
هشت صفحه    1000 تومان یکشنبه 13 مردادماه 2/1398 ذی الحجه 1440/ 4 آگوست 2019/سال بیست و چهارم شماره 3042

یادداشت

دانه ای گندم

صفحه  سوم 

یادی از شیخ فضل اهلل نوری 110 سال پس از اعدامش

ناوگان مسافربری جاده ای کرمان 

آماده جابجایی زائران اربعین

زنانی که صرفا برای تامین هزینه های زندگی کار می کنند، بخوانند؛

چرا آمار اشتغال زنان پایین است؟
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 یادی از میرزا برزو آمیغی 

و علی اطهری  

گذر از مردادماه    به بهانه 
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مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

ک 45درصد  حوزه امال

پرونده های ورودی دادگاه ها را 

تشکیل می دهد

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:
امروز در شرایطی هستیم که  حضور قدرتمند 

کشورمان را در صحنه بین الملل می بینیم 
متن در صفحه دوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

محمدجواد ظریف: 

   بدون مردم، »هیچ« هستیم

گزارش »کرمان امروز« از مهم ترین موانع پیش روی توسعه صحیح شهر کرمان؛

متن کامل در صفحه پنجم

کم کرمان ُپرخرج و کم ترا
    طی دهه های اخیر به تدریج سکونت گاه های غیر رسمی به طور گسترده در حاشیه شهر کرمان، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری شکل گرفته وگسترش یافته است. در همین زمینه معاون 
وزیر راه و شهر سازی با انتقاد از گسترش بی رویه شهر کرمان، گفته است: واقعا جای مطرح کردن این سئوال است که کرمان چگونه شهری است؟ 13 هزار هکتار عرصه شهر کرمان با پایین ترین 

تراکم شهری در کشور!؟ معلوم است که شهرتان پر خرج خواهد بود و هزار سال دیگر هم نمی توانید اینگونه شهر کرمان را اداره کنید!

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

 کشف جسد نوه رئیس جمهور سابق آمریکا در مجموعه خانوادگی

 کشف۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از دو تانکر در بم

 پایان مسابقات انتخابی مستعدین بسکتبال سه نفره استان کرمان

 تالش امدادگران برای نجات جان فرد آسیب دیده 

 شلیک عشق کور با گلوله کینه

  جوان کرمانی در ریزش غار یخی چما جان باخت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

مدیرکل فنی حرفه ای استان خبر داد:

برپایی نمایشگاه مهارت های

 زنان سرپرست خانوار 

کرمان در 

 صفحه  دوم

6

کرمان: سفرنامه یک نویسنده همواره در سفر، این بار درباره دهبکری استان 

نیم نگاهی به استعداد های اقتصادی دهبکری

یک شرکت تولیدی معتبر برای انجام امور بازاریابی و 
فروش خود به یک نفر مهندس برق با گرایش قدرت )آقا( 
مسلط به زبان انگلیسی نیاز دارد لطفا افراد واجد شرایط 

رزومه خود را به ایمیل info@jec.ir ارسال نمایند.

نیازمندیم  مردم کرمان   23 سال است 
که واقعیت را در  

»کرمان امروز« می خوانند
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اخبار استان

اینکه  بیان  با  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
آمریکایی ها دنبال تشکیل ائتالف هستند که این نیز 
شکست می خورد، ادامه داد: شاهد تحریم وزیر امور 
از گیجی و کالفه  امر نشان  این  خارجه هستیم که 
رهبری  با  این حکومت  بنابراین  است  دشمن  شدن 
دست  به  را  انقالب  این  پرچم  رهبری  معظم  مقام 

صاحب اصلی آن می دهد.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، حجت االسالم »حسن 
بخش  وحدت  خطبه های  در  علیدادی سلیمانی«، 
و  تمجید  در  اینکه  بر  توصیه  با  کرمان  جمعه  نماز 
اظهار  کنید،  رعایت  را  حق  افراد  با  مخالفت هایتان 
کرد: به ایام انتخابات نزدیک می شویم، لذا این مهم 
مخالفت ها  و  موافقت ها  در  باید  و  کنید  رعایت  را 
جبهه گیری منطقی باشد که این امر یکی از مظاهر 

