  به  سخن  باکیفیت  تولید  حوزه  در  گرفته  صورت  اقدامات  از  وی 
در  متولی  دستگاه های  با  که  ارتباطی  به  توجه  با  کرد:  عنوان  و  آورد 
زمینه تولید داشتیم، توانستیم در این حوزه اداره استاندارد را وارد کنیم 
پروانه  صدور  پیشنهاد  داشتیم،  اداره  این  با  که  توافقنامه ای  براساس  و 
بهره برداری استاندارد برای گلخانه ای را ارائه کردیم و اکنون بسیاری در 
حال دریافت پروانه استاندارد خود هستند. همچنین ایجاد دفتر استاندارد 
اتاق  بسیار مطلوب  و همکاری  پیگیری  با  نیز  فرایند  این  برای سهولت 

صورت گرفت.
رییس اتاق کرمان با تاکید برآنکه کیفیت، حدفاصل ما را با بازار مشخص 
اقداماتی  زیرساخت ها  ایجاد  و  توسعه   زمینه  در  کرد:  تصریح  می کند، 
صورت گرفته و با توجه به ظرفیت منطقه، ایجاد پایانه صادراتی را دنبال 
رفع شود، همچنین در همین خصوص،  تا مشکالت صادراتی  می کنیم 
زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم آوردیم و در زمینه آگاه سازی، دوره 
ایجاد  منطقه  این  در  بسته بندی  واحدهای  تا  برگزار شد  آموزشی  های 
شود و نیز به صورت آزمایشی از بازرگانانی که محصوالت این مناطق را 
در اصفهان، آستارا و ... بسته بندی و به بازارهای هدف ارسال می کردند 
بازه  در  است  ذکر  شایان  شود.  بسته بندی  منطقه  در  کاال  تا  خواستیم 

زمانی دو ماهه حدود 240 نفر در این بخش مشغول به کار شدند.

وی ادامه داد: کاالیی که در منطقه بسته بندی شد به راحتی در بازار 
روسیه عرضه شد، توانست با کاالی ترکیه و اسپانیا رقابت کند اما برخی 
کاالهایی وجود داشت که به بازار هدف نرسید؛ بنا بر تجربیات سال های 

قبل، امسال در این حوزه قوی تر و منسجم تر ورود پیدا خواهیم کرد.
طبیب زاده، به حمل و نقل اصولی اشاره و عنوان کرد: هر کاالیی می طلبد 
زیرساخت ها مالک  توسعه  که  کند  را حمل  آن  مخصوصی  ماشین  که 
همکاری های  و  پیگیری ها  با  و  بود  حوزه  این  در  ما  اصولی  و  اصلی 
مسئولین مربوطه توانستیم مجوز حمل بین المللی برای گمرک جیرفت 
اخذ کرده لذا با این مجوز می توان محصوالت را از بازار مبداء مستقیم به 

بازار هدف منتقل کنیم.
وی با بیان این مطلب که از طریق ارتباطی که با تجار داشتیم بازرگانانی 
از کشورهای مختلف را جذب و توانستیم با بازارهای هدف ارتباط برقرار 
کنیم، تصریح کرد: هندوستان، اکراین، امارات، روسیه، ترکیه، گرجستان، 
قطر، عراق و... جزء بازارهای هدف ما بودند اما به دلیل آنکه حجم کار 
شروع  روسیه  بازار  از  را  خود  کار  جدی  صورت  به  بود  گسترده  بسیار 

کردیم و فعاالن اقتصادی چندین دفتر در روسیه دایر کردند.
برای  بیان کرد:  و  دانست  بسیار مهم  را  بازرگانی  یکپارچگی حوزه  وی 
ایجاد مجموعه مدیریت صادرات جنوب پیگیری و مقدمات آن را فراهم 

آوردیم و اکنون سایت آن راه اندازی و برندسازی های آن شکل گرفت.
رییس اتاق کرمان ادامه داد: بر همین اساس بود که خرمای کلوته که 
تا امروز از طرق و توسط افراد مختلف در بازارهای جهانی عرضه می شد 
که  می کنیم  پیگیری  و  می شود  انجام  واحد  ریزی  برنامه  و  مدیریت  با 
امروز  که  ثبت شود هرچند  کرمان  استان  نام جنوب  به  کلوته  خرمای 
بازارها  در  کرمان  جنوب  صادرات  مدیریت  لوگوی  با  صادراتی  خرمای 

عرضه می شود. 
طبیب زاده، با بیان اینکه روی برگشت سرمایه به  جد در حال کار کردن 
بازرگان  که  بود  این  گذشته  ضعف های  از  یکی  کرد:  اظهار  هستیم، 
حرفه ای در منطقه نداشتیم و اتاق کرمان مدتی است در حال پرورش و 

آموزش بازرگان حرفه ای در منطقه است.
وی مطرح کرد: هرچند که روی بازارهای خارجی کار کرده ایم اما از بازار 
داخلی نیز غافل نشده ایم و حجمی از محصوالت تولیدی را می توان در 
بازار داخلی عرضه کرد از حوزه جهادکشاورزی می خواهیم همگام با اتاق 
بازرگانی شود و اتاق بازرگانی حامی و تسهیل گر حقوق بخش خصوصی 

هستیم.
برای  متعدد  مجوزهای  صدور  به  اشاره  با  کرمان  بازرگانی  اتاق  رییس 
تقویت  و  استان، عنوان کرد: طرح حمایت  احداث سردخانه در جنوب 
سردخانه های منطقه که درآمد مطلوب ندارند، تهیه و آماده این هستیم 

که از سردخانه های جنوب حمایت کنیم.
وی مهارت افزایی را مهمترین راهکار رونق کسب و کار دانست و اظهار 
کرد: نگاه ویژه ای در این بخش داشته و نیازسنجی های الزم در برخی 
از این حوزه ها انجام دادیم و سه روستا به صورت پایلوت انتخاب کردیم.

رییس اتاق بازرگانی کرمان:

در حوزه بازرگانی یک زنجیره برای منطقه جیرفت  تدوین کرده ایم

خبر
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 

هنری مساجد کرمان خبر داد:

برگزاری بیش از 550 برنامه 

در دهه کرامت در استان کرمان
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمان گفت: 
بیش از 550 برنامه در ایام دهه کرامت در مساجد، ادارات، تشکل های 

مردم نهاد و بقاع متبرکه سطح استان کرمان برگزار خواهد شد.
با  ابدالی تکلو  در نشست خبری  به گزارش کرمان شهر آن الین،  محمد 
موضوع تشریح برنامه های بزرگداشت دهه کرامت در کرمان بیان کرد: 
اول ماه ذی القعده والدت حضرت معصومه سالم اهلل علیها و آغاز دهه 
کرامت است که تا 11 ذی القعده والت امام رضا علیه السالم این دهه 

ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره مردمی کرامت در این دهه افزود: پایه 
و اساس جشن های دهه کرامت بر حضور و مشارکت مردم بوده که در 

همین راستا 6 محور برای این جشنواره برنامه ریزی شده است.
و  فرهنگی  مراسم  برگزاری  تصریح کرد: »جشن کرامت« شامل  ابدالی 
جشن در مساجد، بوستان ها، بقاع متبرکه، »نذر شادی« با هدف اصلی 
خدمت رسانی به مناطق محروم و سیل زده در قالب امدادرسانی و اعزام 
گروه های مختلف جهادی و »کاروان کرامت« با حضور خادمان حرمین 
های  برنامه  جمله  از  علیها  اهلل  معصومه سالم  و حضرت  رضوی  مطهر 

شاخص این دهه است.
وی بیان کرد: برگزاری جشن »دختران آفتاب« با هدف شناخت حضرت 
معصومه سالم اهلل علیها، برپایی ایستگاه های کریمانه صلواتی پذیرایی و 
فرهنگی غرفه کودک و خانواده در اماکن عمومی و معابر شهری و ... از 

دیگر برنامه های دهه کرامت در استان کرمان است.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کرمان با اشاره 
بزرگداشت  شورای  ریاست  کرد:  عنوان  کرامت  دهه  ایام  نامگذاری  به 
با کانون های  استاندار و دبیری آن  با  جشن های مردمی دهه کرامت 
فرهنگی هنری مساجد است که در همین راستا بیش از 550 برنامه در 
ایام دهه کرامت در مساجد، ادارات، تشکل های مردم نهاد و بقاع متبرکه 

استان برگزار خواهیم کرد.
وی افزود: برگزاری جشن بزرگ »زیر سایه خورشید« با حضور خدام حرم 
مطهر رضوی با سخنرانی حجت االسالم پناهیان در مصلی کرمان)15 
استان،  نقطه   60 در  خورشید  سایه  زیر  های  جشن  برگزاری  تیرماه(، 
نام  با  فرهنگی هنری  کانون  افتتاح  زندانیان جرائم غیرعمد،  آزادسازی 
حضرت معصومه سالم اهلل علیها در حاجی آباد کرمان، برگزاری جشنواره 
کرامت  جشنواره  و  همایش  ارشاد،  کل  اداره  توسط  رضوی  شعر  ملی 
حاشیه  دختران  برای  ویژه  صورت  به  تبلیغات  سازمان  توسط  دختران 
شهر در اردوی یک روزه و ... از جمله برنامه های بزرگداشت دهه کرامت 

در سطح استان است.
ابدالی بیان کرد: اجرای طرح »سالم بر امام« آغاز قرائت زیارت امین اهلل 
در مساجد منتخب، عضویت رایگان در کتابخانه های استان در روزهای 
13، 18 و 23 تیرماه، جشنواره کتابخوانی رضوی، ارائه خدمات مشاوره 
و  باالی 40 سال  اولی  مددجوی سفر  اعزام 435  و  ژنتیک  رایگان  ای 
135 مددجوی جسمی و حرکتی به مشهد مقدس توسط بهزیستی و ... 

از دیگر برنامه های پیش بینی شده دهه کرامت است.
وی افزود: همچنین می توان به برگزاری نمایشگاه مد و لباس ایرانی، دوره 
دینی  زندگی  سبک  های  کارگاه  برگزاری  کارآفرینی،  آموزشی  های 
اسالمی توسط اداره کل بانوان استانداری، برگزاری طرح ضیافت رضوی 
در مشهد ویژه دانشجویان فعال فرهنگی سیاسی دانشگاه دانشگاه شهید 
و  کریم  قرآن  خوانی  جمع  و  هشتم  ملکوت  شعر  برگزاری شب  باهنر، 
تجلیل از نویسندگان برتر توسط نمایندگی آستان قدس در کرمان اشاره 

کرد.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کرمان با بیان 
اینکه برنامه های دهه کرامت همزمان با ایران در 30 کشور دنیا برگزار 
می شود، گفت: برپایی نمایشگاه ازدواج، جشنواره بازی های بومی و محلی 
استان  و دختران در سطح  مادران  ویژه  در رفسنجان، جشنواره ورزشی 

کرمان در دهه کرامت توسط اداره کل ورزش و جوانان برگزار می شود.
را در  اندازی پویش مردمی کتاب«  افزود: موسسه مقر کتاب »راه  وی 
دهه کرامت دارد و معرفی کتاب »تولد در لس آنجلس« را خواهد داشت. 
متبرکه  بقاع  در  برنامه   22 اجرای  و  عفاف،  و  نمایشگاه حجاب  برپایی 
استان و برپایی جشن میالد حضرت معصومه و امام رضا علیهما السالم 

و دهه کرامت توسط شهرداری ها از دیگر برنامه های این دهه است.
ابدالی در پاسخ به این سوال که فعالیت کانون مساجد اصوال به ایام عزای 
های  سال جشن  طول  در  ما  کرد:  اظهار  شود،  می  پرداخته  بیت  اهل 
دهه کرامت، دهه والیت، ایام شعبانیه و ... داریم که به جشن و شادی 
پرداخته می شود و نکته مهم این است که باید مردم را در این مراسم 

مشارکت بدهیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان:
جشنواره ملی شعر رضوی روزهای  17 و 18 تیرماه در کرمان برگزار می شود

از  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
برگزاری بیست و پنجمین جشنواره ملی شعر رضوی 
از برنامه های هفدهمین جشنواره ملی امام رضا علیه 

السالم 17 و 18 تیرماه جاری در کرمان خبر داد.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »محمدرضا علیزاده« در 
نشست خبری اظهار کرد: بیست و پنجمین جشنواره 
جشنواره  هفدهمین  های  برنامه  از  رضوی  شعر  ملی 
ملی امام رضا علیه السالم 17 و 18 تیرماه جاری در 

کرمان برگزار می شود.
قرن  ربع  برگزاری  آستانه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جشنواره ملی شعر رضوی هستیم، افزود: خدا را شاکر 
هستیم که به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ رضوی و 
گسترش فعالیت های دینی فرهنگی در راستای سیره 
ائمه علیهم السالم و قدردانی از هنرمندان پدید آورنده 

این آثار قدم های موثری برداریم.
از  رضوی  شعر  ملی  جشنواره  کرد:  تصریح  علیزاده 
باسابقه ترین جشنواره های حوزه والیی است که در 

موضوع ائمه به ویژه امام ضا علیه السالم است.
وی با اشاره به روند اعالم فراخوان و دریافت آثار بیست 
تا  کرد:  بیان  رضوی  شعر  ملی  جشنواره  پنجمین  و 
هفتم تیرماه جاری مهلت ارسال آثار بود که آثار کیفی 
مناسبی در سه بخش شعر کالسیک، سپید و ترانه)که 

امسال به جشنواره اضافه شد( به دبیرخانه واصل شده 
است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با بیان 
اینکه 761 اثر به دبیرخانه جشواره واصل شده که 375 
بوده  ترانه   105 و  سپید   250 کالسیک،  شعر  در  اثر 
اثر و در مرحله نهایی  افزود: در مرحله اول 75  است 
جشنواره  برگزیده  میهمانان  که  شده  انتخاب  اثر   20

خواهند بود و از 9 نفر تقدیر خواهد شد.
جشنواره  تخصصی  دبیر  اینکه  به  اشاره  با  علیزاده 
سیدعلی میرافضلی از شاعران کرمانی است، بیان کرد: 
در سال گذشته بحث انتقال جشنواره به استان دیگری 
در راستای سیاست های جدید بنیاد بین المللی امام 
رضا علیه السالم مطرح بود که با دستور وزیر و همراهی 
مدیرعامل بنیاد امسال جشنواره در کرمان تثبیت شد.

وی تصریح کرد: در جشنواره امسال از سیدجواد جعفری 
که نخستین دوره جشنواره را در سال 72 برگزار کرده 
بهمنی  محمدعلی  و  کاکایی  عبدالجبار  از  و همچنین 
تجلیل  کشور  برجسته  شاعران  و  جشنواره  داوران  از 

می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: 
جشنواره شعر رضوی استان کرمان رویدادی خودجوش 
و برخاسته از متن شعراء و ادیبان استان کرمان بوده و 

به صورت دستوری برگزار نشده است.
وی خاطرنشان کرد: بیست و پنجمین جشنواره ملی 
شعر رضوی 17 و 18 تیرماه جاری در کرمان برگزار 
می شود و مراسم اختتامیه روز سه شنبه ساعت 17 و 
30 دقیقه در سالن همایش های اتاق بازرگانی خواهد 

بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:  نوین سازی نظام مالیاتی، مهمترین رویکرد سازمان است
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه عرصه نظام مالیاتی، عرصه توسعه 
کشور است، گفت: مهمترین اقدام در زمینه توسعه نظام مالیاتی، نوین سازی رویکردهای 

نظام مالیاتی است به گونه ای که اهداف کالن اقتصادی کشور محقق شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران دکتر امید علی پارسا با تاکید بر اینکه تحقق اهداف کالن 
ترسیم شده در حوزه توسعه اقتصادی کشور، وابسته به وجود یک نظام مالیاتی مدرن، 

عدالت محور و قابل اعتماد است، عنوان داشت: مهمترین رویکرد اینجانب در دستگاه 
مالیاتی، تغییر قواعد بازی به گونه ای است که اقدامات و برنامه ها و قوانین و مقررات این 
دستگاه، برای بنگاه های اقتصادی، قابل فهم، قابل اطمینان، پایدار و تضمین شده باشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه، مهمترین قاعده توسعه در دنیا، 
فعالیت آزاد تحت قواعد مناسب است، عنوان داشت: اگر قواعد سازمان دائما تغییر کند، 

پیچیده باشد و منجر به برداشت ها و تفسیرهای متعدد شود، نباید انتظار داشت اهداف 
از پیش تعیین شده نظام مالیاتی محقق شوند.

دکتر پارسا، بر اهمیت توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر فناوری های نوین اطالعاتی تاکید 
کرد و گفت: توسعه نظام مالیاتی صرفا به معنای افزایش درآمدهای مالیاتی نیست و از 

نگاه بنده، توسعه نظام مالیاتی باید منجر به توسعه پایدار اقتصاد کشور شود.

اخذ رتبه برتر
 اکتشافات 

در معادن ایران 
توسط شرکت 

معادن زغا ل سنگ 
کرمان

 
زمینه  در  کرمان   سنگ  زغال  شرکت    
اکتشافات در معادن ایران رتبه  برتر کشور 

را اخذ کرد.
بر پایه این گزارش،اخذ رتبه برتر اکتشافات 
در معادن ایران توسط شرکت معادن زغال 
دلیل  به   ۱۳۹۷ سال  در  کرمان  سنگ 
اکتشافات در محدوده جدید آبنیل شمالی 
حاصل شد. به همین منظور طی مراسمی  
از مدیر عامل شرکت معادن زغال سنگ 
کرمان  و مهندس مرتاض از سوی دکتر 
اسالمی  شورای  مجلس  رییس  الریجانی 
و  ،معدن  صنعت  وزیر  رحمانی  ودکتر 

تجارت تجلیل شد.

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی )اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری(

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 97 و پرداخت مالیات مربوطه 
از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.
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در کرمان زمانی وبا می آید.عده زیادی می میرند. فرمانفرما 
حاکم کرمان از آمار وحشت می کند خود به گورستان می رود 
از مرده شور می پرسد پدرجان روزی چند مرده می شوری!؟ 
و حسرت  اگر چشم شور  گوید  کرمانی می  مرده شور ساده 

بگذارد روزی صدتایی می آورند. 
)دکتر باستانی - ماه فلک خورشید ص 129(

به قلمیادبودهای ماندنی 
 چماه کوهبنانی 

پر از حرفم...
می  دوباره  آمدنی  به  نگاهت  غروب  در 
ها  گل  رخ  بر  شبنم  که  طلوعی  به  اندشیم 
بیدار  را  ها  پروانه  مالیم  نسیمی  با  و  نشاند 
و  باشم  حرف  از  پر  که  روزی  به  کند. 

از حرف هایم خسته  بزنم که  سکوتت را بشکنم. آنقدر حرف 
شوی برایم چای بریزی تا دهانم را ببندی. آنچه را که نمی توانم 
فرصتی  در  تا  ام  دلم گذاشته  در صندوقچه ی  کنم  بیان  برایت 
دوباره برایت زمزمه کنم. بی شک تو هم پر از نغمه هایی هستی 
که باید شنید اما من هنوز می ترسم که به صدایت گوش کنم. 
من هم پر از حرفم، پر از فریادم ولی به احترام تو سکوت کرده 
ام. در زندگی ات پا نمی گذارم که شاید راهت را در افقی پر 
به هر  باز  از ستاره پیدا کرده باشی. اگر هم کنارم بگذاری من 
غروب و طلوعت محتاجم تا در غروب آرام بگیری و خطاهایم 
از  بعد  کنم.  پیدا  تو  در  دوباره  آغازی  طلوع  در  و  ببخشی  را 
اتفاق افتادن هر خاموشی با من حرف بزن و راه آفتاب را به من 
نشان بده. ما خسته از همه جا بر سر راه همدیگر قرار گرفته ایم. 
گرچه به تو حق رهایی داده ام اما باز دستم را بگیر و از آشوب 
زندگی نجاتم بده. هر قدر که با این غرور بچگانه حرف از رفتن 
و رها کردن بزنیم باز هم برای باز کردن گره های کور زندگی 

به یکدیگر محتاجیم. بعد از هر غروبی دوباره برایم طلوع کن.
از چشم هایت ترس دارم بی نهایت 

در من بهاران می کنی با ناز و صحبت 
یک روز اگر حرفی نباشد بین دل ها 

باران نمی بارد که آتش در قیامت 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از بدعهدی برخی نمایندگی های خودرو در کرمان، سرگردانی خریداران و اخطار تعزیرات حکومتی استان به نمایندگی ها:

چاله و چاه خرید خودرو

اشاره:
یکی از مسائلی که این  روزها عمدتا خریداران خودرو 
با آن مواجه هستند خلف وعده نمایندگی های فروش 
خودرو و پایبند نبودن این  شرکت ها به تعهدات خود 

است. 
مالباختگان

نقاط  اقصی  در  است  ممکن  حوادث  دست  این  از 
کشورمان رخ دهد. خریدارانی که تمام پس انداز خود 
را به نمایندگی های فروش خودرو داده و شرکت هایی 
تحویل  خریداران  به  مقرر  زمان  در  را  خودروها   که 
نمی دهند که در نهایت خریداران که خود را مالباخته 
می پندارند  برای احقاق حق خود دست  به تجمعات 
اعتراض آمیز و در نهایت برای شکایت  به اداره آگاهی 
و دادسرا بروند که خود  هم  فرسایش روحی و ذهنی و 

هم صرف وقت و هم هزینه در پی دارد.
تاخیر در تحویل و قیمت  باال

مهم  از  خودرو  باالی  قیمت   و  تحویل  در  تاخیر 
آنکه  با  است.   خودرو  خریداران  های  نارضایتی  ترین 
خوبی  درآمد  خودرو  قیمت  افزایش  با  خودروسازان  
کسب کردند اما با این حال به دالیل مختلف خریداران 
خودرو را سرگردان و مردم را  بیچاره کرده اند و حتی 
بعضی از شهروندان کرمانی از بابت این تاخیرها و خلف 
وعده ها  به خاک  سیاه نشسته اند و کسی هم پاسخگو 
نیست. شایسته نیست مردمی که همواره پشتیبان نظام 
اسالمی بوده اند با تاخیر و با ضرر زیاد خواستار تحویل 

خودرو باشند.
آسیب ها

تاخیر  چنبره  در  که  شهروندانی  و  مردم  متاسفانه 

آسیب  و  متحمل ضرر  اند  آمده  گرفتار  تحویل خودرو 
های فراوانی می شوند. اگر یادتان  باشد چندی پیش 
آن صحنه  در  که  مجازی پخش شد  فضای  در  کلیپی 
درگیری فیزیکی یک  خانم خریدار با یکی از کارکنان 
نمایندگی های فروش در کرمان  بوده است. محتویات 
خانم خریدار  که   که  بود  آن   از  مذکور حاکی  کلیپ 
جهت  اعتراض نسبت  به عدم تحویل خودروی مورد 

نظرش پس از گذشت چندین ماه  به نمایندگی فروش 
و  نشدن  قانع  از  پس  و  رود  می  کرمان  در  خودرو 
توضیحات  سر باالی کارمند آن نمایندگی کارشان  به 
زد و خورد می کشد که  بعدها و با پخش این کلیپ در 
فضای مجازی  آن نمایندگی فروش خودرو با واکنش 
های مختلف شهروندان و حتی موطنان مواجه شد. این 
یکی از هزاران موردی است که ممکن است اتفاق بیفتد 

ومشکالت فراوانی ایجاد کند.
نمایندگی های خودرو هر چه سریعتر به تعهدات 

خود عمل کنند
اوایل تیر ماه جاری بود که  مدیر کل تعزیرات حکومتی 
خودرویی  پرونده های  مصاحبه  یک  در  کرمان  استان 
حکومتی  تعزیرات  روزهای  این  چالش های  از  یکی  را 
این  مردم دچار  از  بیان کرد: بخش عظیمی  و  دانست 
آسیب شده اند و این آسیب شامل خریداران خودروهای 
نمایندگی های  متاسفانه  که  است  خارجی  و  داخلی 
از  بسیاری  خود  تعهدات  اجرای  عدم  دلیل  به  خودرو 
مردم را سرگردان کرده اند که با تمهیداتی که در سطح 
نمایندگی ها  این  که  شده  مقرر  شده،  اندیشیده  کالن 
خود  مشتریان  رضایت  و  کرده  عمل  خود  تعهدات  به 
توسط  صادره  احکام  این صورت  غیر  در  کنند  جلب  را 

تعزیرات حکومتی اجرا خواهد شد.
در  شده  تشکیل  پرونده های  میزان  تشریح  به  میری 
کرد:  بیان  و  پرداخت  کرمان  استان  در  خودرو  بخش 
در سال گذشته 114 پرونده شکایت از نمایندگی های 
میزان  که  داشته ایم  کرمان  استان  سطح  در  خودرو 
 755 و  میلیارد   4023 پرونده ها   این  کل  محکومیت 
میلیون و 732 هزار و 743 ریال بوده است ضمن  آنکه 
در سه ماهه اول سال جاری نیز 70 پرونده در این بخش 
تشکیل شده که 3 میلیارد و 158 میلیون و 217 هزار 

و 604 ریال میزان محکومیت این پرونده هابوده است.
راهکار چیست؟

وزیر  که  است  آن  باید محقق شود  که   کاری  اولین 
صنعت و معدن و تجارت دست  دالالن و رابطه های 
آنان در وزارت خانه خود و در بین خودروسازان  را قطع 
کند. دومین کاری که  باید انجام شود اعمال مدیریت 
انجام  خصوص  در  سازان  خودرو  برابر  در  حداکثری 
تعهداتشان در قبال تحویل خودرو است. شایسته نیست 
با  اند  بوده  اسالمی  نظام  پشتیبان  همواره  که  مردمی 
تاخیر و با ضرر زیاد خواستار تحویل خودرو باشند. حتی 
وقتی خودرو ساز به مردم خودرو را دیر تحویل می دهد 

جریمه تاخیر هم  باید پرداخت کند.

   یکی از مسائلی که این روزها عمدتا خریداران خودرو با آن مواجه هستند خلف 
وعده نمایندگی های فروش خودرو و پایبند نبودن این  شرکت ها به تعهدات خود 
است. با اینکه خودروسازان با افزایش قیمت خودرو درآمد خوبی کسب می کنند اما 
بازهم به بهانه های گوناگون مردم را سرگردان و ناراضی ساخته اند و حتی بعضی 
ها تمام داشته ی مالی خود را از دست داده اند. شایسته نیست مردمی که همواره 
پشتیبان نظام بوده اند با تاخیر و ضرری این چنینی پیام اعتراض خود را به رسانه های 

معاند نظام برسانند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

پنجم  ویرانگر  سیل  یادآور  شیراز  قرآن  دروازه  نام 
فروردین 98 است، اما پس از این رخداد، بار دیگر نام 
این دروازه با سنگ ناایمن پیوند خورد؛ همان سنگی 
که آرامگاه خواجوی کرمانی را در جوار دروازه قرآن 

تعطیل کرده است.
ناایمن  سنگ  نو،این  گفتار  خبری  پایگاه  گزارش  به 
کرمانی  خواجوی  آرامگاه  و  قرآن  دروازه  بر  مشرف 
سبز  فضای  و  منظر  سیما  سازمان  سرپرست  است. 
شهری شهرداری شیراز در این باره می گوید: آرامگاه 
سنگ  بودن  خطرناک  دلیل  به  را  کرمانی  خواجوی 

ناایمن در ارتفاعات دروازه قرآن تعطیل کردیم.
»شهزاد رونق زاده« اعالم کرد: مقبره خواجوی کرمانی 
از زمان مشاهده سنگ ناایمن در ارتفاعات مشرف به 
هدف  با  بلندآوازه  شاعر  این  آرامگاه  و  قرآن  دروازه 
حفظ جان و سالمت شهروندان و گردشگران تعطیل 

شده است. وی ادامه داد: بخش های عمرانی و فنی 
شهرداری شیراز مشغول رفع این مشکل هستند و تا 
زمان رفع کامل خطر از این منطقه، مقبره خواجوی 
کرد:  اضافه  زاده  بود.رونق  خواهد  تعطیل  کرمانی 
امیدواریم هرچه زودتر این محل ایمن شود و آرامگاه 
خواجوی کرمانی مانند روال قبل در فهرست بازدید 

دوستداران آثار و اماکن فرهنگی قرار گیرد.
شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون  اظهارات  اساس  بر 
شنبه  محل  این  در  ناایمن  سنگ  بود  قرار  شیراز، 
هشتم تیر 98 با روش انفجار نرم ظرف چند ساعت 
عملیات  از  قبل  روز  یک  اما  شود،  برداشته  و  خرد 
و  شد  منصرف  کار  این  از  شیراز  شهرداری  اجرایی، 
عنوان  فارس  استان  تأمین  شورای  نظر  را  آن  دلیل 
کرد. به این ترتیب، برداشتن سنگ ناایمن به زمانی 

نامشخص موکول شد.

آرامگاه خواجوی کرمانی در شیراز تعطیل شد

یادداشت های 

گاه و بی گاه

نذر 
روال کاری من به این صورت است که هر روز اول وقت کاری 
به بانکی در همسایگی مراجعه می کنم و سالم و حال و احوالی 
با کارکنان آن بانک دارم. امروز برحسب تصادف وقتی به بانک 
باجه  مسئول  کردم  احوالپرسی  باجه  به  باجه  و  کردم  مراجعه 
پرداخت را دیدم که باسینی پر از اسکناس به سوی محل کارش 
می آید من هم پس از سالم گفتم صحبانه است و او در جواب 
پیش چشمم  دنیا  این جمله  شنیدن  به محض  است.  نذری  گفت 
تیره و تار شد و غیر از هجوم جمعیت و دستهایشان چیزی ندیدم. 
بعد از لحظاتی همینطور مات و مبهوت بودم که به خود آمدم در 
عین ناباوری دیدم مسئول باجه غیر از یک حلقه کش دور دسته 
گفتم  و  برداشتم  را  آن  هم  من  ندارد  سینی  در  چیزی  اسکناس 

نذرتان قبول.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

 
 " 98-1ای( شماره عمومی )یک مرحله آگهی مناقصه" 

 

  مورد نیاز مجتمع تامین خدمات آتش نشانی )استقرار و سرپرستی، آموزش(   موضوع مناقصه:-1
 سیرجان  بافتجاده  12کیلومتر کرمان استان  دراستیل فوالد بافت واقع  ءشرکت احیاتاسیسات و اماکن .  هشت ماه :محل انجام کارو مدت  -2
توانند با در دست داشتن متقاضیان می می باشد. 20/04/98مورخ  16لغایت ساعت  16/04/98از تاریخ زمان توزیع اسناد از  و مهلت دریافت اسناد : محل -3

هزینه تهیه اسناد به حساب شماره ریال )غیر قابل استرداد(، بابت  000/300معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه و فیش بانکی پرداختی به مبلغ 
چهارراه جهان کودک های دفتر تهران: ، به آدرس142به نام شرکت احیاء استیل فوالد بافت نزد بانک گردشگری شعبه نفت کد شعبه  14299703321881

 مراجعه نمایند. معاونت اقتصادی.دفتر  سیرجان-بافتجاده  12کیلومتر .بافت.:کرمان و یا کارخانه .طبقه چهارم10ساختمان شماره  .خیابان شهیدی. کوچه کمان
ریال است که باید به صورت ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی و یا پرداخت  000/000/500مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه  سپرده شرکت در مناقصه: -4

 نقدی تهیه و در پاکت مربوطه ارایه گردد. 
در مقابل اخذ رسید کتبی به دبیرخانه کمیسیون  26/04/98 شنبهچهارادها باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز پیشنه  مهلت و محل ارایه پیشنهادها: -5

پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت مقرر واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده پیشنهادهای مخدوش، مشروط، مبهم و تحویل داده شود. به  دفتر تهرانمعامالت 
 نخواهد شد. 

در جلسه کمیسیون معامالت مناقصه گزار بازگشایی خواهند شد. مناقصه  27/04/98شنبه مورخ پنج: پاکات پیشنهاد قیمت روز تاریخ گشایش پیشنهادها -6
 ا در چارچوب آیین نامه معامالت داخلی مختار است. تمامی پیشنهادههر یک یا گزار در رد یا قبول 

 سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه: -7
صالحیت پیمانکاری در رشته تامین نیروی انسانی )خدمات عمومی( از وزارت کار و امور اجتماعی /داشتن مجوز در زمینه  /گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاریارایه 

 داشتن حداقل سه مورد سابقه کاری مرتبط، راهبری سیستمهای اعالم و اطفاء حریق و شارژ خاموش کننده های دستیراهبری ایستگاه آتش نشانی، 
 ه ضمانتنامه انجام تعهدات متناسب با انواع تضمین های اعالم شده در صورت برنده شدنیارایه کد اقتصادی و شناسه ملی/ توانایی ارا

 باشد. / هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می 034-42429207ز : تلفن تماس جهت اخذ اطالعات مورد نیا
  

 

  
 " 98-2ای( شماره آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله" 

 

 مربوطه مجتمعتهیه و تأمین آمبوالنس، لوازم و تجهیزات ، مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، خدمات اورژانس تامین موضوع مناقصه:-1
 سیرجان -جاده بافت 12استیل فوالد بافت واقع در استان کرمان کیلومتر  ءشرکت احیا : هشت ماه.مدت و محل انجام کار -2
توانند با در دست داشتن می باشد. متقاضیان می 20/04/98مورخ  16لغایت ساعت  16/04/98زمان توزیع اسناد از از تاریخ محل و مهلت دریافت اسناد :  -3

ریال )غیر قابل استرداد(، بابت هزینه تهیه اسناد به حساب شماره  000/300معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه و فیش بانکی پرداختی به مبلغ 
های دفتر تهران: چهارراه جهان کودک ، به آدرس142بانک گردشگری شعبه نفت کد شعبه  به نام شرکت احیاء استیل فوالد بافت نزد 14299703321881

 .دفتر معاونت اقتصادی مراجعه نمایند. سیرجان-جاده بافت 12بافت.کیلومتر .:کرمان .طبقه چهارم و یا کارخانه10ساختمان شماره  .خیابان شهیدی. کوچه کمان
ریال است که باید به صورت ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی و یا پرداخت  000/000/220امه شرکت در مناقصه مبلغ ضمانتن سپرده شرکت در مناقصه: -4

 نقدی تهیه و در پاکت مربوطه ارایه گردد. 
دبیرخانه کمیسیون در مقابل اخذ رسید کتبی به  26/04/98شنبهچهارپیشنهادها باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز   مهلت و محل ارایه پیشنهادها: -5

تحویل داده شود. به پیشنهادهای مخدوش، مشروط، مبهم و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت مقرر واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده  دفتر تهرانمعامالت 
 نخواهد شد. 

در جلسه کمیسیون معامالت مناقصه گزار بازگشایی خواهند شد. مناقصه  27/04/98شنبه مورخ پنج: پاکات پیشنهاد قیمت روز تاریخ گشایش پیشنهادها -6
 گزار در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها در چارچوب آیین نامه معامالت داخلی مختار است. 

 سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه: -7
دارابودن مجوز  شته تامین نیروی انسانی )خدمات عمومی( از وزارت کار و امور اجتماعی /ارایه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری/ صالحیت پیمانکاری در ر -

 داشتن حداقل سه مورد سابقه کاری مرتبط، از وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی
 ه در صورت برنده شدنرایه کد اقتصادی و شناسه ملی/ توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات متناسب با انواع تضمین های اعالم شدا

 باشد. / هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می 034-42429207تلفن تماس جهت اخذ اطالعات مورد نیاز : 

 
 " 98-1ای( شماره عمومی )یک مرحله آگهی مناقصه" 

 

  مورد نیاز مجتمع تامین خدمات آتش نشانی )استقرار و سرپرستی، آموزش(   موضوع مناقصه:-1
 سیرجان  بافتجاده  12کیلومتر کرمان استان  دراستیل فوالد بافت واقع  ءشرکت احیاتاسیسات و اماکن .  هشت ماه :محل انجام کارو مدت  -2
توانند با در دست داشتن متقاضیان می می باشد. 20/04/98مورخ  16لغایت ساعت  16/04/98از تاریخ زمان توزیع اسناد از  و مهلت دریافت اسناد : محل -3

هزینه تهیه اسناد به حساب شماره ریال )غیر قابل استرداد(، بابت  000/300معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه و فیش بانکی پرداختی به مبلغ 
چهارراه جهان کودک های دفتر تهران: ، به آدرس142به نام شرکت احیاء استیل فوالد بافت نزد بانک گردشگری شعبه نفت کد شعبه  14299703321881

 مراجعه نمایند. معاونت اقتصادی.دفتر  سیرجان-بافتجاده  12کیلومتر .بافت.:کرمان و یا کارخانه .طبقه چهارم10ساختمان شماره  .خیابان شهیدی. کوچه کمان
ریال است که باید به صورت ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی و یا پرداخت  000/000/500مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه  سپرده شرکت در مناقصه: -4

 نقدی تهیه و در پاکت مربوطه ارایه گردد. 
در مقابل اخذ رسید کتبی به دبیرخانه کمیسیون  26/04/98 شنبهچهارادها باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز پیشنه  مهلت و محل ارایه پیشنهادها: -5

پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت مقرر واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده پیشنهادهای مخدوش، مشروط، مبهم و تحویل داده شود. به  دفتر تهرانمعامالت 
 نخواهد شد. 