رعایت تقوای الهی است.
وی از تفاوت این دنیا و جهان آخرت سخن به میان 

می کنیم  زندگی  آن  در  که  دنیایی  گفت:  و  آورد 
از  یکی  دارد،  اساسی  تفاوت های  آخرت  جهان  با 
فرق های آن این است که در آنجا حاکمیت خداوند را 
کاماًل احساس می کنیم و هیچ رهایی از این حاکمیت 
وجود ندارد. اگرچه همین دنیا هم حاکمیت خداوند 
موجب  مادیات  در  شدن  غرق  دلیل  به  اما  است 

غفلت زدگی می شود.
 نماینده ولی فقیه در استان کرمان با بیان این مطلب 
که انسان در روز قیامت پاسخگوی همه اعمال خود 
است، تصریح کرد: هرچه در اینجا کاشتید در جهان 
آخرت برداشت خواهید کرد و در جهانی که در پیش 

است هرآنچه که فرستادید را مالقات خواهید کرد.
ویژگی های  دیگر  از  را  اختالفات  همه  پایان  وی    
جهان آخرت دانست و اظهار کرد: جنس اختالفات 
بر سر آب، خاک، زمین، قدرت،  دنیا گاهی  این  در 
اما  است  مذهبی  و  عقیدتی  ما،  نگاه  سلیقه،  ثروت، 

در جهان آخرت همه این اختالفات به پایان می رسد 
همچنین گاهی اوقات اختالفات در مسائل سیاسی و 
اجتماعی است که دو جبهه و جناح می شوند، اما این 
را بدانیم که معموالً جایی اختالفات پیش می آید که 
یک ناحقی وجود داشته باشد وگرنه دو جریان حق با 
یکدیگر مشکل پیدا نمی کنند لذا ریشه اختالفات را 
حضرت علی علیه السالم در دو زمینه بیان می کند 
که یکی برگشت به هوی و هوس ها هست و دیگری 
انگیزی  نوآوری و بدعت ها است که موجب اختالف 

می شود.
اگر  کرد:  عنوان  علیدادی سلیمانی  حجت االسالم   
باطل با حق مخلوط نمی شد کسی از باطل حمایت 
نمی کرد و در چنین شرایطی میدان برای شیطان باز 
می شود و یارگیری می کند و اختالف افکنی ها بیشتر 
اما همه اختالفات  و موجب گمراهی آدمی می شود 

در قیامت به پایان می رسد.
  وی ضمن تسلیت سالروز شهادت امام جواد علیه 
سخت ترین  از  یکی  که  امامی  کرد:  اظهار  السالم، 
دوره های امامت را دارد و با حکومتی روبه رو است 
که عموماً ریا و نفاق جزو ویژگی های اصلی آن است 
و  می دانند  اسالم  طرفدار  را  خودشان  طرف  آن  از 
اهل  و  اسالم  علیه  دارند  توان  در  آنچه  تا  طرفی  از 
بیت کار می کنند لذا امام جواد دو جریان را همراه 
با مبارزه با حکومت پیش بردند؛ جریان اول جریان 
فرهنگی و آگاه کردن مردم نسبت به حکومت بود و 
جریان دوم توانست این نفاق را در حکومت را افشا 
و  سخت  بسیار  امام  این  دوران  در  مبارزه  لذا  کند 

پیچیده بود.
شهادت  سالروز  تسلیت  با  کرمان  جمعه  امام    
شهید صارمی و روز خبرنگار افزود: شغل خبرنگاری 
شغل بسیار سخت و حساسی است و همچنین روز 
خانواده و سالروز ازدواج حضرت زهرا و حضرت علی 
داشتن  موجب  خانواده  به  توجه  و  داریم  درپیش  را 

جامعه سالم می شود.