در جلسه کمیسیون معامالت مناقصه گزار بازگشایی خواهند شد. مناقصه  27/04/98شنبه مورخ پنج: پاکات پیشنهاد قیمت روز تاریخ گشایش پیشنهادها -6
 ا در چارچوب آیین نامه معامالت داخلی مختار است. تمامی پیشنهادههر یک یا گزار در رد یا قبول 

 سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه: -7
صالحیت پیمانکاری در رشته تامین نیروی انسانی )خدمات عمومی( از وزارت کار و امور اجتماعی /داشتن مجوز در زمینه  /گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاریارایه 

 داشتن حداقل سه مورد سابقه کاری مرتبط، راهبری سیستمهای اعالم و اطفاء حریق و شارژ خاموش کننده های دستیراهبری ایستگاه آتش نشانی، 
 ه ضمانتنامه انجام تعهدات متناسب با انواع تضمین های اعالم شده در صورت برنده شدنیارایه کد اقتصادی و شناسه ملی/ توانایی ارا

 باشد. / هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می 034-42429207ز : تلفن تماس جهت اخذ اطالعات مورد نیا
  

 

  
 " 98-2ای( شماره آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله" 

 

 مربوطه مجتمعتهیه و تأمین آمبوالنس، لوازم و تجهیزات ، مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، خدمات اورژانس تامین موضوع مناقصه:-1
 سیرجان -جاده بافت 12استیل فوالد بافت واقع در استان کرمان کیلومتر  ءشرکت احیا : هشت ماه.مدت و محل انجام کار -2
توانند با در دست داشتن می باشد. متقاضیان می 20/04/98مورخ  16لغایت ساعت  16/04/98زمان توزیع اسناد از از تاریخ محل و مهلت دریافت اسناد :  -3

ریال )غیر قابل استرداد(، بابت هزینه تهیه اسناد به حساب شماره  000/300معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه و فیش بانکی پرداختی به مبلغ 
های دفتر تهران: چهارراه جهان کودک ، به آدرس142بانک گردشگری شعبه نفت کد شعبه  به نام شرکت احیاء استیل فوالد بافت نزد 14299703321881

 .دفتر معاونت اقتصادی مراجعه نمایند. سیرجان-جاده بافت 12بافت.کیلومتر .:کرمان .طبقه چهارم و یا کارخانه10ساختمان شماره  .خیابان شهیدی. کوچه کمان
ریال است که باید به صورت ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی و یا پرداخت  000/000/220امه شرکت در مناقصه مبلغ ضمانتن سپرده شرکت در مناقصه: -4

 نقدی تهیه و در پاکت مربوطه ارایه گردد. 
دبیرخانه کمیسیون در مقابل اخذ رسید کتبی به  26/04/98شنبهچهارپیشنهادها باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز   مهلت و محل ارایه پیشنهادها: -5

تحویل داده شود. به پیشنهادهای مخدوش، مشروط، مبهم و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت مقرر واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده  دفتر تهرانمعامالت 
 نخواهد شد. 

در جلسه کمیسیون معامالت مناقصه گزار بازگشایی خواهند شد. مناقصه  27/04/98شنبه مورخ پنج: پاکات پیشنهاد قیمت روز تاریخ گشایش پیشنهادها -6
 گزار در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها در چارچوب آیین نامه معامالت داخلی مختار است. 

 سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه: -7
دارابودن مجوز  شته تامین نیروی انسانی )خدمات عمومی( از وزارت کار و امور اجتماعی /ارایه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری/ صالحیت پیمانکاری در ر -

 داشتن حداقل سه مورد سابقه کاری مرتبط، از وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی
 ه در صورت برنده شدنرایه کد اقتصادی و شناسه ملی/ توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات متناسب با انواع تضمین های اعالم شدا

 باشد. / هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می 034-42429207تلفن تماس جهت اخذ اطالعات مورد نیاز : 

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای ( 
شماره 1 - 98

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای ( 
شماره 2 - 98

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !



چهار یکشنبه 16 تیرماه 4/1398 ذی القعده 1440/ 7 جوالی 2019/سال بیست و چهارم شماره 3027
فرهنگ و ادب

سرویس ادبی کرمان امروز

دکتر محمد معين فرزند شيخ ابواقاسم از طالب علوم دینی درنهم اردیبهشت 
ماه سال 1294 خورشيدی در شهر رشت زاده شد. نوزاد شيرخواره بود که 
پدری  و  مادری  های  بزرگ  پدر  توسط  و  داده  دست  از  را  مادرش  و  پدر 
و  اسالمی  دبستان  در  را  ابتدایی خود  دوره  نگهداری مي شود. تحصيالت 
دوره متوسطه را در دبيرستان شاهپور رشت طی کرد. در آن زمان آموزش و 
پرورش گيالن )اداره معارف( هر سال شماری از دانش آموزان نمونه و ممتاز 
را برای تحصيل در دارالفنون تهران انتخاب و بورسيه ای به مبلغ 10 تومان 
در ماه پرداخت مي کرد, محمد معين که استعداد خود را در مدرسه نشان 
داده بود, انتخاب شده و دوره دوم متوسطه را در دارالفنون تهران طی مي 
کند. پس از اخذ دیپلم وارد دانشسرای عالی شده و در رشته فلسفه و ادبيات 
به ادامه تحصيل می پردازد. در دوره دانشجویی زبان فرانسوی را آموخته و 
به آن مسلط مي شود و رساله ای به این زبان مي نویسد, و حتی به این زبان 
برای مهمانان فرانسوی درباره زبان و ادبيات سخنرانی مي کند که تحسين 
همگان را برمی انگيزد. در سال 1313 با نمره ممتاز موفق به کسب مدرک 

ليسانس از دانشگاه ميشود. 
سال 1314 را به خدمت سربازی احضار و دوره شش ماهه دانشکده افسری 
اهواز  دبيرستان شاهپور  دبيری  آن سال  سمت  ماه  مهر  در  و  گذرانيد  را 
منصوب گشته و پس از سه ماه به ریاست دانشسرای شبانه روزی اهواز و در 
عين حال عضویت تحقيق اوقاف و ریاست پيش آهنگی و تربيت بدنی استان 
به وی سپرده می شود.در خوزستان اندیشه جمع آوری و تدوین اصطالحات, 
لغات, امثال و حکم فارسی در وی ایجاد شد و کار روی آن را شروع کرد. 
همچنين رساالت "گنجينه شوش" و "داستان هاروت و ماروت" را نوشت. 
به رغم کار و مشغله سنگين در این دوره موفق شد به صورت مکاتبه ای, از 
طریق یک آموزشگاه روانشناسی در بلژیک روانشناسی عملی و دیگر شعب 

آن از قبيل خط شناسی ، قيافه شناسی و مغز شناسی را فراگيرد. 
دکتر معين در سال 1318 به تهران منتقل شد و در سمت معاون اداری 
فرهنگ  وزارت  در  دانشسراها  اداره  کفالت  سپس  و   مقدماتی  دانشسرای 
مشغول کار گردید. همزمان در دوره دکترای زبان و ادبيات فارسی ثبت نام 
و به تحصيالتش ادامه داد. در شهریور 1321 مراسم دفاع از رساله دکترای 
وی که " مزدیسنا و تأثير آن در ادبيات پارسی" نام داشت, با حضور استاد 
راهنمای وی ملک الشعرای بهارانجام شد و با نمره "بسيار خوب" مورد قبول 
اساتيد واقع گردید, و محمد معين نخستين دکتر ادبيات فارسی در ایران 
,انگليسی  و زبان  , فرانسوی  با زبان های عربی  شناخته شد. دکتر معين 
های کهن چون زبان پهلوی , فارسی باستان , اوستا و سانسکریت آشنا بود. 
پرکاری و تالش بی وقفه, از ویژگيهای بارز دکتر معين بود, وی ضمن کار به 
عنوان استادی دانشگاه و مناصب باال در ارگانهای ادبی و فرهنگی و کارهای 
تحقيقی و پژوهشی و تاليف آثار متنوع, به ویژه کار روی اثر ارزنده خود دایره 
المعارف شش جلدی "فرهنگ معين", همواره در سمينارها و کنفرانسهای 

و  شرکت  جمله  از  کرد.  مي  سخنرانی  و  شرکت  جهان  سراسر  در  ادبی 
نصيرالدین  سال  هفتصدمين   , سينا  ابن  هزاره  های  کنگره  در  سخنرانی 
طوسی, شرکت در سمينار ادبی در دانشگاه هاروارد آمریکا به سال 1333, 
شرکت در کنگره خاور شناسان در مونيخ )آلمان( به سال 1336, در دانشگاه 
های مسکو, لنينگراد و باکو سال 1336, سخنرانی در الهور درباره مولوی, 
و  زبان  کرسی  افتتاح   ,1337 سال  فرانسه  سوربن  دانشگاه  در  سخنرانی 
ادبيات فارسی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه سال 1339و ... دکتر معين 
در سال 1339 از طرف دولت فرانسه به اخذ نشان هنر و ادبيات نایل آمد. 

دکتر معين جایگاه ویژه ای نزد استاد دهخدا و نيما یوشيج داشت . عالمه 
: "به ورثه خود وصيت می کنم که تمام  دهخدا در وصيتنامه اش نوشت 
فيشهای چاپ نشده لغت نامه را که ظاهراً بيش از یک ميليون است و از الف 
تا یا نوشته شده... به عزیزترین دوست من آقای دکتر معين بدهند که مثل 
سابق به چاپ برسد و این زحمتی جانکاه معادل نصف تاليف است" . نيما 
یوشيج نيز در وصيتنامه اش دکتر معين را به عنوان وصی تعيين کرده بود 

تا اشعار وی را بررسی کند و قسمت الزم را انتشار دهد .
دکتر معين این ميهن دوست و عاشق فرهنگ و ادب ایران در تير ماه سال 
1350 درگذشت و گنجينه ای از آثار گرانبها بر جای گذاشت که فهرست 

برخی از آنان را در زیر می آوریم 
فرهنگ معين که شامل بخش های زیر است:
الف: فرهنگهای عمومی - شامل کتابهای زیر 

برای دانشمندان و  ( زبان و ادب فارسی که  شماره -1 فرهنگ ) مشروح 
محققان تدوین گردیده است و شامل چند جلد خواهد بود 

و  معلمان  و  دانشجویان  برای  که  فارسی   ) بزرگ   ( فرهنگ   2- شماره 
خاورشناسان تأليف گردیده است و شامل چند جلد خواهد بود 

شمار ه3 – فرهنگ ) متوسط ( فارسی که برای دانشجویان ، نویسندگان، 
گویندگان ، بازرگانان ، ایرانشناسان و غيره در 4 جلد تدوین شده است 

شماره 4 – فرهنگ ) کوچک ( فارسی که مختصری است از فرهنگ شماره 
3 در یک مجلد برای دانش آموزان و دانشجویان و کسانی که در آن حدود 

اطالع دارند 
شماره 5 – فرهنگ ) مختصر ( فارسی که مختصر فرهنگ شماره 4 در یک 
مجلد کوچک است برای دانش آموزان دوره اول متوسطه و کسانی که در 

آن حدود آگاهی دارند 
شماره 6 – فرهنگ ) جيبی ( فارسی که مختصرفرهنگ شماره 5 در یک 
مجلد جيبی است ، برای نوآموزان و مبتدیان و مراجعه سریع دیگر کسان: 
ب : فرهنگهای اختصاص مربوط به زبان و ادب فارسی - شامل کتابهای زیر 

فرهنگ فارسی از لحاظ ریشه شناسی و لغت شناسی - 
فرهنگ فارسی از لحاظ دستور زبان فارسی - 

فرهنگ فارسی از لحاظ تلفظهای مختلف و تاریخ آنها - 
فرهنگ فارسی از لحاظ امالء ) رسم الخط - (

فرهنگ تصحيفات و تحریفات - 
فرهنگ مترادف و متضاد - 

فرهنگ فارسی از لحاظ تاریخ استعمال لغات - 
فرهنگ فارسی از لحاظ مورد استعمال لغات -

ج : فرهنگهای موضوعی – شامل کتابهای ذیل 
فرهنگ عروض فارسی - 

فرهنگ هنری - 
فرهنگ طبيعی - 
فرهنگ پزشکی - 

دیگر آثار دکتر معين بشزح زیر ميباشد 
تأليفات 

ستاره ناهيد یا داستان خرداد و امرداد )نثر و نظم - (
حافظ شيرین سخن، دو جلد 

یک قطعه شعر در پارسی باستان 
یوشت فریان و مرزبان نامه  

عالمه محمد قزویني، در سالنامه پارس و نيز مجله فرهنگستان چاپ شد 
شاهان کيانی و هخامنشی در آثار الباقيه 

ارداویراف نامه 
روزشماری در ایران باستان و آثار آن در ادبيات پارسی

پورداوود، ترجمه احوال و آثار 
مزدیسنا و تأثير آن در ادبيات پارسي، با مقدمه مشروح به زبان فرانسه به 

قلم هانری کربن 
شماره هفت و هفت پيکر نظامی  

حکمت اشراق و فرهنگ ایران  
قاعده های جمع در زبان فارسي، شماره اول از سلسله انتشارات طرح دستور 

زبان فارسی  
دستور  طرح  انتشارات  سلسله  از  دوم  شماره  مصدر،  حاصل  مصدر-  اسم 

زبان فارسی  
امير خسرو دهلوی  

برگزیده نثر فارسي، شماره اول )دوره های سامانيان، آل بویه  (
آیينه سکندر  

زبان  دستور  طرح  انتشارات  سلسله  از  سوم  شماره  نخست،  بخش  اضافه، 
فارسی  
هورقليا  

لغات فارسی از ابن سينا  
سامانيان  طاهریان، صفاریان،  )دوره های  اول  فارسي، شماره  برگزیده شعر 

و آل بویه  (
نصيرالدین طوسي، زبان ادبيات پارسی   

عربی  ترکيبات  و  لغات  فارسي،  لغات  شامل  فارسي،  فرهنگ  کامل  دوره 
متداول در فارسي، لغات  

اروپایی که به تدریج در فارسی وارد شده و اعالم اشخاص، اعالم جغرافيایي، 
در هفت هزار و نهصد صفحه و در شش مجلد 

فرهنگ دستور زبان فارسي، شامل مباحث دستوری   
ویرایش)ویرایش کتب( 

دانشنامه عالئی تأليف ابن سينا، بخش دوم، علم برین   
چهار مقاله تأليف نظامی عروضی سمرقندي، با شرح لغات و توضيح عبارات 

مشکل و نسخه بدلها   
مجموعه اشعار دهخدا. با مقدمه مشروح در ترجمه احوال و آثار وی   

)فارسی-  کربن  هانری  همراهی  به  خسرو،  ناصر  تأليف  الحکمتين  جامع 
فرانسوی  (

شرح قصيده ابوالهيثم، به همکاری هانری کربن )فارسی- فرانسوی ( 
برهان قاطع تأليف محمد حسين بن خلف تبریزي، دوره در چهار مجلد   

جوامع الحکایات تأليف سدید الدین محمد عوفی   
کربن  هانری  همکاری  به  شيرازي،  بقلی  روزبهان  تأليف  العاشقين  عبهر 

)فارسی- فرانسوی ( 
ویرایش)ترجمه (

التعليم,  و  التربيه  فی  آثاره  و  النفس  ,علم  از  ترجمه  تربيتي،  روانشناسی 
)عربی(، تأليف علی الجارم و مصطفی امين   

کتيبه های پهلوي، ترجمه از انگليسي، به قلم و. ب. هينگ   
خسرو کواتان و ریدک وي، ترجمه از پهلوی   

ایران، تأليف دکتر ر. گيرشمن )فرانسوی- انگليسی -منبع شماليها(

فرازی از زندگینامه دکتر محمد معین

نیما اگر بتپد امروز... 

نيما یوشيج در دوران معاصر یکی از فرهيختگان و بزرگان 
ادبيات ما محسوب می شود و تقریبا تمام شاعران معاصر به 
وی ارادت دارند و افراد زیادی از شعرا در دوران شعر نيمایی 
مقلد و مرید و ... و در برخی موارد شاگرد و پيرو ایشان بودند 
و گاها هستند و واقعا نيما یک راه و نماد یک اندیشه است 
که نمی شود به سادگی آن را کنار گذاشت و از وی، صرف 

نظر کرد. هنوز می بينيم که ارادتمندان نيما چگونه در قالب 
و زبان و هيکل نيمایی، جلو می آیند و حضور و ظهور خود 
را اینگونه متذکر می شوند و هيچ باکی ندارند از اینکه مهر 
شاعر نيمایی بر پيشانی شان بخورد. آنها خود را دنباله نيما 
می دانند و با محتوای جدید سعی در ارائه کار نوین و پرتوان 
دليل  معاصر،  تاریخ  طول  در  نيما  کردن  فراموش  هستند. 
محکم و قوی ندارد چرا که بنيانگذار راهی است که طيف 
بسيار وسيعی را در بر می گيرد و به همين خاطر، مردم و 
صاحب نظران ارادتمند و خاطر خواه اویند و در مقایسه با 
بعضی از بزرگان، نيما در شاعران معاصر به طور ویژه و خاص 
نفوذ دارد و در اینجا به یاد یکی از شعرهای نيما می افتم که 
زیبایی را در خود نمایان می کند و انسان را به اوج می برد.

بر  بنا  دانشجو  و  جوان  نسل  خصوص  به  و  ایران  مردم 
ارادت  بيشتر  شاملو  و  سپهری  به  ها  پژوهش  و  تحقيقات 
دارند و آنها را بهتر می فهمند و درک می کنند البته نمی 
خواهيم ذره ای از ارزش نيما کم کنيم و کوچک جلوه دهيم 

پدیده نيما بودن را .
نيما جایگاه عظيم و برجسته خود را در شعر معاصر، بر دوش 
می کشد و واقعا باید در اشعارش کند و کاو بيشتری کرد و 
صاحبان قلم و تفکر درباره او، به تحقيق و پژوهش بپردازند 
نيما پيام دار فروردین است و در انتهای شب به نام خورشيد 

تحقق می یابد. 
شعر امروز ایران بر شانه های غول های بزرگی همچون نيما 
ایستاده است و بی شک این مساله جاودانه خواهد شد که 

نيما استاد بی نظير ادبيات معاصر است.
شعر نيمایی آنچنان در رگ و ریشه شعر ما فرو رفته است 
نمی  و  است  ساخته  را  ما  شعر  و  ادبيات  پایه  و  اساس  که 
از بزرگان شعر معاصر  شود شاعران نيمایی را که هر کدام 
توانای  و  برجسته  شاعران  )منظور  گرفت  نادیده  را  هستند 

نيمایی است(
کنند  می  افتخار  نيما  شاگردی  به  همگی  نيمایی  شاعران 
و هيچکدام از آنها را تاکنون ندیده ام که دنبال تخریب یا 
توهين به نيما باشند. چقدر زیباست که شاعران قدرتمندی 
در طول زندگی پر از برکت خود به شاگردی نيما بنازند و 
زیباتر اینکه این شاعران که اصال سبک  زبانشان شبيه نيما 
نيست و زبانشان متفاوت است به شاخه های پرباری در شعر 

معاصر تبدیل شده اند.
چرا  است  ایران  شعر  معاصر  تاریخ  و شهامت  نيما جسارت 
او بود که به صورت جدی جرقه حرکت نوآفرین را در  که 
و  نو شدن  با چگونگی  را  ما  و  روشن ساخت  معاصر  تاریخ 

نوپرستيدن آشنا کرد.
انتقادات  نيما،  به  امروزی  نگاه  است  ممکن  که  چند  هر 
فراوانی داشته باشد اما ميراث سرزمين ماست که در طول 
دهه های مختلف مانده است و فراموش نمی شود و سهم 
روشنفکران و شاعران از اندیشه نيما، مطالعه آثار و شعرهای 
و  ببریم  پی  زیادی  مطالب  به  گوناگون  زوایای  از  تا  اوست 
اندیشه کنيم. راهی را که باید به مقصد برسد و کسی حيران 

و الکی خوش نباشد.

به قلم
 امین اهلل حقیقی

نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان )سهامی عام( در نوبت اول به حد نصاب قانونی نرسیده بدین 
وسیله از صاحبان محترم سهام شرکت دعوت می نماید که در مجمع عمومی عادی سالیانه  )نوبت دوم( که در ساعت 17 روز دوشنبه 98/4/31 
در محل دفتر شرکت واقع در کرمان - خیابان بهمنیار - خیابان شهید کاوه زهره کرمانی - بن بست 5 شمالی - پالک 115 تشکیل خواهد شد، 

)اصالتا یا وکالتا( حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: 

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت در خصوص عملکرد سال مالی 1397
2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1397 و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود 

3- انتخاب اعضای هیات مدیره  شرکت 
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار )سراسری - محلی( جهت درج آگهی و اطالعیه های بعدی 
6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشند.

مقتضی است جهت دریافت برگ رای و حضور در جلسه، روز یکشنبه 98/4/30 از ساعت 8 صبح تا 14 به امور سهام شرکت واقع در کرمان - 
خیابان بهمنیار - خیابان شهید کاوه زهره کرمانی - بن بست 5 شمالی - پالک 115  مراجعه فرمایید.

رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان - محمود فتاحی 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان )سهامی عام(

آگهی ابالغ  اجرائیه کالسه 
شماره 9800405

اجرای  اصالحی  نامه  آئین   19 و   18 ماده  طبق 
فرزند  کاووسی  ساناز  به  وسیله  بدین  امالک  و  اسناد  ثبت 
پرویز به شناسنامه شماره 17477 و احسان مهیمی فرزند جعفر 
جهت  تجارت  بانک  شود  می  ابالغ   6238 شماره  شناسنامه  به 
االجرا  الزم  موضوع  ریال   152/051/467 مبلغ  فعال  وصول 
به  مربوطه  های  هزینه  و  نیمعشر  و  تاخیر  خسارت  احتساب  با 
موجب سند شماره 94/2500028- 1394/7/8 علیه شما اجرائیه 
صادر نموده،  با توجه به اینکه آدرس شما طبق اعالم مامور ابالغ 
شناسایی نگردیده و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما را جهت 
ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای این 
اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ انتشار که 
روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید 
غیر  در  است  بدیهی  نمایید  اقدام  بدهی  پرداخت  به  نسبت  که 
این صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات اجرائی اقدام 
خواهد شد ضمنا بجز این آگهی،  آگهی دیگری منتشر نخواهد 

شد. 514 م/الف
آگهی ابالغ  اجرائیه کالسه 

شماره 9800318
اجرای  اصالحی  نامه  آئین   19 و   18 ماده  طبق 
ثبت اسناد و امالک بدین وسیله به مهدی سعیدی نژاد  فرزند 
فرزند  نژاد  سعیدی  نازیال  به  و   277 شماره  شناسنامه  به  احمد  
فرزند  نژاد  سعیدی  علی  به  و   131 شماره  شناسنامه  به  احمد 
تجارت  بانک  شود  می  ابالغ   268 شماره  شناسنامه  به  احمد 
جهت وصول فعال مبلغ 118/181/926/375 ریال موضوع الزم 
االجرا با احتساب خسارت تاخیر و نیمعشر و هزینه های مربوطه 
شما  علیه   1393/11/20  -932500122 شماره  سند  موجب  به 
اعالم  طبق  آدرس شما  اینکه  به  توجه  با  نموده،   اجرائیه صادر 
مامور ابالغ شناسایی نگردیده و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما 
را جهت ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز 
برای این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ 
روز  ده  مدت  ظرف  گردد  می  محسوب  ابالغ  روز  که  انتشار 
بدیهی  نمایید  اقدام  بدهی  پرداخت  به  نسبت  که  دارید  مهلت 
است در غیر این صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات 
اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا بجز این آگهی،  آگهی دیگری 

منتشر نخواهد شد. 513 م/الف

آگهی ابالغ  اجرائیه کالسه 
شماره 9800319

طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرای ثبت 
اسناد و امالک بدین وسیله به مهدی سعیدی نژاد  فرزند احمد  
احمد  فرزند  نژاد  سعیدی  نازیال  به  و   277 شماره  شناسنامه  به 
به  احمد  فرزند  نژاد  به علی سعیدی  و  به شناسنامه شماره 131 
شناسنامه شماره 268 ابالغ می شود بانک تجارت جهت وصول 
فعال مبلغ 7/266/692/555 ریال موضوع الزم االجرا با احتساب 
به موجب سند  مربوطه  های  هزینه  و  نیمعشر  و  تاخیر  خسارت 
صادر  اجرائیه  شما  علیه   1393/11/20  -932500126 شماره 
ابالغ  مامور  اعالم  طبق  شما  آدرس  اینکه  به  توجه  با  نموده،  
شناسایی نگردیده و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما را جهت 
ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای این 
اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ انتشار که 
روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید 
غیر  در  است  بدیهی  نمایید  اقدام  بدهی  پرداخت  به  نسبت  که 
این صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات اجرائی اقدام 
خواهد شد ضمنا بجز این آگهی،  آگهی دیگری منتشر نخواهد 

شد. 512 م/الف

آگهی ابالغ  اجرائیه کالسه 
شماره 9800383

طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرای ثبت 
اسناد و امالک بدین وسیله به شرکت کشت صنعت پیشتاز لبن 
بانک تجارت  ابالغ می شود  به شناسه شماره 10630117808 

ریال موضوع الزم  مبلغ 52/923/909/639  فعال  جهت وصول 
االجرا با احتساب خسارت تاخیر و نیمعشر و هزینه های مربوطه 
شما  علیه   1393/11/20  -932500127 شماره  سند  موجب  به 
اعالم  طبق  آدرس شما  اینکه  به  توجه  با  نموده،   اجرائیه صادر 
مامور ابالغ شناسایی نگردیده و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما 
را جهت ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز 
برای این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ 
روز  ده  مدت  ظرف  گردد  می  محسوب  ابالغ  روز  که  انتشار 
بدیهی  نمایید  اقدام  بدهی  پرداخت  به  نسبت  که  دارید  مهلت 
است در غیر این صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات 
اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا بجز این آگهی،  آگهی دیگری 

منتشر نخواهد شد. 511 م/الف

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
9800316

بدین وسیله به آقای احسان مهیمی فرزند جعفر بدهکار پرونده 
کالسه 9800316 که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده 
اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 942500023 
 859/787/765 مبلغ  تجارت  بانک  و  شما  بین   94/6/12  -
بستانکار  اثر عدم پرداخت وجه  بر  باشید که  ریال بدهکار می 
قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  صدور  درخواست 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
اجرائیه  ابالغ  تاریخ  که  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  گردد  می 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه محلی چاپ و منتشر 
خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  روز  ده  مدت  ظرف  گردد  می 
اقدام و درغیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
510 م/الف

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
علیرضا محمدی کیا 

آگهی مزایده مال غیرمنقول )نوبت دوم(
خصوص  در  دارد  نظر  در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
پرونده کالسه 960456 اجرای احکام شعبه پنجم حقوقی پالک ثبتی 12479 فرعی 

از 4776 اصلی قطعه 18 بخش 1 کرمان با مشخصات زیر از طریق مزایده به فروش برساند: 
1- آدرس ملک: کرمان - بلوار سیدی - کوچه شماره 14 - کدپستی 7615917713

2- مشخصات ثبتی ملک: پالک ثبتی 12479 فرعی از 4776 اصلی قطعه 18 بخش 1 کرمان 
3- وضعیت ملک بدین شرح است: ملک مورد نظر به ابعاد 19/69 متر به معبر، شرقا فاقد حد، جنوبا 
به طول 20/60 متر به کوچه، غربا به طول 11/30 متر به قطعه نوزده تفکیکی به مساحت عرصه 

109 مترمربع با موقعیت تجاری، فاقد حصار و هرگونه امتیازی می باشد.
با توجه به توضیحات فوق جمع ارزش ریالی ملک 1/602/000/000 ریال که توسط کارشناس 
راس  مورخ 98/05/06  یکشنبه  در روز  مزایده  است. جلسه  ارزیابی گردیده  دادگستری  رسمی 

ساعت 10 صبح در محل اتاق مزایده های دادگستری کرمان و با حضور نماینده محترم دادسرا 
از ملک مذکور  مزایده  از  قبل  تا 5 روز  توانند  مزایده می  برگزار می گردد طالبین شرکت در 
مبلغ  به  کارشناسی  قیمت  درصد  ده  بایستی  مزایده  در  شرکت  به  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
160/200/000 ریال با شناسه واریز 94387030047101255 به حساب شماره 2171293951000 
سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و به همراه درخواست کتبی خود در پاکت دربسته و تا قبل 
از ساعت برگزاری مزایده تحویل نمایند. بدیهی است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته می 
شود که قیمت باالتری داده باشد. در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ پیشنهادی  به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال معامالت معارض و 
یا سند رسمی نخواهد داشت. برنده مزایده بایستی مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی 

در روز مزایده اقدام نمایند. 237 م/الف
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !
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سرویس فرهنگی کرمان امروز

 
انسان چه بخواهد چه نخواهد رو به تباهی است؛ همان موقعیتی که 
دیدگاه  با  درآمیخته  نگاه  این  داشت.  بیستم  قرن  به  ورود  آستانه  در 
نمود  مان«  »توماس  داستان های  در  سمبولیستی،  و  ناتورالیستی 

بیشتری دارد.
ایرنا، »توماس  به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری 
به  ویژه ای  توجه   )۱۸۷۵ ژوئن   ۱۹۵۵- )اوت  آلمانی  نویسنده  مان« 
موضوعات پزشکی، اسطوره شناسی، تاریخ و روانکاوی داشته است. در 
نتیجه چندان عجیب نیست که تمامی این ها در داستان های او، نه به 
شکل تصادفی بلکه به شکلی واقع گرایانه نمود می یابد. این نوشتار تالش 
می کند داستان کوتاه »آقای فریدمان کوچک« را از منظر روانشناسی 

شخصیت ها و آرکی تایپ آن ها مورد مطالعه قرار دهد.
جسمانی  ضعف  برای  منطقی  دلیلی  داستان،  ابتدای  در  نویسنده 
خانواده ای  پسر  تنها  و  فرزند  آخرین  او  می آورد.  فریدمان«  »یوهانس 
یوهانس  نتیجه  در  نمی کنند.  ازدواج  هیچ وقت  که  است  دختر  سه  با 
از خشونت رشد می کند و فرصت دارد کاستی های  در محیطی عاری 
محیط خارج از خانه و ضعف های جسمانی اش را به کمک محبت ها و 

دلبستگی های خانوادگی جبران کند.
“همهبههموفاداربودندوهممنظر…"

فریدمان  »آقای  داستان  درباره  نویس  داستان  شیخ نجدی«  »کوثر 
کوچک« چنین می نویسد: زندگی فریدمان کوچک اگرچه مانند همه ی 
انسان ها تا خرخره در جبر فرو رفته، اما آن چه سبب می شود او در صلح 
با خویشتن به سر ببرد، شاید این باشد که خیلی زود درک می کند که 
به شکست  و حتماً  او قطعاً  واقع هر تالش  ندارد. در  راه گریزی  هیچ 
موجودات  حتی  و  انسان  روانشناسی،  اصول  طبق  انجامید.  خواهد 
آزمایشگاهی از موقعیت رنج آور می گریزند و آن را تکرار نخواهند کرد. 
در نتیجه او پس از اولین مواجهه هایش با عشق خود را به کلی از بازی 
و  عشق  دایره ی  از  خارج  جایی  را  کوچکش  دنیای  و  می کشد  عقب 

شهوت می گستراند.
"این که یاد بگیریم چطور لذت ببریم. تربیت ما همیشه و تنها برابر 

ظرفیت لذت بردن ما است…"
مان در خالل این داستان زیبایی ها و لذت هایی از زندگی را معرفی 
انسان ها نیست؛ لذت هایی که حتی  به حضور سایر  می کند که منوط 
را شامل شوند،  آرزوها  و  ناخوشایند، حسرت ها  تجربیات  است  ممکن 
تا جایی که در ذهن فریدمان کوچک، »موهبت زنده بودن« به تنهایی 

کفایت می کند.
اما حقیقت روانکاوانه ی دیگر »سرکوب« یک نیاز اصلی در همه ی این 
سال ها است. یوهانس در طول سالیان این نیاز را به کلی انکار و سرکوب 
نظر  از  است.  کرده  متجلی  موسیقی  و  تئاتر  و  هنر  در  را  آن  و  کرده 
فروید، هنر »واالیش« نیازها و آرزوهای ناکام است. واالیش یعنی فرایند 
ناخودآگاه حل آرزوهای ناکام از طریق فعالیت هایی که از نظر اجتماعی 

مقبول و پذیرفته است.

همه ی آن سرکوب و واالیش در نهایت موفق نمی شود جلوی فوران 
عشق را در برابر زنی زیبا در وجود فریدمان بگیرد. عشق و نیاز از همه ی 
حواسش به بیرون راه می یابد و دیگر کنترلی بر آن ندارد. تمنای نیاز، 
پرده ی منطق را پس می زند و فریدمان خیال می کند که شاید در این 
احساسات  غلیان  نتیجه ی  که  داشتن  امید  همین  شود.  موفق  تالش 

ناخودآگاه او است، فریدمان را به تکاپو می اندازد.
از آن سو با زنی »آفرودیت گونه« مواجهیم؛ زنی اغواگر، با خودنمایی 
در ظاهر )یقه ی لباس او از همه کوتاه تر است( که مرکز توجه همگان 
قرار می گیرد. برای این تیپ شخصیتی پیر و جوان و زشت و زیبا تفاوتی 
ندارد. او باید از هر مردی درخواستی داشته باشد تا به رضایت درونی 

برسد.
به نظر می رسد »خانم رینلینگن« مردان متعددی را زیر سیطره دارد؛ 
جایی که مرد همراه فریدمان اشاره می کند »از سوارکاری برگشته… 

می فهمی که…« خواننده به فکر فرو می رود، کدام سوار؟
-یوهانس-  یکی  این  از  نمی تواند  رینگلین  خانم  دلیل  همین  به 
ذات  از  جزئی  موضوع  این  و  می طلبد  را  همگان  توجه  او  بگذرد.  نیز 
ونوس گونه ی اوست. بنابراین ناخودآگاه برای فریدمان دام می افکند. او 
را به مهمانی دعوت می کند و تا لب چشمه می برد و ناگهان درمی یابد 
آفرودیت ها  است.  نفرت انگیز  چقدر  اما  است،  »مرد«  هم  او  چه  اگر 
و  متعهدانه  رابطه ی  به  نگاهی  ذاتاً  و  ندارند  به دلسوزی  هیچ عالقه ای 

طوالنی مدت نیز ندارند.
گرفته  تصمیم  او  که  می دهد  رخ  زمانی  فریدمان  نابودی  نهایت  در 
برای چیزی تالش کند. او چیزی از دنیا می خواهد که برایش در نظر 
گرفته نشده. لذتی می جوید که ورای ظرفیت های او است و نهایتاً تشنه 

می میرد.