 وی با اشاره به سالروز مشروطه و مبارزاتی که ملت 
متاسفانه  گفت:  کردند،  تحمل  جریان  این  در  ایران 
آنجایی که  نشد  نتیجه مطلوب در مشروطه حاصل 
ملت علیه قاجارها اعتراض داشتند و دست به قیام 
زد و موفق شد قانون اساسی دستور آن صادر شد اما 
وقتی در تاریخ دقت کنید متوجه می شوید که قاعده 
مشروطه انگلیسی بود و لذا اگر مردم دیروز با ظلم 
قاجار مبارزه می کردند طولی نکشید که ظلم پهلوی 
چراکه  کشیدند  کنار  ما  متدینین  همچنین  آمد، 
دیدند نتیجه مطلوب حاصل نشد افراد دینی دلسرد 

شدند لذا در این جریان عبرت های فراوانی است.
 نماینده ولی فقیه در استان کرمان با بیان این مطلب 
که انقالب ما کاماًل دینی شکل گرفت، ادامه داد: امروز 
قدرتمند کشورمان  در شرایطی هستیم که  حضور 
انگلیس  را در صحنه بین ملل می بینیم تاجایی که 
شود  آزاد  نفتکش شان  تا  می فرستد  واسطه هایی 
همچنین شاهد کاهش اقدامات برجامی هستیم.  وی 
با بیان این مطلب که شاهد افزایش قدرت نیروهای 
مقاومت در منطقه هستیم، تصریح کرد: شاهد عقب 
نشینی اروپایی ها در منطقه هستیم که اعالم کرده اند 
که ما دنبال تنش در منطقه نیستیم از طرفی عقب 

نشینی امارات و عربستان را می بینیم.
برخورد  به  اشاره  با  علیدادی سلیمانی  حجت االسالم 
کرد:  عنوان  مفاسد،  با  قضا  قوه  جدی  عملکرد  و 
خوشبختانه توان دولت در کنترل ارز و صادر کردن 
تمام  دشمنی ها  اما  است  گرفته  خوبی  رونق  بنزین 
دنبال  آمریکایی ها  اینکه  بیان  با  وی  شد.   نخواهد 
تشکیل ائتالف هستند که این نیز شکست می خورد، 
ادامه داد: شاهد تحریم وزیر امور خارجه هستیم که 
از گیجی و کالفه شدن دشمن است  امر نشان  این 
با رهبری مقام معظم رهبری  این حکومت  بنابراین 
آن  اصلی  صاحب  دست  به  را  انقالب  این  پرچم 

می دهد.

کرمان  استان  ک  امال و  اسناد  ثبت  کل  مدیر 
گفت: ۴۵ درصد پرونده های ورودی به دادسراها 

ک است. و دادگاه ها مربوط به حوزه امال
روابط عمومی  از  نقل  به  گزارش خبرگزاری مهر  به 
کرمان، رضا  ک استان  امال و  اسناد  کل ثبت  اداره 
انتظامی  نیروی  فرمانده  با  دیدار  در  زاده  طالبی 
مالکیت  سند  مزایای  به  اشاره  با  کرمان  استان 
پرونده  درصد   ۴۵ از  بیش  داشت:  بیان  برگ  تک 
به  مربوط  ها  دادگاه  و  دادسراها  به  ورودی  های 
کاهش میزان دعاوی و  ک است و برای  حوزه امال
ک  پیشگیری از وقوع جرم باید تمامی اراضی و امال

دولتی و شخصی تثبیت و سنددار شوند.
کیفری  پرونده های  از  تعدادی  اینکه  بیان  با  وی 
دعاوی  با  مرتبط  نیز  دادسراها  در  شده  ح  مطر
در  گفت:  است،  مسکن  و  زمین  حوزه  به  مربوط 
به  منجر  ملکی  اختالفات  وجود  موارد  از  برخی 
درگیری، نزاع دسته جمعی، قتل و غیره شده است 
به  کاداستر  قانون  از  و در صورتی که درآمد حاصل 
ک اختصاص می یافت،  سازمان ثبت اسناد و امال
تثبیت  و  کاداستر  قانون  اجرای  در  تسریع  باعث 
و  شد  می  دولت  و  مردم  ک  امال و  اراضی  مالیکت 
کیفری  و  حقوقی  های  پرونده  میزان  آن  متعاقب 
می  پیدا  کاهش  ها  دادگاه  و  دادسراها  به  ورودی 