فریدمانکوچک:کادانسوِدکادانسانسانی
از زاویه ای دیگر این داستان را می  "المیرا کرم نیای فر« منتقد ادبی 
است  نت ها  از  مجموعه ای   )Cadence( کادانس  می نویسد:  و  کاود 
)آکورد( که در طول قطعه ی موسیقی احساس »پایان« می دهد. معموالً 
یوهانس  می کنند.  استفاده  کادانس  از  نیز  قطعه  انتهایی  قسمت  برای 
فریدمان همین کادانس است؛ نت های به هم فشرده ای که مدام در طول 
داستان و در آخرش، احساس پایان به ما می دهد. حتی ظاهر او نیز این 

اعوجاج و فشردگی را دارد.
آن  همه ی  که  بیاورد  یاد  به  می خواهد  خواننده  از  مدام  فریدمان 
در چشم به هم زدنی  خیالی  و خوشبختی های  امنیت  احساس  تصورات 
رو به تباهی می رود. توماس مان در برهه ای از تاریخ داستان می نوشت 
به  بود.  انداخته  آلمانی سایه  بر سیستم فلسفی  که مفهوم »انحطاط« 
طور کلی نگاه نیچه ای و شوپنهاوری، نوع جدیدی از تراژدی آلمانی را 

عیان کرد.
تباهی است؛ همان موقعیتی که  به  یا نخواهد رو  انسان چه بخواهد 
در آستانه ی ورود به قرن بیستم داشت. این نگاه درآمیخته با دیدگاه 
ناتورالیستی و سمبولیستی، در داستان های توماس مان نمود بیشتری 
دارد. اما او هرگز کاماًل ناتورالیستی ننوشت. شبح رئالیسم پشت آثارش 
می چرخد. همان طور که در نمایش شخصیت فریدمان نیز آن قدرها هم 
کام خواننده را تلخ نمی کند. حتی گاهی بر او دل می سوزاند، اما در عین 

حال می تواند از او بیزار شود.
به خواننده  برابر شخصیت اصلی داستان  این احساسات متناقض در 
سرایت می کند. حتی یادآور احساس توماس مان نسبت به واگنر است 
که تحت تأثیرش بود. همه ی انسان ها در درون شان فریدمان کوچکی 
دارند که آن ها را مدام در معرض کشمکش میان زندگی و مرگ قرار 

نت ها  اما  می شود،  شنیده  کادانسداستان  که  است  این جا  می دهد. 
»آقای  اصلی  مضمون  تباهی  و  مرگ  می شوند.  گرفته  سر  از  دوباره 

فریدمان کوچک« و سایر داستان های توماس مان است.
در الیه ی دیگر داستان اما، فریدمانی دیده می شود که ویولون می نوازد، 
عاشق تئاتر است و اصاًل در هنر »خبره« است. چرا این شخصیِت تا این 
حد به هنر نزدیک، نمی تواند از رنج زندگی رها شود؟ این جا است که 
توماس مان یکی از اشتغاالت ذهنی اش یعنی تضاد هنر با زندگی را وارد 
داستان می کند. فریدمان هیچ شغل دیگری نمی تواند داشته باشد. حتی 
در داستان نیز شغلش را پیش آقای اشلیفوگت رها می کند و در دفتر 
خودش مشغول کاری می شود. »یک جور مؤسسه« که خواننده هرگز 
نمی فهمد فریدمان در آنچه کار می کرده؛ نوعی بطالت روشنفکرانه که 
بسیاری از هنرمندان و نویسندگان به آن مبتال هستند. از دید توماس 
مان، هنر هرگز نمی تواند انسان را با زندگی آشتی دهد، حتی به شیوه ای 

معکوس می تواند میل به خودویرانگری را در او بیفزاید.
درخشان ترین صحنه ی داستان، حضور فریدمان و آن زن عجیب در 
رابطه ی  داستان،  از  بخش  این  در  مان  توماس  است.  لوهنگرین  اپرای 
مواجه ی  برقرار می کند.  واگنر  اپرای  و  داستان  میان  بینامتنی ظریفی 
واقعی فریدمان و خانم رینلینگن و سر به سر ساییده شدن شان این جا 
می بیند.  آشکارا  را  زیبایی هایش  و  عطر  و  زن  تازه  او  می افتد.  اتفاق 
وارد  از طرف خداوند  لوهنگرین چیست؟ شوالیه ای  اپرای  اما مضمون 
تا اتحاد را میان دو قوم که دچار اختالف اعتقادی  سرزمینی می شود 
شده اند، بازگرداند. در این میان زنی به نام السا از شوالیه سؤالی می پرسد 
که هویت ماورایی و الهی شوالیه فاش می شود و در نتیجه باید السابمیرد 
باید  برای شناخت خداوند  تعریفی دیگر  یا در  بماند  پنهان  راز  این  تا 

بمیرد.
واگنر خودش درباره ی این اپرا اذعان کرده که از اسطوره ی زئوس و 
با سمله  انسانی،  در هیئت  زئوس  اسطوره،  این  در  الهام گرفته.  ِسِمله 
تمام شکوه  زئوس می خواهد که  از  ِهرا،  فریب  اثر  می آمیزد. سمله در 
خدا را ببیند تا باور کند او زئوس است. زئوس تمام جالل خداوندی را 
به او نشان می دهد، اما سمله از شدت شعله ی خدایی او می سوزد. واگنر 
نیز درباره ی مفهوم اپرای لوهنگرین می گوید مگرنه این است که انسانی 
که از خدا می ترسد، نابود می شود؟ فریدمان نیز در آن اپرا با موجودی 
از  تصویری  ما  به  رینلینگننیز  توصیف  حتی  می شود.  مواجه  ماورایی 
انسانی واقعی نمی دهد: سایه ی کبود چشم هاش، لب پایینی بیرون زده و 
رنگ سفید پوستش. به راستی او از قعر جهنم یا از قعر جهانی ناشناخته 

آمده تا فریدمان با شناخت او، نابود شود.
بسا  چه  باشد؛  تباه کننده  نیروهای  آن  همه ی  نماد  می تواند  زن  این 
دیگری  برتر  نیروی  هر  یا  خداوند  با  مواجهه  نیز  مان  و  واگنر  دید  از 
ویران کننده است. آیا این نیروی برتر همان زندگی نیست؟ این جاست 
با پرسشی  را  توماس مان خواننده  انسانی رخ می دهد.  آندکادانس  که 
و  تباهی  که سراسرش  است  زندگی ای  این چه  مواجه می کند.  عمیق 
ویرانی و مرگ است؟ فریدمان در آن اپرا ایمانش را از دست می دهد؛ 
همان چیزی که انساِن در آستانه ی قرن بیستم دچارش بوده. تنها ترس 
است که می ماند؛ دنیاگریزی که از انحطاط رهایی ندارد. شکوه انسان با 

فریدمان کوچک فرو می ریزد.

سرویس اجتماعی کرمان امروز 

این  بر آییم.  داوری  و  تصمیم  ده ها  عهده ٔ  از  تا  می رود  انتظار  ما  از  روز  هر 
شروع  بخوریم  چه  صبحانه  برای  که  این  مثل  کوچکی  موارد  از  تصمیمات 

می شود و به تصمیمات بزرگی مثل تغییر شغل می رسد.
به گزارش اقتصادآنالین مشکل اینجاست که منابع ذهنی ما محدودند، ذهن 
انسان فقط می تواند از عهدهٔ شماری از مسائل بر آید. با چالش های عظیمی که 
از میان بر های ذهنی  ناچاریم  برای کارکرد مؤثر ذهن  قرار دارد،  برابرمان  در 
استفاده کنیم. رویکردی که به ما کمک می کند در مسیر زندگی پیش برویم، 

اما رشد ما را به عنوان انسان محدود می کند.
موضوعی به سادگی انتخاب آدم های اطراف مان، می تواند تغییر بزرگی ایجاد 

کند و به ما کمک کند که خالق تر شویم.
۱۰۱کاربردقاشق

به چه درد می خورد؟  اما قاشق  بیاید،  به نظر  ممکن است پرسش عجیبی 
فرض سریع و فوری شما ممکن است این باشد که برای هم زدن چای یا قهوه 

یا برای خوردن حلیم.
ما تمایلی به فکر کردن به کاربرد های بسیار دیگری که ممکن است قاشق 
داشته باشد نداریم. مثاًل با آن گودالی بکنیم یا دری را باز کنیم یا نخود ها را 

روی میز پرتاب کنیم.
فکری که اول از همه به ذهن ما می رسد نوعی میان بر ذهنی است: نیاز به 
هیچ تالش و فکری هم ندارد. این همان کلیشه های مرسومی است که ما در 

ذهن خود برای استفاده از قاشق داریم.
این نمونه ای از تفکرهیوریستیک )بر مبنای میان بر های ذهنی( است یا آنچه 

خیلی آدم ها به آن حس درونی می گویند.
تحقیقات نشان می دهد که روش های هیجان انگیز تری هم وجود دارد که با 
آن ها می توانیم خالق تر باشیم و از شر خیلی از افکار خودکاری که در ذهن مان 

هست، خالص شویم.
این است که خود را در معرض تنوع اجتماعی بیشتر  این روش ها  از  یکی 
قرار دهیم، به عبارت دیگر کار هایی مثل دوستی و همراهی و قاطی شدن با 

آدم هایی که "مثل ما نیستند".
ما در موارد گوناگونی با یکدیگر تفاوت داریم: سن، نژاد، تحصیالت، زادگاه و 

موارد دیگری از این قبیل.
این  به  نیاز  دارد  ما  با  متفاوتی  فرهنگی  زمینهٔ  که  کسی  با  معاشرت  برای 
است که از محدودهٔ آسایش خود بیرون بیاییم. حتی تصور انجام چنین کاری 

می تواند اثر مثبتی داشته باشد.

از منظری دیگر، تنوع، به ذهن ما تمرین مؤثری می دهد و درست مثل ورزش 
و تمرین بدنی، بسیار هم برای ما مفید است.

ازروزهمروشنتر
با هم جنس  باز، کند هم جنس  با  باز  با کبوتر،  "کبوتر  ما خوب می دانیم که 
پرواز". آدم ها دوست دارند با کسانی شبیه خودشان دوست شوند و معاشرت 
با  انتخاب ها و ویژگی های شخصیتی مشترکی  و  ارزش ها  کنند. آدم هایی که 

آن ها داشته باشند.
به  را  و کلیشه های ذهنی خود  تفکر خودکار  و عادت،  این رسم  با شکستن 
چالش می کشیم. وقتی آدم ها با گروه متنوع تری از افراد معاشرت کنند، ذهن 
پیش بینی نشده تری  و  پیچیده تر  اطالعات  تحلیل  و  دریافت  به  ناچار  آن ها 

می شود.
و  پیچیده  اطالعات  نوع  هر  تحلیل  در  بکنند،  را  کار  این  بیشتر  هرچه 
پیش بینی نشده مهارت پیدا می کنند. این کار به ذهن ما کمک می کند تا برای 
همه مواردی که مثل روز روشن نیست، آمادگی داشته باشیم و این دقیقاً همان 

مشخصهٔ ذهن خالق است.
مشکلشمع

در تحقیقی که در زمینهٔ فایده های تنوع اجتماعی انجام شد، از گروهی از 
کلیشه های ذهنی شان  با  با شغلی که  فردی  به  تا  شرکت کنندگان خواستند 

مطابقت دارد فکر کنند، مانند مامای زن.
از گروه دیگر خواستند تا به فردی خارج از کلیشه های مرسوم ذهنی فکر 

کنند، برای مثال پرستار بچهٔ مرد.
نوع  بر  بی سابقه ای  و  نام های جدید  تا  خواستیم  از شرکت کنندگان  سپس 
ارزیابی  را  آن ها  خالقیت  میزان  ترتیب  این  به  و  بگذارند  پاستا  از  جدیدی 
کردیم. تعدادی از نام های مرسوم و رایج پاستا را به عنوان نمونه به آن ها دادیم.
از  خارج  را  فردی  بودیم  خواسته  آن ها  از  که  کسانی  که  داد  نشان  نتایج 

کلیشه های ذهنی تصور کند، خالقیت بیشتری از خود نشان دادند.
آن ها کمتر بر کلیشه ها و پیش فرض های ذهنی و نام های مرسوم و رایج که 
در این کار در اختیارشان قرار داده بودیم، تکیه کردند و نام های تازه و بهتری 

ساختند.
تحقیق دیگر این بود که آیا تجربه ٔ زندگی در خارج از کشور باعث افزایش 
استفاده  شمع  مشکل  نام  به  معمایی  از  می شود.پژوهشگران  خالقیت  میزان 
کردند. به شرکت کنندگان تصویری شامل شمع و قوطی کبریت و یک جعبه 

پونز نشان داده شد.
آن ها باید فقط با همین چیز هایی که در برابرشان قرار داشت، شمع را طوری 
به خوبی روشن شود و بسوزد و اشک آن هم روی  به دیوار وصل کنند که 

زمین نریزد.
راه حل صحیح آن است که از جعبهٔ پونز به عنوان جا شمعی استفاده شود. 
در این آزمایش شرکت کنندگان باید پیش فرض ها و کلیشه های ذهنی موجود 
کاربرد مرسوم آن چیز ها  از  غیر  کاربرد های دیگری  و  بگیرند  نادیده  را  خود 

پیدا کنند.
نتیجه نشان داد که زندگی در خارج از کشور بر عملکرد خالقانه تر در این 

آزمایش اثر دارد.
دیدگاهجدید

البته بیشتر ما با فکر کردن در مورد قاشق و پاستا یا وصل کردن شمع به 
دیوار خالقیت خود را بیشتر نمی کنیم. اما چیز های بسیار دیگری هست که 

می توانند به ما در این زمینه کمک کنند.
برای آوردن تنوع و گوناگونی در زندگی مان می توانیم کار های زیادی بکنیم 
از تماشای فیلم های خارجی تا خواندن کتاب هایی در مورد آدم هایی از جا های 

مختلف دنیا.
برای این کار می توانیم در گروه های داوطلب که افرادی از تمام سنین دارند، 
دیگر  فرهنگ های  با  افرادی  با  و  برویم  ورزشی  باشگاه های  به  یا  عضو شویم 

معاشرت کنیم.
پژوهشگران هم چنین دریافتند که کار هنری و عالقمندی به هنر هم به ما 
کمک می کند همه چیز را از دیدگاهی تازه ببینیم، این کار را می توانیم با فرض 

کردن خودمان به جای شخصیت های آثار هنری هم انجام دهیم.
این امر احساس ارتباط اجتماعی و مهربانی همگانی را در ما پدید می آورد. 
پذیرا بودن در برابر تجربه های تازه ممکن است به نظر آسان نیاید، اما به ما 
کمک می کند که از فاصله ها و حد ومرز ها فراتر رویم و دوستی های جدید و 

فراگیری پرورش دهیم.
در این روزگار چالش برانگیز ارتباط های اجتماعی، پذیرفتن چیز های جدید و 

پیش بینی نشده، فایده های عینی زیادی برای ما دارد.
با این روش نه فقط به رشد شخصی خودمان کمک کرده ایم بلکه خود را 
در بهترین موقعیت برای کمک به حل مسائل و رفع مشکالت اجتماعی قرار 

داده ایم.

نگاهیبهزندگیوتباهیدرداستانهای"توماسمان"؛
هنر و راهی به سوی آرزوهای ناکام

  راه هایی برای خالق تر شدن 



سوء استفاده مرد جن گیر 

از 12 زن و دختر جوان
مرد جن گیر وقتی با زنان و دختران جوان روبه رو می شد که علت مراجعه 
آنها مسائل خانوادگی و عشق بود با تعبیری ساختگی نقشه ی شوم خود 

را عملی می کرد.
مجازات زندان و شالق یک مرد جن گیر که زنان و دختران را هدف آزارو 

اذیت قرار می داد در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد.
 این مرد دروغگو که صمد نام داشته و 52 ساله است از خرافاتی بودن زنان 

و دختران سواستفاده کرده و به آنها تجاوز می کرد.
فروردین ماه سال گذشته مردی با مراجعه به دادسرا ادعا کرد همسر ساده 

لوحش در دام مردی افتاده که می گوید جن گیر است.
این مرد ناراحت گفت:زینب از مدت ها پیش افسرده شده بود و من فرصتی 
برای اینکه با او درست و حسابی حرف بزنم نداشتم تا اینکه در تعطیالت 
نوروز این فرصت پیش آمد و شنیدم او برای اینکه من با محبت تر شوم 
پیش یک رمال رفته و او به بهانه اینکه یک جن مونث عاشق من شده و 
زندگی مان را طلسم کرده بهترین راه را برای همسرم رابطه با مردی غریبه 
بریزد  آبرویش  و  بکند  کاررا  این  نیست  گفته حاضر  زینب  وقتی  و  دانسته 
گفته که خودش می تواند همان مرد غریبه باشد و راز هم فاش نمی شود.

وی افزود:مرد متجاوز با همسرم رابطه برقرار کرده و از آن به بعد زینب تحت 
سلطه او قرار گرفته و افسرده شده است.

با این ادعاها با دستور قضایی زینب تحت بازجویی گرفته شد و ادعا کرد 
بارها مرد جن گیر به او تجاوز کرده است و او با عذاب وجدان بارها تصمیم 
به خودکشی گرفته است و البته چند باری وقتی نیمه بی هوش در خانه مرد 

رمال بود با جن ها حرف زده است.
وقتی راز تجاوز مرد جن گیر فاش شد تیمی از ماموران وارد عمل شدند و 
این مرد به نام قاسم را در مرکز تهران به دام انداختند و در زمان دستگیری 

اش دو زن را دیدند که در خانه وی حضور داشتند.
قاسم به همراه مهین و ناهید تحت بازجویی گرفته شدند و مشخص شد 
این دوزن همان جن هایی بودند که با زنان و دختران حرف می زدند و قاسم 

نیز جز یک کالهبردار قدیمی نبوده و هیچ رابطه ای با ماورا نداشته است.
قاسم که با ردیابی حدود 12 زن و دختر در دفتر مشتریان و موبایل اش چاره 
ای جز اقرار نداشت در بازجویی ها پذیرفت با اغفال این زنان و دختران که 
همگی به دنبال محبت همسرانشان یا مرد موردعالقه شان بودند توانسته 
به بهانه شکستن طلسم یک جن مونٍث با آنها ارتباط برقرار کند و مهین و 
ناهید نیز نقش جن های مونث را بازی می کردند و وقتی این طعمه ها با 
خوراکی های آلوده نیمه بیهوش می شدند آنها با این زنان حرف می زدند 

و مرتب آنها را می ترساندند.
بنابه این گزارش، پس از صدورکیفرخواست به این رمال متجاوز و نسبت به 
اقرار و شکل اقداماتش وی در دادگاه بدوی به تحمل 7سال زندان و99 ضربه 

شالق محکوم شد و مهین و ناهید نیز به زندان محکوم شدند.
این حکم با اعتراض مرد جن گیر به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع 

داده شد و پس از بررسی تخصصی مورد تایید قرار گرفت.