کرد.
سازمان  در  گرفته  شکل  تحوالت  به  زاده  طالبی 

 ۸۵ از  بیش  ارائه  و  کشور  ک  امال و  اسناد  ثبت 
اشاره  الکترونیکی  صورت  به  ثبتی  خدمات  درصد 
نقش  اسناد  ثبت  ادارات  داشت:  بیان  و  کرد 
کنند  می  ایفا  اقتصادی  امنیت  افزایش  در  مهمی 
و در راستای تسهیل و تسریع برنامه های اقتصاد 
و  ها  شرکت  ثبت  ادارات  قضائیه  قوه  در  مقاومتی 
موسسات غیرتجاری ۱۰۰ درصد خدمات خود را به 
دهند  می  ارائه  شهروندان  به  الکترونیکی  صورت 
تجاری  های  شرکت  تغییرات  یا  و  تاسیس  روند  تا 

سرعت داده شود.
وی با بیان اینکه تمامی اقشار جامعه با محورهای 
و  ک  امال حوزه  چهار  در  ثبتی  خدمات  ارائه  اصلی 
کاداستر، اسناد، اجرای اسناد رسمی و ثبت شرکت 
اظهار  دارند،  کار  و  سر  غیرتجاری  موسسات  و  ها 
ثبت  ادارات  در  مستقر  اجرای  واحدهای  داشت: 
دولت  حقوق  ایفای  راستای  در  ک  امال و  اسناد 
زمینه  در  انتظامی  نیروی  با  خوبی  تعامل  مردم  و 
در  و  دارند  نقلیه(  )وسایل  منقول  اموال  استعالم 
گانه اقدام  این زمینه پس از اخذ استعالم های سه 

کنند. به بازداشت اموال بدهکار می 
در  کرمان  استان  ک  امال و  اسناد  ثبت  کل  مدیر 
آسیب  خصوص  در  توضیحاتی  بیان  ضمن  ادامه 
گفت:  کرمان  های طالق و میزان آمار آن در استان 
خدمات  ارائه  و  دقیق  های  بازرسی  و  نظارت  با 
الکترونیک در ۱۲۰ دفترخانه ازدواج و ۳۸ دفترخانه 

گام های مهمی در زمینه پیشگیری از وقوع  طالق 
جرم و تخلفات در این حوزه برداشته شده است.

کرمان  در ادامه این دیدار فرمانده انتظامی استان 
بیان داشت: برای افزایش اعتبار اسناد رسمی می 
بایست فرهنگ سازی الزم صورت پذیرد تا تمایل 
تنظیم  هنگام  در  اسناد  این  از  استفاده  به  مردم 

معامالت و قراردادها افزایش یابد.
های  فوریت  مرکز  اینکه  بیان  با  ناظری  سردار 

بیش  پاسخگوی  روزانه  کرمان  استان   ۱۱۰ پلیسی 
تماس  از  زیادی  بخش  گفت:  است  تماس   ۷۰۰ از 
دعاوی  به  مربوط  مرکز  این  به  شده  گرفته  های 
اراضی  تثبیت  صورت  در  و  است  ک  امال حوزه  در 
کاهش اینگونه پرونده  دولتی و غیر دولتی استان و 
به  را  بخش  این  در  درگیر  نیروهای  توانیم  می  ها 
امور مهم امنیتی و انتظامی اختصاص دهیم و در 

گام های بلندتری برداریم. زمینه های امنیتی 

برپایی  از  کرمان  استان  ای  حرفه  فنی  مدیرکل 
نمایشگاه مهارت های زنان سرپرست خانوار در مصلی 

کرمان خبر داد. امام علی )ع( شهر 
در  جهانگیری  محمدرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
با  کرمان  جمعه  نماز  های  خطبه  از  پیش  سخنرانی 
اشاره به اینکه یکی از برنامه های اداره کل فنی و حرفه 
کرد: افراد زیادی  ای استان آموزش عشایر است، اظهار 
کنند و دولت برنامه  کرمان زندگی می  در حاشیه شهر 

های مختلفی برای توانمندسازی این افراد و محالت 
گرفته؛ یکی از این برنامه ها مهارت آموزی این  در نظر 
و  را ساماندهی  پایگاه  زمینه 9  این  در  که  افراد است 

کردیم و 16 طرح را آموزش دادیم. تجهیز 
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از برنامه های این اداره 
کل توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است، افزود: 
یک نمایشگاه هم از مهارت های زنان سرپرست خانوار 
کنون این نمایشگاه در  که هم ا راه اندازی شده است 

مصلی نمازجمعه برپا شده است.
که یکی دیگر از برنامه  جهانگیری با بیان این مطلب 
و  حرفه  کرمان  استان  ای  حرفه  فنی  کل  اداره  های 
سال  در  کرد:  تصریح  است،  سربازان  آموزی  مهارت 
96 بیش از 100 هزار مهارت آموزی سربازان را داشتیم 
که در سال 98، 250 هزار  همچنین برنامه ما این است 

نفر سرباز مهارت آموزی داشته باشیم.
نیازمند  اینکه ما به شدت در جامعه  با اشاره به  وی 

کردن  کاربردی  کرد: در  مهارت افزایی هستیم، اظهار 
این علم رتبه خوبی نداریم ما در برنامه های فنی حرفه 
ای به شدت انعطاف پذیر هستیم و افراد در سنین و 

مقاطع تحصیلی مختلف را پوشش می دهیم.
مدیرکل فنی حرفه ای استان کرمان با بیان این مطلب 
که ما نباید اجازه بدهیم که فقر مهارت به توسعه کشور 
ضربه بزند، بیان داشت: خانواده ها باید فرزندان خود 

کنند. کارهای مهارتی  را تشویق به 

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

امروز در شرایطی هستیم که  حضور قدرتمند کشورمان را در صحنه بین الملل می بینیم  

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

حوزه امالک 45درصد پرونده های ورودی دادگاه ها را تشکیل می دهد

مدیرکل فنی حرفه ای استان خبر داد:

برپایی نمایشگاه مهارت های زنان سرپرست خانوار در کرمان 

خبر
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان:

نیازمند نهضت مهارت افزایی

 در گام دوم انقالب هستیم
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در دیدار مدیرکل دیوان محاسبات 
گام دوم انقالب فرهنگ  استان با اشاره به نیاز شدید جامعه به مهارت در 

سازی در این زمینه را خواستار شد.
کرمان،  کل آموزش فنی و حرفه ای استان  گزارش روابط عمومی اداره  به 
آموزش  متولی  عنوان  به  کل  اداره  این  گفت:  جهانگیری  رضا  محمد 
آزاد در سراسر  آموزشگاه  و ۶۳۶  با ۲۸مرکز دولتی  های مهارتی غیررسمی 
دیوان  کل  مدیر  است.حسینی  جامعه  افزایی  مهارت  خدمت  در  استان 
نیازهای  با  دانشگاهی  مدارک  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  نیز  محاسبات 
کار و اخالق حرفه ای در جامعه  باید روح  گفت:  جامعه متناسب نیست 
کرد  کاهش بیکاری عنوان  جاری شود.وی مهارت را عامل پویایی جامعه و 
گرایی  کرد:امروز متاسفانه برخالف خانواده های نسل قدیم مدرک  کید  و تا
برای  محاسبات   دیوان  و  است  ک  خطرنا که  کرده  پیدا  رواج  جامعه  در 

کامل دارد. همکاری با توسعه آموزش فنی و حرفه ای آمادگی 

ناوگان مسافربری جاده ای کرمان آماده 

جابجایی زائران اربعین
کرمان  کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  معاون حمل و نقل اداره 
از آمادگی بیش از ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری استان برای جابجایی 