اعالم گذشت از قاتل خانم معلم
مرد جوانی که در جریان سرقت طال های خانم معلم بازنشسته مرتکب قتل 

شده بود، با جلب رضایت اولیای دم از مرگ نجات یافت.
نام  به  بازنشسته  معلم  قتل  از  ورامین  پلیس  مأموران  5 فروردین سال 91، 
سکینه در خانه اش باخبر و راهی محل شدند. جسد متعلق به زنی سالخورده 
بود که با اصابت ضربات چاقو و همچنین جسمی سخت به سرش هدف 
قرار گرفته و فوت شده بود. یکی از همسایه ها گفت: »خانم معلم بعد از 
بازنشستگی به تنهایی زندگی می کرد. لحظاتی قبل من یاسر، پسر همسایه 
احتمال  و  شد  خارج  مقتول  خانه  از  و  داشت  دست  در  ساکی  که  دیدم  را 

می دهم او قاتل باشد.«
با ثبت این اطالعات و بررسی محل حادثه مشخص شد مقداری از طال های 
نامعلومی  مکان  به  قتل  از  بعد  نیز  یاسر  و  است  رفته  سرقت  به  مقتول 

گریخته است. 
به این ترتیب یاسر 19 ساله به عنوان اولین مظنون پرونده تحت تعقیب قرار 
از حادثه وی در ویالی عمه اش در چالوس  بعد  اینکه یک هفته  تا  گرفت 
بازداشت شد. او در بازجویی های به قتل اعتراف کرد و گفت: »من همسایه 
مقتول بودم و بار ها او را در راه پله ها دیده بودم. او خیلی طال و جواهر داشت 
و برق طالهایش مرا وسوسه می کرد. می دانستم تنها زندگی می کند و در 
خانه اش جواهرات زیادی دارد به همین دلیل نقشه سرقت به سرم زد. شب 
حادثه خانواده ام برای عید دیدنی به خانه یکی از بستگانمان رفته بودند. من 
در خانه بودم و خیلی دندانم درد می کرد. برای آرامش درد دندان مشروب 
خوردم تا اینکه یکی از دوستانم تماس گرفت و مرا به خانه اش دعوت کرد. 
مصرف  خاطر  به  خوردم.  مشروب  دوستم  همراه  دیگر  بار  و  رفتم  آنجا  به 
مشروب دل و جراتم بیشتر شده بود به همین خاطر شب حادثه تصمیم 

گرفتم نقشه ام را عملی کنم.«
متهم ادامه داد: »برای سرقت یک نقاب به صورتم زدم و از بالکن وارد خانه 
زن همسایه شدم. پیرزن مشغول تماشای تلویزیون بود که به محض روبه رو 
شدن فریاد کشید. او می خواست نقاب را از روی صورتم بردارد که مقاومت 
کردم و نقاب پاره شد. چون شناسایی شده بودم از ترس با چاقویی که همراه 
داشتم چند ضربه زدم. سپس خواستم جای طال و جواهراتش را لو بدهد. 
او گفت آن ها را داخل فر پنهان کرده است. بالفاصله طال ها را برداشتم و 
می خواستم از خانه خارج شوم که صدای ناله پیرزن را شنیدم. آنجا بود که 

هنگام خروج با یک گلدان چند ضربه به سرش کوبیدم و فرار کردم.«
متهم در آخر گفت: »چند روز بعد طال ها را به مبلغ ۶۰ میلیون تومان فروختم 

و سپس به ویالی عمه ام رفتم، اما دستگیر شدم.«
با اقرار های متهم وی روانه زندان شد و پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری 
یک استان تهران فرستاده شد. در اولین جلسه رسیدگی به پرونده اولیای دم 
درخواست قصاص کردند، سپس متهم با قبول جرمش ماجرا را شرح داد. در 
پایان هیات قضایی متهم را به قصاص محکوم کرد و این حکم در دیوان 
عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت. در حالی که متهم در آستانه مرگ 
قرار داشت، توانست با پرداخت دیه از چوبه دار فاصله بگیرد. به این ترتیب 
متهم بعد از اعالم گذشت از سوی اولیای دم این بار از جنبه عمومی جرم 

محاکمه خواهد شد.

خبر ایندیپندنت:  
انگلیس به رغم فشار آمریکا خواهان آرام شدن مناقشه نفتکش ایران است

تحقیقات نشان می دهد؛
فیزیک موجب فعال تر شدن ذهن کودکان می شود

ایندیپندنت با انتشار مطلبی درباره توقیف غیر قانونی 
که  داد  گزارش  الطارق  جبل  تنگه  در  ایران  نفتکش 
انگلیسی ها تمایل ندارند به دوره ای که در ایران شیطان 
کوچک نامیده می شد بازگردند و هدفشان این است که 

اوضاع را آرام کنند.
خالف  بر  لندن  دولت  که  افزود  انگلیسی  نشریه  این 
آمریکا به دنبال تشدید و ایجاد تنش در رابطه با ایران 

نیست.
»کیم سنگوپتا« نویسنده این یادداشت به خبرنگار ایرنا 
کردن  آرام  خواهان  انگلیسی ها  می رسد  نظر  به  گفت، 
اوضاع هستند اما تحت فشار زیادی از سوی آمریکا قرار 

دارند.
او همچنین افزود که بر اساس برداشت وی از گفت وگو 
با مقام های انگلیسی، احضار سفیر این کشور در تهران 

بهتر از آنچه پیش بینی می شد سپری شد.
با  کشورمان  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت 

اقدام  به  تهران،  در  انگلیس  سفیر  مکر«  »راب  احضار 
تأکید کرد  و  اعتراض  ایران  نفتکش  توقیف  برای  لندن 
که این نفتکش در حال گذر از آب های بین المللی بود و 
جمهوری اسالمی ایران از تمامی ظرفیت های سیاسی و 
قانونی خود برای رهاسازی این کشتی و استیفای حقوق 

خود استفاده خواهد کرد.
با  اروپا  غرب  سوم  اداره  رئیس  احضار  این  جریان  در 
غیرقابل قبول دانستن این اقدام و اینکه حسب اطالعات 
موجود توقیف این نفتکش به درخواست آمریکا صورت 
گرفته است، خواستار رهاسازی سریع نفتکش مزبور شد.
در این دیدار مدارک و مستندات مربوط به این نفتکش 
و محموله آنکه حکایت از حرکت کاماًل قانونی نفتکش 
دارد در اختیار سفیر انگلیس قرار گرفته و تاکید شد که 
جمهوری اسالمی ایران از تمامی ظرفیت های سیاسی و 
قانونی خود برای رهاسازی این کشتی و استیفای حقوق 

خود استفاده خواهد کرد.

لندن  به  را سریعاً  مراتب  اینکه  اظهار  با  انگلیس  سفیر 
تحریم  از  انگلیس  که  کرد  تاکید  کرد،  خواهد  منتقل 

یکجانبه آمریکا علیه ایران تبعیت نمی کند.
رهاسازی  به  انگلیسی  مقام های  اشاره  درباره  سنگوپتا 
نفتکش ایران توضیح خاصی نداد اما گفت آمریکا فشار 

زیادی را در این ماجرا بر روی انگلیس گذاشته است.
پیشتر دستگاه دیپلماسی روسیه با محکوم کردن توقیف 
نشان  اعالم کرد: شواهد  انگلیس  ایرانی توسط  نفتکش 
از پیش طراحی شده توسط  اقدام طرحی  این  می دهد 

آمریکا و انگلیس است.
منتشر  جمعه  روز  که  روسیه  خارجه  وزارت  بیانیه  در 
انگلیس  و  آمریکایی  مقام های  بیانات  است:  آمده  شد 
و  می کند  تأیید  را  ارزیابی  چنین  حادثه  این  از  پس 
پیش طراحی شده  از  اقدام  این  که  است  آن  از  حاکی 
بود و سازمان های اطالعاتی چند کشور در آن شرکت 

داشته اند.

بیانیه آمده است: توقیف نفتکش تحت  این  ادامه  در 
پرچم پاناما در جبل الطارق با کمک تفنگداران دریایی 
انگلیس را محکوم می کنیم و توقیف نفتکش و محموله 
اوضاع  سازی  پیچیده  برای  هدفمند  اقدامی  را  آن 

پیرامون ایران و سوریه می دانیم.
نفتکش  این  دادن  نسبت  از  تاکنون  انگلیس  مقام های 
به ایران طفره رفته و تاکید دارند که این اقدام همسو 
گرفته  دمشق صورت  علیه  اروپا  اتحادیه  تحریم های  با 
وزارت  سرپرست  بورل«  »جوسب  حال  این  با  است. 
از  که  نفتکشی  توقیف  می گوید:  اسپانیا  خارجه  امور 
ایران حرکت کرده بود پس از ارائه درخواست آمریکا از 

انگلیس صورت گرفته است.
به عنوان جانشین »فدریکا موگرینی« مسئول  وی که 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا معرفی شده، خاطرنشان 
کرد: مادرید در حال بررسی توقیف این کشتی و تأثیر 

آن بر تمامیت ارضی اسپانیا است.

آموزش  که  می دهند  نشان  پژوهشگران  تحقیقات 
و  کاربردی  ابزارهای  از  استفاده  و  فیزیک  مسائل 
غیرکاربردی در آن، می تواند ذهن کودکان را فعال تر و 

انعطاف پذیرتر سازد.
فیزیک  کودکان  به  اگر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
بیاموزید، این آموزش به آن ها کمک می کند تا کارایی 
و استفاده صحیح ابزارها را به بهترین نحو یاد بگیرند. 
پژوهشگران در بررسی های خود، کودکان بین ۴ تا ۱۱ 
انجام یک  ابزار مناسب و  با در دست داشتن  را  ساله 
تکلیف مشخص مورد بررسی قراردادند تا دریابند که 
روش  و  درست  ابزار  انتخاب  با  می توانند  چگونه  آنها 

مطمئن به نتیجه رسیده و جایزه دریافت کنند.
در  که  را  شناور  نشانه  یک  کودکان  این  درصورتیکه 
ظرف آبی قرار دارد، دو بار به دست می آورند به عنوان 
جایزه یک برچسب تصویری دریافت می کردند. در این 
ابزار  و  آب  حاوی  ظرف  یک  کودکان  بار  هر  آزمون، 
الزم را برای استفاده تحویل گرفتند. برخی از ابزارها 

کاربردی و برخی دیگر غیرکاربردی بودند.
ظرف  یک  در  اگر  که  هستند  ابزاری  کاربردی  ابزار 

می دهند  افزایش  را  آب  سطح  گیرند،  قرار  استاندارد 
و نشانه را در دسترس کاربر قرار می دهند درحالی که 
ابزار غیرکاربردی چنین کاری انجام نمی دهند چراکه 

آن ها نیز به نوبه خود شناور می شوند.
از  کودکان  گاهی  که  شد  مشخص  آزمون  این  در 
کنند  تالش  تا  می کنند  استفاده  کاربردی  ابزارهای 

سطح آب را در یک ظرف که سوراخ بوده و آب از 
آن نشت می کند، باال ببرند. در این حالت، آب هرگز 
به اندازه کافی باال نخواهد آمد تا نشانه را در دسترس 
کاربردی  ابزار  از  که  نیست  مهم  البته  دهد.  قرار 
در  است.  نیامده  به دست  نتیجه الزم  و  استفاده شده 
غیرکاربردی  ابزار  از  بااینکه  نیز کودکان  موارد  برخی 
و  آورده  دست  به  را  درست  نتیجه  کردند،  استفاده 

جایزه موردنظر را کسب کردند.
در این تحقیقات مشخص شد که اطالعات مربوط به 
کسب جایزه هرگز پیش بینی قابل اعتمادی از انتخاب 
از  استفاده  عوض  در  نمی شود.  محسوب  کودکان 
اطالعات کاربردی قابل اطمینان با افزایش سن بیشتر 
در  تأثیر  این  هفت سالگی  سن  از  بطوریکه  می شود 

تصمیم گیری آن ها غالب است.
تحت  کودکان  اگر  گفت  می توان  به طورکلی 
آموزش های مسائل فیزیک قرار گیرند، ذهن فعال تر و 
قابل انعطاف تری را به دست خواهند آورد و در مراحل 
بهتری  انتخاب های  و  تصمیم گیری ها  زندگی  مختلف 

را خواهند داشت.
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برای  جدیدی  طرح  از  مرکزی  بانک  کل  رئیس  
تأمین مالی تولید خبر داد.

به  اشاره  با  همتی  عبدالناصر  ایسنا،  گزارش  به 
طی  نقدینگی  ویژه  به  پولی  کل های  باالی  رشد 
تأمین  وجود  این  با  کرد:  اظهار  گذشته  سال های 
مالی فعالیت های تولیدی همچنان با دشواری روبرو 

است.
یک  طول  در  تولید  هزینه های  افزایش  افزود:  وی 
سال گذشته، نیاز به سرمایه در گردش تولید را به 
دشوارتر  را  مالی  تأمین  این  و  داده  افزایش  شدت 

کرده است.
این  که  این  بر  تاکید  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بانک، با درک وضعیت موجود به دنبال طرح هایی 
اصل  کرد:  تصریح  است،  دشواری  این  حل  جهت 
اساسی در نگاه بانک مرکزی آن است که هرگونه 
منجر  تولیدی  فعالیت های  مالی  تأمین  به  طرحی 
شده و نیاز افزایش یافته سرمایه در گردش آنها را 

برآورده کند.
این  از سوی دیگر مهم است که  ادامه داد:  همتی 
اقدام منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و تشدید 

فشارهای تورمی و قیمتی نشود.
وی با بیان این که در کمیته های مشورتی نقدینگی 
مورد  متعددی  مرکزی، طرح های  بانک  اعتباری  و 
از این طرح ها،  بحث قرار گرفته است، گفت: یکی 
با  که  طوری  به  است؛  مولد«  مالی  »تأمین  طرح 
اثر تورمی، نیاز  کمترین نیاز به انبساط اعتباری و 
پاسخ  گردش  در  سرمایه  به  صنعت  تولید  زنجیره 
داده شود و از انحراف منابع به سمت فعالیت های 

غیر مولد به خوبی ممانعت شود.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: این طرح پس از 
نظرخواهی از متخصصان پولی و بانکی، جمع بندی 
برای  کشور  بانک های  جاری  تالش های  کنار  در  و 
و  رکود  از  جلوگیری  در جهت  تولید،  مالی  تأمین 

اعاده رونق تولید به کار گرفته می شود.

 یک زن هنگام گرفتن عکس سلفی به داخل رودخانه 
چالوس سقوط کرد و جان باخت!

رئیس جمعیت هالل احمر چالوس گفت: زنی هنگام 
در  چالوس  رودخانه  داخل  به  سلفی  عکس  گرفتن 

منطقه الرک سقوط کرد و جان باخت.
اتفاق  این  افزود:  جمعه  روز  زاده  عسگر  امیرحسین   
داد که زن ۴۰ ساله  و هنگامی رخ  غروب پنجشنبه 
رودخانه  کنار  به  سلفی  عکس  گرفتن  برای  مسافر 

چالوس در منطقه الرک رفت و به علت جلوتر رفتن از 
حریم رودخانه زیر پایش خالی شد و به درون رودخانه 

سقوط کرد.
وی ادامه داد: مرد ۲۱ ساله ای با مشاهده این صحنه 
برای نجات این زن وارد رودخانه شد که او هم گرفتار 
امواج خروشان رودخانه شد و در نهایت خود را به تنه 
نجات  مرگ  از  و  چسباند  رودخانه  وسط  در  درخت 

یافت.

رئیس جمعیت هالل احمر چالوس گفت: بالفاصله بعد 
از گزارش این حادثه، ۲ تیم شامل هشت نفر از پایگاه 
منطقه  به  چالوس  شهر  و  الرک  منطقه  احمر  هالل 
عملیات  اجرای  با  می شوند  موفق  امدادگران  و  اعزام 
نجات این مرد جوان را سالم از رودخانه بیرون بیاورند.

وی افزود: در عملیات جست و جو برای یافتن زن ۴۰ 
ساله جسد این فرد ۸۰۰ متر پایین تر از محل حادثه 

پیدا و تحویل پزشک قانونی شهرستان شد.

توجه  با  خواست  گردشگران  و  اهالی  از  زاده  عسگر 
به  شدن  نزدیک  از  رودخانه ها  طغیان  و  بارندگی  به 
رودخانه ها به ویژه در هنگام گرفتن عکس از دیگران و 

سلفی خودداری کنند.
از  مازندران  غرب  در  چالوس  شده  حفاظت  رودخانه 
سرچشمه  طالقان  و  کندوان  ارتفاعات  شمالی  دامنه 
کنار  در  کیلومتر   ۷۲ حدود  طی  از  پس  و  می گیرد 

چالوس به دریای خزر می ریزد.