زائران اربعین حسینی خبر داد.
صیفوری  مهدی  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش   به 
کرمان  کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  معاون حمل و نقل اداره 
مسافربری  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  دستگاه   ۵۰۰ از  بیش  آمادگی  از 
گفت: مدیران  و  اربعین حسینی خبر داد  زائران  برای جابجایی  جاده ای 
نیاز  مورد  ناوگان  تأمین  برای  می توانند  مذهبی  هیات های  و  کاروان ها 
خود از طریق انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل مسافربری مستقر در 

کنند. پایانه های عمومی مسافربری اقدام 
طول  در  زائران  به  مطلوب  خدمات  ارائه  نقل،  و  حمل  ایمنی  افزایش  او 
این  اولویت های  مهمترین  از  را  )ع(  حسینی  اربعین  زائران  تکریم  و  سفر 
راهی  بین  رفاهی-  خدماتی-  مجتمع   ۳۱ تعداد  افزود:  و  برشمرد  اداره 
گشت های  همچنین  دارند،  آمادگی  زائران  به  دهی  خدمات  جهت 
راه،  پلیس  گشت های  کنار  در  و  خود  فعال  حضور  با  نیز  استان  راهداری 
و  راهداری  کل  اداره  کرد:  بیان  تامین می کنند. صیفوری  را  ایمنی سفر ها 
حمل و نقل جاده ای استان با استفاده ازحدود ۴۰۰ دستگاه انواع ماشین 
آالت سبک و سنگین مستقر در ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای 
راهدار  کیپ  ا  ۵۵ و  راهداری  گشت  خودرو   ۷۷ تابعه،  شهرستان های  در 
سفر های  ایمنی  تامین  برای  را  خود  توان  تمام  استان  راهدارخانه   ۴۱ در 
بهره  با  میتوانند  گرامی  زائران  کرد:  اظهار  او  گرفت.  خواهد  به کار  زائرین 
و  یابند  گاهی  آ کشور  محور های  تمامی  وضعیت  از   ۱۴۱ سامانه  از  گیری 
کاربران  سامانه پیامکی )۳۰۰۰۱۴۱( نیز آماده دریافت نظرات و پیشنهادات 
از وضعیت ارائه خدمات مجتمع های خدماتی- رفاهی و تیرپارک ها است.
استان  جاده ای  ونقل  حمل  و  راهداری  کل  اداره  نقل  و  حمل  معاون 
دریافت  و  مردمی  ارتباطات  برای   ۱۰۰۰۰۳۴۱ پیامکی  سامانه  کرد:  تصریح 
انتقادات و پیشنهادات زائران از عملکرد ۸۳ شرکت و موسسه حمل ونقل 

مسافربری شمال استان اعالم می شود.

آغاز به کار کارگاه آموزشی مربیان جام 

باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان 

در کرمان
کارگاه آموزشی  کرمان ،  با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کودک و نوجوان و  کتاب خوانی  مربیان چهارمین دوره جام باشگاه های 

کرد. کار  کودک آغاز به  کتاب خوانی در مهد های  دوشنبه های 
محمدرضا علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در مراسم آغاز 
کتابخوانی و ترویج  کارگاه آموزشی با اشاره به اولویت و اهمیت  کار این  به 
کتابخوانی  کودکان و نوجوانان گفت: اهمیت موضوع  فرهنگ مطالعه برای 
که حسب ضرورت آن، چند جلسه اخیر  کیدی است  یکی از موارد مورد تا

شورای فرهنگ عمومی استان به آن پرداخته شده است.
تالش  عمومی  فرهنگ  شورای  عضو  های  دستگاه  همه  کرد:  تصریح  وی 
دارند تا با همکاری و هم افزایی، شرایط را برای رشد شاخص های فرهنگی 

گسترش دهند. کتاب خوانی  کتاب و  در حوزه 
اخیر،  ادامه داد: طی چند سال  ارشاد اسالمی استان  و  مدیرکل فرهنگ 
روستاهای  و  شهرها  ح  طر و  ایران  کتاب  پایتخت  ح  طر در  کرمان  استان 