اعضای یک شبکه سرقت که در پوشش مسافربری از مردم زورگیری می کردند، 
می گویند برای ایجاد وحشت میان طعمه هایشان بدنشان را خالکوبی کرده بودند.  
بررسی پرونده سارقان و زورگیران نشان می دهد این افراد برای اولین بار که وارد 
باند های زورگیری می شوند به طمع بدست آوردن پول زیاد برای خوشگذرانی 
و رفع نیاز هایی که قبل از آن حسرت آن را داشته اند، بوده است. هر چند این 
افراد ابتدا به آرزو های خود می رسند، اما خوشگذرانی های آن ها چند روزی 
بیشتر دوام نمی آورد و در نهایت به پشت میله های زندان منتقل می شوند. اوایل 
بهمن ماه سال قبل بود که شاکیان این باند زورگیری برای شکایت از زورگیران 

خشن به اداره پلیس رفتند. 
یکی از شاکیان در توضیح ماجرا گفت: در میدان آزادی به مقصد شهریار سوار 

خودروی سمندی شدم که عالوه بر راننده دو مسافر دیگر هم در صندلی عقب 
نشسته بودند. راننده پس از طی مسافتی مسیرش را به بهانه ترافیک تغییر داد 
که به او اعتراض کردم و خواستم مرا پیاده کند. در این لحظه دو مردی که 
در صندلی عقب نشسته بودند باچاقو مرا تهدید به مرگ کردند که فهمیدم در 
دام زورگیران گرفتار شده ام. در نهایت راننده خودرو را در خیابان خلوتی نگه 
داشت و آن ها به زور تلفن همراه، تمام پول ها و کارت عابر بانک و گردنبند 
طالیم را از من گرفتند و پس از برداشت پول از کارتم مرا رها کردند. پس از 

طرح این شکایت تیمی از مأموران پلیس آگاهی به دستور قاضی علی وسیله ایرد 
موسی، بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳۴ برای دستگیری متهمان وارد 
عمل شدند.  در حالی که بررسی های مأموران حکایت از این داشت زورگیران 
با خودروی سرقتی در پوشش مسافرکشی از شاکی زورگیری کرده اند، چندین 
شکایت مشابه دیگر هم به مأموران پلیس گزارش شد.  بدین ترتیب مأموران 
تحقیقات خود را برای شناسایی زورگیران خشن ادامه دادند تا اینکه به ردپای 
سارق سابقه داری به نام منصور معروف به آفت رسیدند. مأموران دریافتند 

آفت پس از آزادی از زندان با چند نفر از دوستان و بچه های محلشان باند 
شش نفره ای را که یکی از اعضای باند مادرش است تشکیل داده است و هر روز 
در تیم های سه نفره از شهروندان زورگیری می کنند. پس از این مأموران آفت 
و مادرش را بازداشت کردند. متهم در بازجویی ها چهار عضو دیگر باندش را به 
نام های حمید، فرید، شاهرخ و بهادر به مأموران معرفی کرد. سپس مأموران 
چهار عضو دیگر باند را یکی پس از دیگر شناسایی و بازداشت کردند.  صبح 
روز چهارشنبه آخرین عضو این باند به نام بهادر که به تازگی دستگیر شده بود 
به دادسرای ویژه سرقت منتقل کردند و مورد بازجویی قرار گرفت. وی پس از 
اقرار به جرمش به دستور قاضی علی وسیله ایرد موسی برای تحقیقات بیشتر در 

اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

همتی خبر داد:
طرح جدید بانک مرکزی برای تأمین مالی تولید

یک زن بخاطر عکس سلفی جان باخت!

خالکوبی برای ایجاد وحشت!
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لبخند زندگی 
برلبان جوان ۳۴ساله 

درپای چوبه دار
لبخند  دم  اولیا  رضایت  با  گفت:  کرمان  مرکزی  زندان  مدیر 

زندگی بر لبان جوان ۳۴ ساله در پای چوبه دار نشست.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  
غالمرضا روشان، مدیر زندان مرکزی کرمان گفت: اولیای دم 
زندانی  به  دوباره  زندگی  و  دار جان  پای چوبه  در  با گذشت 

محکوم قصاص بخشیدند.
زندان مرکزی،  پیگیری کارگروه صلح و سازش  با  افزود:  وی 
مددجو محکوم به قصاص با گذشت شاکیان به زندگی دوباره 

بازگشت.
سال  از  عمد  قتل  جرم  به  ساله   ۳۴ کرد: مددجوی  بیان  وی 
۱۳۸۹ در زندان مرکزی کرمان بود که در آستانه اجرای حکم 
مرگ  از  مقتول  خانواده  رضایت  با  دار  چوبه  پای  در  قصاص 

نجات یافت.

کشف انبار دپوی گندم
 در ارزوئیه

در  قاچاق  گندم  تن  هزار  گفت:یک  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده 
ارزوییه کشف شد.

خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
شهرستان  انتظامی  فرمانده  پورامینایی  ،سرهنگ  جوان  
ارزوییه گفت: ماموران پلیس آگاهی در راستای طرح سراسری 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز از وجود انبار دپوی گندم در یکی 
از روستا های شهرستان مطلع شده و طی هماهنگی قضایی از 

این انبار حدود یک تن گندم فاقد مجوزکشف کردند.
قاچاق  هرگونه  با  قاطعیت  با  پلیس  اینکه  بیان  با  پورامینایی 
برخورد می کند از شهروندان خواست هر گونه مورد مشکوک 
را با مرکز فوریت های ۱۱۰ پلیس اطالع تا اقدامات الزم صورت 

گیرد.

شکارچیان غیرمجاز دردام 
قانون افتادند

رئیس اداره محیط زیست جیرفت از دستگیری سه شکارچی 
متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
عباس کریمی  رئیس محیط زیست جیرفت گفت:  ماموران 
مراجع  به  را  شکارچیان  این  زیست  محیط  حفاظت  یگان 

قضایی تحویل دادند.
جیرفت  زیست  محیط  حفاظت  یگان  مأموران  افزود:   وی 
حین گشت زنی در منطقه روداب اسفندقه، الشه یک رأس 
بز وحشی به همراه ۲ قبضه اسلحه شکاری، مقداری فشنگ و 
۲ دستگاه دوربین چشمی را از سه شکارچی غیرمجاز کشف 

و ضبط کردند.
به مراجع  بیانکرد: متهمان شکارغیرقانونی دراین منطقه  وی 

قضایی تحویل داده شدند.
قانون  طبق  کرد:  تصریح  جیرفت  زیست  محیط  اداره  رئیس 
غیرمجاز جانوران وحشی جرم محسوب  و صید، شکار  شکار 
شده و مستوجب مجازات است از این رو با شکارچیان غیرمجاز 

برخورد قانونی می شود.
اظهارداشت:  غیرمجاز  شکارچیان  ازحضور  انتقاد  با  کریمی 
به صورت شبانه روزی  مأموران یگان حفاظت محیط زیست 
مشغول گشت زنی و کنترل مناطق مختلف شهرستان هستند 

تا با موارد تخلف برخورد کنند.

نوجوانان دختر  انتخابی تیم جوانان و  رقابت های 
تور  مسابقات  در  شرکت  منظور  به  کرمان  استان 
ایرانی کشور با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان 

داد.
محسن بهرامی، رئیس هیات تنیس روی میز استان 

استان های  با خبرنگار گروه  و گو  کرمان در گفت 
باشگاه خبرنگاران جوان  ، با اشاره به اینکه دور اول 
تیر   ۳۰ تا   ۲۷ کشور  دختران  ایرانی  تور  مسابقات 
جاری به میزبانی اراک برگزار می شود، گفت: بدین 
جوانان  و  نوجوانان  تیم  انتخابی  مسابقات  منظور 

دختر استان کرمان برای حضور در این رقابت ها، در 
محل سالن شادروان حاج حسین کهنوجی کرمان 

برگزار شد.
وی افزود: در پایان این مسابقات که با حضور شرکت 
بخش  در  شد،  برگزار  استان  سراسر  از  کنندگانی 

پردیس  و  زارع  یاسمن  سعیدی،  سوگند  جوانان 
ستوده حائز رتبه ی برتر شدند.

بهرامی تصریح کرد: در رده ی نوجوانان نیز سوگل 
سعیدی، پارمیدا زنده نوش و غزل جهانگرد به عنوان 

نفرات برتر این رقابت ها معرفی شدند.

محمدهادی صالح نیا، دونده کرمانی در روز نخست 
مسابقات دو و میدانی قهرمانی نوجوانان پسر کشور 
در ماده ۴۰۰ متر بر سکوی نخست رقابت ها ایستاد.

عفت کاظمی پور، نایب رئیس هیات دو و میدانی 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: رقابت های دو  های 
شرکت  با  کشور  پسر  نوجوانان  قهرمانی   و  میدانی 
شهرکرد  در  ایران  سراسر  استان های  از  ورزشکارانی 

برگزار شد.
وی افزود: شرکت کنندگان به مدت دو روز در رشته 
های۱۰ کیلومتر پیاده روی، پرش با نیزه، ۱۱۰ متر 
بامانع، ۱۰۰ متر، پرش ارتفاع، پرش سه گام، ۴۰۰ متر، 
پرتاب وزنه، ۱۵۰۰ متر، ۸۰۰ متر و پرتاب دیسک با 

هم به رقابت پرداختند.
کاظمی پور با اعالم اینکه از استان کرمان یک تیم 
در قالب دو ورزشکار به همراه یک مربی به رقابت 
ها اعزام شد، تصریح کرد: در پایان روز نخست این 

رقابت ها، در ۴۰۰ متر نتایج زیر حاصل شد:
۴۰۰ متر

 ۱ - محمد هادی صالح نیا - کرمان - ۴۹.۵۵،
۲ - یونس براتی - خراسان رضوی - ۵۲.۱۳،

۳ - امیرمحمد ضیایی مقدم - کیش - ۵۲.۷۲،
۴ - امیرعلی رئوفی - خراسان رضوی - ۵۲.۹۸،

۵ - پویا بهرامی - زنجان - ۵۳.۲۳،
۶ - عبدالرحمان ناصر ی - کردستان - ۵۳.۴۰،

۷ -عبدالحمید عفری - خوزستان - ۵۳.۵۰،

۸ - علی جمشیدی - کرمان - ۵۴.۰۹
در  کرمان  استان  میدانی  و  دو  هیات  رئیس  نایب 
قهرمانی  مسابقات  به  سخنانش  از  دیگری  بخش 
نیز  شهرکرد  میزبانی  به  دختران  بخش  در  کشور 
اشاره کرد و گفت: از استان کرمان یک تیم در قالب 
دو ورزشکار به همراه یک مربی در رقابت ها حضور 

یافت.
مریم  مسابقات،  این  پایان  در  افزود:  پور  کاظمی 
بوشاسب در پرتاب دیسک چهارم و در پرتاب وزنه 

پنجم شد.
وی یادآور شد: آناهیتا عامری نیز در ماده ۸۰۰ متر 

به مقام چهارم دست یافت.

پایان مسابقات انتخابی تیم تنیس روی میز استان کرمان

دونده کرمانی فاتح رقابت های قهرمانی کشور شد

خبر

اکبر علی نژاد و محمد مظفری، ووشوکاران بردسیری، عناوین نایب 
قهرمانی مسابقات ووشو کمربند طالیی قهرمانی کشور به میزبانی 

مشهد مقدس را از آن خود کردند.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مسابقات کمربند طالیی ووشو قهرمانی مردان کشور در بخش ساندا 
کوثر  ورزشی  سالن  در  مقدس  مشهد  میزبانی  به  پنجشنبه  روز  از 

آغاز شد.
۲۸۰ ووشو کار در قالب ۲۰ تیم در چهار رده سنی نونهاالن، نوجوانان، 

جوانان و بزرگساالن طی ۲ روز با هم به رقابت پرداختند.
تیم ووشو شهرداری بردسیر در قالب هفت ورزشکار به نمایندگی از 

استان کرمان در این رقابت ها حضور یافت.
این مسابقات در رده ی نونهاالن و جوانان در هشت وزن، نوجوانان در 

هفت وزن و بزرگساالن در ۱۰ وزن پیگیری شد.
عین  در  مظفری  محمد  و  نژاد  علی  اکبر  ها،  رقابت  این  پایان  در 

شایستگی عناوین نایب قهرمانی مسابقات را از آن خود کردند.
یادآور می شود: تیم ووشو شهرادری بردسیر خود را برای حضور در 
برگزار  ماه  آبان  که  ملی  تیم  انتخابی  ـ  کشور  قهرمانی  رقابت های 

می شود، آماده می کند.

حاج  شهید  یادواره  کرمان،  استان  قهرمانی  فو  کونگ  مسابقات 
یونس زنگی آبادی و شهید شعبان کهنوجی در زنگی آباد با حضور 

۲۰۰ کونگ فو کار برگزار شد
علی همتی، رئیس هیات کونگ فوی استان کرمان در گفت و گو با 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، با اعالم اینکه 
مسابقات کونگ فو قهرمانی استان کرمان، یادواره شهید حاج یونس 

زنگی آبادی و شهید شعبان کهنوجی در بخش آقایان با حضور ۲۰۰ 
استان در سالن ورزشی حاج علی طاهری  از سراسر  فو کار  کونگ 
زنگی آباد برگزار شد، گفت: این رقابت ها حکم انتخابی تیم استان 

کرمان را دارد.
وی با اشاره به اینکه نفرات برتر این رقابت ها به اردوی تیم استان 
دعوت می شوند، افزود: اردوی انتخابی تیم استان کرمان دو هفته 

ی بعد برگزار می شود.
همتی تصریح کرد: پس از برگزاری اردوی انتخابی، اعضای اصلی در 
قالب تیم منتخب استان کرمان برای اعزام به المپیاد برتر نوجوانان 

و رقابت های کشوری انتخاب می شوند.
وی یادآور شد: المپیاد برتر نوجوانان و مسابقات قهرمانی کشور ۳۰ 

مرداد برگزار می شود.

ووشوکاران بردسیری نایب قهرمان رقابت های کشوری شدند

زنگی آباد میزبان رقابت های کونگ فو قهرمانی استان  شد

تاسیس شرکت سهامی خاص میرآب کار زمین درتاریخ 1398/03/21 
به شماره ثبت 16099 

به شناسه ملی 14008385430 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
پیمانکاری  امور  برگیرنده  :در  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به 
مربوط به بندها ، سدها ،ساختمان نیروگاه های آبی،سازه های هیدرولیکی و تونل های آب،مخازن 
آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب ،کانال های انتقال آب و 
استخرهای  و  ها  حوضچه  ،احداث  ساحلی  و  دریایی  های  ،سازه  زهکشی  و  آبیاری  های  شبکه 
آبزیان و عملیات ساختمانی )سیویل (تصفیه خانه های آب و فاضالب وبهره برداری و نگه داری 
و  فشار  نوین تحت  آبیاری  های  نظارت سیستم  اجرا  و  ،طراحی  و زهکشی  آبیاری  های  ازشبکه 
نظایر آن. دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگلداری ،درختکاری ،بهسازی و اصالح اراضی 
،آبخیزداری و آبخوان داری ،مالچ پاشی و تثبیت شن روان ،عملیات به زارعی ،کاشت و برداشت 
و  سبز  فضای  ،ایجاد  کاشت  دست  مراتع  ایجاد  و  داری  ،مرتع  استراتژیک  و  عمده  محصوالت 
(،شیالت  داری  گوسفند  و  زنبورداری   ، ،گاوداری  )طیور  شامل  دامپروری  ،امور  آن  نگهداری 
و آبزیان و نظایر آن. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، 
شهر کرمان، بلوار جمهوری اسالمی ، کوچه بهمنیار 24 ، خیابان بهمنیار ، پالک 1 ، طبقه همکف 
کدپستی 7619658984 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم 
به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 45229-28 مورخ 1398/02/25 نزد بانک بانک ملت شعبه شعبه بلوار 
جمهوری کرمان با کد 45229 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای میثم هشتادانی به 
شماره ملی 2980135747و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم ملیحه خواجوئی به شماره ملی 2993751905و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقای احد ودیعتی به شماره ملی 2994114356و 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 رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای علی عمرانی به شماره ملی 2980743097 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فائزه پورتقی به شماره ملی 2980925802 
درج  امروز جهت  کرمان  االنتشار  کثیر  روزنامه  مالی  سال  یک  مدت  به  اصلی  بازرس  به سمت 
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 )514321(

بشیر شرکت  ماهان  بازرگانی عمرانی  تغییرات شرکت خدماتی  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 6773 و شناسه ملی 10630130416 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/08 الف- 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای رضا کالنتری مهر بشماره 
ملی 3130825797 آقای علی کالنتری مهر به شماره ملی 3060061165 خانم عذرا نژاد خاکساری 
فرزند احمد به شماره ملی 3070426441 ب- آقای علیرضا مهربان به شماره ملی0040308243 
به  ملی 30050946830  شماره  به  اکبر  علی  فرزند  نصرا... صباغ  آقای  و  اصلی  بازرس  به سمت 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی 91-96 مورد 

تصویب قرار گرفت . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری کرمان )514941(

به شماره  تغییرات شرکت آراز گاز آریا شرکت سهامی خاص  آگهی 
ثبت 16009 و شناسه ملی 14008264389 

 1398/03/05 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 
آقای محمدرضا گنجه کویری به شماره ملی 2980474789 و آقای امین رضا پورحیدری نژاد به 
شماره ملی 2980380687 و آقای نیما عبدالرحیمی بلوچ به شماره ملی 2993690280 اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )515710(

به شماره  تغییرات شرکت آراز گاز آریا شرکت سهامی خاص  آگهی 
ثبت 16009 و شناسه ملی 14008264389

اتخاذ شد:  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/05 تصمیمات ذیل  به   
 . مدیره  هیئت  رئیس  به سمت   2980474789 ملی  شماره  به  کویری  گنجه  محمدرضا  آقای   -1
نایب رئیس  به سمت مدیرعامل و  به شماره ملی 2980380687  نژاد  امین رضا پورحیدری  آقای 
هیئت  عضو  سمت  به   2993690280 ملی  شماره  به  بلوچ  عبدالرحیمی  نیما  آقای   . مدیره  هیئت 
مدیره 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و کلیه قراردادها با امضاء منفرد مدیرعامل 
و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر 
می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )515712(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی بازرگانی عمرانی ماهان بشیر شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 6773 و شناسه ملی 10630130416

مدیران  الف-تعیین سمت   1397/12/08 مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به   
علی  آقای  مدیره  هیات  رئیس  به سمت   3130825797 ملی  شماره  با  مهر  رضا کالنتری  آقای   :
با شماره ملی 3060061165 به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره خانم  کالنتری مهر 
کلیه  ب-  مدیره  هیات  اصلی  عضو  سمت  به  ملی3070426441  شماره  با  خاکساری  نژاد  عذرا 
قراردادها ،چکها، اسناد تعهد آور، اوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره به امضای مدیر عامل 
و رئیس هیات مدیره و در غیاب وی با عضو اصلی هیات مدیره انجام و مکاتبات عادی با امضای 
مدیر عامل و عندالزوم رئیس هیات مدیره می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )515753(

آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی کرمان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 1868 و شناسه ملی 10630100368 

هیئت  اعضاء  سمت  الف-   1397/11/20 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن جالل پور به شماره ملی 2991396563 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای آقای امین جالل پور به شماره ملی 2993931571 به سمت نایب رئیس 

به سمت مدیر عامل و عضو هیئت  به شماره ملی 2992041394  هیئت مدیره خانم زهره مرادی 
مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه 
اوراق عادی با امضاء مدیر عامل معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )517164(

آگهی تغییرات شرکت پرتو رسام بوتیای کویر شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 15969 و شناسه ملی 14008211535

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/13 تصمیمات ذیل 
انواع  انواع خشکبار و آجیل و پسته ،روغن گیری  بندی  بسته  : الف-تولید و توزیع و  اتخاذ شد 
دانه ها و مغزهای خوراکی و غیر خوراکی به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردیددر 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( ب - نام شرکت به 
» صالح پسته مشرق آریا » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. ج- مرکز اصلی 
شرکت از کرمان به شهرستان انار ، بخش انار ، شهر انار، کشاورز ، کوچه فرعی 6 ، کوچه فرعی 
3 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7741635153 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )518954(

به  سهامی خاص  آسیا گستر شرکت  پرداز  ندا  تغییرات شرکت  آگهی 
شماره ثبت 13322 و شناسه ملی 14004212116 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/01/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای جالل 
دهقانی به شماره ملی 2992582220 ، آقای حامد زندوکیلی قناتغستانی با کد ملی 2993879715، 
شماره  به  آبادی  زنگی  احمدرضا  آقای   -2  2991657219 ملی  شماره  به  گهرگزی  رضا  آقای 
ملی  شماره  به  احسائی  زاده  قاضی  فاطمه  خانم  و  اصلی  بازرس  سمت  به   2980022780 ملی 
2992615080 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 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 )521686(

آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی پاسارگاد نشان پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8700 و شناسه ملی 10630146547 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/18 تصمیمات ذیل 
 ، به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان  ثبتی کرمان  : 1 - محل شرکت در واحد  اتخاذ شد 
بخش مرکزی ، شهر کرمان، بلوار جمهوری اسالمی ، خیابان امام جمعه ، کوچه شهیدالری نجفی 
20]امام جمعه 13[ ، پالک 38 ، ساختمان یاقوت ، طبقه دوم کدپستی 7619644585 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )521689(
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روایت »کرمان امروز« از تخلفات رایج انتخاباتی که از همین روزها آغاز می شود، به بهانه مشخص شدن اعضای ستاد انتخابات استان:

مثبت اندیشی و تاثیر شگرف آن در موفقیت

که  روزهاست  همین  در  داریم  پیش  در  انتخابات  که  سالی  هر 
را احساس می کنند، درست  انتخابات  التهابات  مسئوالن دولتی 
این  ایجاد  از  هدف  اند.  نشده  آن  متوجه  مردم  هنوز  که  زمانی 
تکاپو پیشگیری از وقوع برخی تخلفات انتخاباتی است. تخلفاتی 
که بعضی از نامزدها دقیقا از همین روزها آن را شروع می کنند. 
درست از همین روزها شام دادن در مسجد محل آغاز می شود 
سودا  به  تریبون  نیز  محرم  ماه  مراسم  از  برخی  در  متاسفانه  و 
گران قدرت داده می شود و با حرف های انتقادی-شعاری خود 
سعی بر تبلیغات غیر مستقیم دارند. اینها تنها بخش کوچکی از 
تخلفات رایج انتخاباتی است که متاسفانه چون در شکاف قانونی 
قرار گرفته است، آنطور که باید مورد توجه مسئوالن نظارتی قرار 

نمی گیرد.

از  داستان  داریم،  پیش  در  را  مجلس  انتخابات  که  سالی  هر 
برای  سازی  آماده  و  پیاپی  استعفاهای  شود.  می  آغاز  خردادماه 
انتخابات مجلس دیگر در دو دهه اخیر تبدیل به یک روال شده 
است. البته شاید نتوان محل وقوع این تخلفات را شکاف تبلیغاتی 
دانست، زیرا برخی از این ناهنجاری های انتخاباتی ناشی از ایرادات 
قانونی است که برای مسئوالن امر نیز واضح می باشد. وقتی که 
است  رای گیری  زمان  تا  تنها چند هفته  نامزدها  نام  ثبت  زمان 
یقینا مردم آنطور که باید وقت شناختن نامزد مورد نظر خود را 
ندارند و از سویی دیگر مسئوالن نیز در آن زمان کم قادر به رصد 
صحیح این افراد نیستند. شاید بهتر بود ثبت نام از همین امروز 
آغاز شود تا شخصیت های مدعی نمایندگی مردم بهتر خود رابه 

جامعه نشان دهند.
نیمه  های  فعالیت  شد،  مطلب  این  نگارش  موجب  که  ای  نکته 
علنی بعضی از کاندیداهای احتمالی نمایندگی مجلس است. یکی 
یازدهمین دوره  انتخابات  اعضای ستاد  و  رئیس  اصلی  از وظایف 
مجلس شورای اسالمی -که هفته گذشته معرفی شدند- برگزاری 
انتخاباتی سالم و به دور از شائبه است. پس یقینا این افراد باید به 
فکر پُر کردن شکاف های قانونی و رصد صحیح آن باشند. آن هم 

شکاف هایی که هم ما می شناسیم، هم ایشان. اینکه چرا چشم 
از این عوامل شفاف می بندیم برای بنده همواره  بر روی برخی 
هر  متاسفانه  و  ندارد  پاسخ  گویی  که  است. سئوالی  بوده  سئوال 

سال تخلفاتی را رقم می زند.
از سویی دیگر شورای نگهبان نیز باید در این زمینه یاری رسان 
انتخابات تنها رد کردن  این شورا در  بدانیم که نقش  باید  باشد. 
صالحیت نامزدهای احتمالی نیست. این شورا وظایف بسیار مهم 
و سرنوشت سازی در زمینه عادالنه برگزار شدن انتخابات دارد و 
یکی از این وظایف نیز مربوط به این رفتارهای زود هنگام است. 
بار دیگر بر لزوم بازنگری به این شکاف های قانونی تاکید می ورزم 
زیرا از همین امروز تحرکات غیر طبیعی را شاهد هستیم که بسیار 
شفاف و واضح می تواند کسانی که لیاقت ندارند را به خانه ملت 
بفرستد و از سویی دیگر بسیار هستند کسانی که به دلیل قانون 
مدار بودن خود در مسیر قانونی قدم بر می دارند و به همین دلیل 
پشت  مردم  به  خدمت  ارزشمند  سابقه  دارای  افراد  است  ممکن 
دربهای مجلس بمانند. از آقایان بصیری و وفایی می خواهیم که 
امسال حساسیت ویژه ای را متوجه این انتخابات بدانند تا به امید 

خداوند هیچ لیاقتی پشت هیچ دری تلف نشود.

سرویس اجتماعی کرمان امروز

در  ساختمان  یک  برای  داخلی  طراحی  مشابه  عملکردی  شما  نگرش   
تاثیر قابل توجهی در شکل گیری  سازماندهی ذهنتان دارد. نگرش شما 
مسیر زندگی و کاری شما دارد. در این مقاله با ما همراه باشید تا تاثیرات 
به  رسیدن  و  نگرش  تغییر  راه  های  و  موفقیت  بر  اندیشی  مثبت  شگرف 

مثبت اندیشی را بدانید.
 مثبت اندیشی کلید موفقیت شماست

اعمال از افکار سرچشمه می گیرد. برای موفق بودن، افکاری که در ذهن 
افکاری که شما درباره  انتخاب کنید.  با دقت  می پرورانید   را درست و 
خودتان، توانایی هایتان، دستاوردهای مالی تان )یا شکست های مالی  تان( 
برای  توانایی تان  به  نسبت  ذهن  تان  در  که  تصوری  همچنین  و  دارید 

رسیدن به موفقیت دارید، در نهایت در زندگی تان عملی خواهند شد.
 معادله ی تشخیص نوع نگرش

با این معادله نگرش خود را ارزیابی کنید: نگرش=حرکت. این معادله بیان 
می کند که نگرش آن چیزی است که حرکت رو به جلو یا رو به عقب شما 
را تعیین می کند. بنابراین باتوجه به اینکه در زندگی تان چگونه حرکت 

می کنید، می توانید نگرش تان را ارزیابی کنید.
 تاثیر مثبت اندیشی در دنیای کسب  کار

در دنیای کسب و کاری که هر شخص برای ساختن منابع، استعدادها، امور 
مالی، فناوری و غیره تالش می کند، موفقیت یک شخص به دلیل مصمم 

بودن و انعطاف پذیری اوست.
 در کسب و کار، نگرش همه چیز است. اگر باور داشته باشید که می توانید 
موفق شوید، حتما خواهید توانست. نگرش شما درباره ی موفقیت، در واقع 

پیشگویی شماست. پس برنده بودن را انتخاب کنید. 
 اگر نگرش شما منفِی و غیرمولد است و احساس می کنید نیاز به تغییر 
انجام  را  آورده ایم  ادامه  تفکر دارید، می توانید راهکارهایی که در  الگوی 

بدهید:
 راهکارهایی برای مثبت اندیشی

 راهکارهای تغییر نگرش
 1- آماده سازی ذهن

شما باید یاد بگیرید که خودتان را برای یک وضعیت ذهنی مثبت آماده 
کنید. افکاری که از ایمان و عقیده و قدرت درونی تان سرچشمه می گیرد 
را جایگزین افکار ترس آور و ناامیدکننده ی تان کنید. برای این کار باید 
از  که  می شود  باعث  کار  این  بگذارید.  توانایی هایتان  بر  را  خود  تمرکز 

حرکت باز نایستید و به تالش ادامه بدهید.
 2- عامل انگیزه خود را کشف کنید

کوشش  و  تالش  انگیزه ی  شما  به  که  باشید  چیزهایی  در جست وجوی 
می دهد. فکر کنید که در گذشته چه چیزهایی به شما انگیزه داده است 
تا تغییری در زندگی تان ایجاد کنید و به دنبال اهداف تان بروید. زمانی که 
بتوانید به خودتان برای یک هدف انگیزه بدهید، باعث می شود سریع تر 
در مسیرتان حرکت کنید و در نهایت موجب خواهد شد که موفقیت های 

بیشتری به دست آورید.
 ۳- الگوهای ذهنیتان را انتخاب کنید

الگوهایی برای خود انتخاب کنید که به تجسم اهداف تان کمک کند تا 
برای رسیدن به آن ها، مهارت های خود را افزایش دهید. برای حفظ نگرش 
درباره ی  مدام  و  کنید  خلق  موفقیت  برای  الگوهایی  مشتاقانه،  و  مثبت 

آن ها فکر کنید.
 ۴- به تحقق یافتن هدفتان باور داشته باشید

هرچقدر عمیق تر به تحقق یک هدف باور داشته باشید، احتمال بیشتری 
برای محقق شدن آن وجود دارد. این نوع تمرین ذهنی، باعث مثبت اندیشی 
شما می شود و شما را به سمت دست یابی به موفقیت سوق می دهد. من 
معتقدم که شما به شکل طبیعی برای آنچه که تجسم می کنید، تالش 

خواهید کرد.
 5- به ذهن خود  نظم ببخشید و با برنامه حرکت کنید 

زمانی که در کار خود با چالش مواجه می شوید، شاید احساس کنید که 
کنترل احساسات و افکار خود را از دست داده اید. برای اینکه خوش بین 
باقی بمانید، ذهن خود را نظم ببخشید تا از افکار بدبینانه خالی شود و از 

لغزش در سراشیبِی سؤاِل »چه می شود؟« نجات پیدا کنید. 
 6- مدیریت اضطراب

اضطراب در واقع ترس از آینده است. به خودتان یادآوری کنید که »اگر .... 
شود چه؟« در حال حاضر رخ نداده است. این تنها یک تئوری است. پس 

بر آنچه که در حال حاضر می توانید کنترل کنید، تمرکز کنید.
 7- تمرکز کردن روی راه حل

نتیجه  در  و  نگرش  نوع  برنامه ریزی  برای  شما  که  است  دانه ای  فکر  هر 
نوع رفتارتان، آن را می کارید. برای اینکه نگرش خوبی داشته باشید، یاد 

بگیرید که ذهن تان را بر راه حل ها متمرکز کنید نه بر مشکالت.
 8- با انرژی و خوشحال باشید

ببرید.  لذت  کارتان  از  و  بخندید  بشتر  باشید،  و خوشحال  انرژی  با  باید 
مشتاق موفقیت باشید و اشتیاق خود را نشان بدهید. به این ترتیب یک 
به نظر خواهد آمد که  شوق طبیعی در رفتار شما نمایان خواهد شد و 
نمی توانید برای دست به کار شدن و تبدیل اشتیاق تان به عمل صبر کنید. 

این شوق نماینده ی تمام احساسات شماست.

 9- متعهد باشید
زمانی که ۱۰۰ درصد متعهد به کارتان باشید، به عنوان موتور محرکه ی 
شما برای رسیدن به اهداف تان عمل می کند. تعهد کامل، شک و تردید 

را از بین می برد.
 10- معنویات ذهنتان را تقویت کنید

انگیزه های معنوی نه تنها روح شما  به دنبال معنای عمیق تری باشید. 
را پرورش می دهد، بلکه اگر بتوانید بین آنها با اهداف کاری خود ارتباط 
برقرار کنید، به این احساس خواهید رسید که با کارتان اهدافی که برای 

زندگی دارید، محقق خواهد شد.
 شغل شما جایی است که بتوانید در یک مقیاس بزرگ  بر دیگران تأثیر 
معنا  می کنید،  کار  برایش  که  هدفی  به  تفکر  نوع  این  بگذارید.  مثبت 
می بخشد و شما را قادر خواهد کرد که ببینید چگونه هدف تان به زندگی 
انجام  برای  بیشتری  قدرت  شما  به  موضوع  این  می کند.  کمک  دیگران 

کارتان می دهد.
 11- کمی بی خیال باشید

دنبال  به  هستید،  موفقیت  به  دست یابی  برای  تالش  در  که  هنگامی 
که  می شود  باعث  این  باشید.  نیز  زندگی  لذت بخش  و  مفرح  جنبه های 
استرس تان کاهش پیدا کند. هرچقدر کمتر استرس داشته باشید، انرژی 

مثبت بیشتری خواهید داشت که باعث تالش سخت تر شما خواهد شد.
کاری  محیط  می شود  باعث  که  است  بزرگی  مهارت  بودن  بی خیال   
)جذابیت  می بخشد  کاریزما  شما  شخصیت  به  و  شود  شادتر  اطراف تان 
اعتماد و  برای شما کار می کنند،  یا  با شما  شخصیتی( و در کسانی که 

عالقه به وجود می آورد.
 12- فعالیت بدنی خود را بیشتر کنید 

یکی از سریع ترین راه ها برای تغییر نگرش منفی، تغییر در وضعیت جسمی 
است. اگر استرس دارید، فعالیت بدنی خیلی سریع در شما آرامش ایجاد 

می کند. این کار کمک می کند تا فکرهای منفی را از سر خود بیرون 
کنید و انرژی خود را برای دیدن افکار مثبت جمع کنید.

 ورزش )یا هر نوع فعالیت بدنی( شما را به سمت یک وضعیت متعادل 
را  مثبت اندیشی خود  تا  اجازه می دهد  به شما  که  ذهنی سوق می دهد 
افزایش دهید. حرکت به صورت طبیعی باعث آزاد شدن استرس می شود 
که برای تعادل ذهنی و تداوم انگیزه بسیار ایده آل است. اگر نمی توانید در 
یک روز پر از استرس به باشگاه بروید، حداقل یک پیاده روی کوتاه )مثال 

۱۵ دقیقه( انجام بدهید. 
 1۳- افکار و احساساتتان را کنترل کنید

بر خودتان مسلط شوید: برای موفق شدن باید بر دو چیز تسلط داشته 
تصمیم  هستید،  بدبین  ذاتی  طور  به  اگر  احساسات تان.  و  افکار  باشید. 
بگیرید.  عهده  بر  را  خود  نگرش   انتخاب  مسئولیت  آگاهانه  که  بگیرید 
مثبت اندیشی را در اخالق و تعامل تان با دیگران در پیش بگیرید. زمانی که 
بتوانید بر دنیای درونی خود تسلط پیدا کنید، بر دنیای بیرونی خود نیز 

می توانید تسلط پیدا کنید.
 اثرات شگفت انگیز مثبت اندیشی

 مثبت بودن قدرت تمرکز شما را باال می برد
و  بافی ها  منفی  حواشی،  به  حواستان  می شود  باعث  اندیشی  مثبت 
پیش آمدهای جزئی که باب میلتان نیستند پرت نشود و در نتیجه تمامی 

تمرکزتان روی مسیر اصلیتان قرار می گیرد
 نگرش مثبت باعث تقویت اعتماد به نفس تان می شود

مثبت بودن نقاط ضعف و چیزهایی که باعث آزارتان می شود را برایتان 
کمرنگ کرده و در نتیجه باعث باال بردن اعتماد به نفس شما می شود.

 مثبت اندیشی، فرصت های زندگی ات را نمایان می سازد
خالصه  و  زمان  و  زمین  از  کردن  گله  و  زدن  غر  درحال  که  زمانی  تا 
به  رسیدن  راه  که  زندگی ات   فرصت های  نمی توانی  باشی،  منفی بافی 

موفقیت هستند را ببینی و قابلیت تشخیص آن ها را نداری.
 با مثبت اندیشی به خود باوری می رسید

مثبت اندیشی استعدادها و توانایی هایتان را برای شما آشکار می سازد  و 
باعث می شود به خود اعتماد داشته و به خودباوری برسید.

 نگرش مثبت نقطه تحمل را باال می برد
اگر  برای کارایی و قدرت شماست.  مانند یک محرک  مثبت فکر کردن 

مثبت اندیش باشید کارها برایتان آسان تر و قابل حل تر می شود.
 مثبت اندیشی باعث جلب اعتماد دیگران می شود

نتیجه  در  و  توانایی ها  کشف  در  اندیشی  مثبت  تاثیر  به  باال  قسمت  در 
به  شما  که  زمانی  شد.  اشاره  نفس  به  اعتماد  رفتن  باال  و   خودباوری 
راحت تر  نیز  دیگران  باشید،  داشته  نفس  به  اعتماد  و  برسید  خودباوری 
می توانند به شما اعتماد کنند و مسئولیت های بزرگتری به شما بسپارند. 

در نتیجه می تواند باعث ارتقا جایگاه شما در کار و یا خانواده و ...شود.
 کلید طالیی خوشبختی در همه زمینه ها:

»نفوس بد نزن«، »بد به دلت راه نده«، »لفظ بد نیاور«، »منفی نباش«، 
»هر چی فکر کنی همون میشه«، »مثبت فکر کن«، »مثبت باش«

قادر هستم«، »چنین  از عبارات مثبتی چون: »من میتوانم«،  »من  و   
چیزی ممکن است و از عهده انجام آن بر می آیم«، »چقدر این کار برایم 
لذت بخش است« و... استفاده کنید و همواره شادی، قدرت و موفقیت را 

در وجود خود زنده نگه دارید.

مسئوالن شکاف های قانونی را نیز رصد کنند
به قلم 

محمد فتح نجات

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