کتاب، خوش درخشیده است. دوستدار 
کرد: به نظر می رسد، امسال این اداره در ارکان مجموعه  علیزاده تصریح 
که با  تالش مضاعف بتوانیم یکی از این  های فرهنگی استان وجود دارد 

کشور را به دست آوریم. کتابخوانی  کتاب و  عناوین ارزشمند در بخش 
استان  خداوند  لطف  به  گفت:  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
را  پربار  سالی  خوانی  کتاب  ترویج  های  برنامه  در   1397 سال  در  کرمان 
کشور در تعداد باشگاه های استان  کسب مقام سوم  گذاشت.  پشت سر 
کرمان در آیین اختتامیه سومین  یعنی 1580 باشگاه و تقدیر از 4 برگزیده 
کتاب تهران و معرفی باشگاه  کتاب خوانی در باغ  دوره جام باشگاه های 
کتاب خوانی به  تنها باشگاه ثبت شده  که  کرمان  اندیشه ورزان فرهمند 
کشور است، در زمره 21 باشگاه راه یافته به مرحله  زبان انگلیسی در سطح 

نهایی از افتخارات استان در دوره سوم جام است.
گذشته  29 شهر و 22 روستا در سومین دوره جام وی ادامه داد:  در سال 

که در سال جاری  کردند در حالی  کتاب خوانی استان شرکت  باشگاه های 
37 شهر و 65 روستا برای حضور در جام چهارم اعالم آمادگی نموده اند.

کودک و کتابخوانی  کارگاه آموزشی مربیان چهارمین دوره جام باشگاه های 
کودک به مدت 2 روز و  کتاب خوانی در مهدهای  نوجوان و دوشنبه های 
کودک و نوجوان و  با حضور محمود برآبادی پیشکسوت عرصه نویسندگی 
کودک و  کارگردان و نویسنده تئاتر  احمد شهدادی هنرمند عرصه نمایش و 

کرمان برگزار می شود. کتابخانه شهید مطهری  نوجوان، در 
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۱۱۰ سال از اعدام شیخ  فضل اهلل نوری گذشت.
از  »عصازنان  نوشت:  شرق  روزنامه  ایسنا،  گزارش  به 
میدان  در  جمعیت  می رفت.  باال  دار  سکوی  پله های 
توپخانه در انتظار اعدام شیخ ۷۰ ساله بود. در هیاهویی که 
صدا به صدا نمی رسید، یک سو نظمیه و سوی دیگر بانک 
آخرین  برای  اندکی  زمان  فضل اهلل  شیخ  بود.  شاهنشاهی 
خطابه خود داشت. رو به جمعیتی که شاید برای شنیدن 
از  سرشار  هنوز  که  جمعیتی  بود؛  نیامده  گرد  هم  خطابه 
شور فتح پایتخت و سرنگون کردن شاهی بود که مجلس 
محمدعلی شاه  حال  این  با  بود.  بسته  توپ  به  را  مردم  و 
قرار بود که راهی روسیه شود و مشروطه خواهان مستمری 
ماهانه هم برای او در نظر بگیرند. شیخ فضل اهلل اما به حکم 
۱۰ قاضی معمم باید باالی دار می رفت. شیخ فضل اهلل بعد 
باال  آن  حاال  مشروطه  با  مخالفت  و  مبارزه  سال  چند  از 
روی چهارپایه ایستاده بود. قبل از این که باالی چهارپایه 
جمعیت  سمت  به  را  نازکش  مشکی  عبای  و  عصا  برود، 
بود.  برداشته  سر  از  را  عمامه  حتی  بودند.  کرده  پرتاب 
قدرت  بازپس گیری  روزهای  اولین  در  مشروطه خواهان 
به  را  خود  مخالف  شاخص  چهره های  از  یکی  صدای 

بدترین شیوه خفه می کردند؛ نهم مرداد ۱۱۰ سال قبل.
ماهیتمشروطهونقششیخفضلاهلل

نزدیک به ۷۰ سال قبل جایی در منطقه »نور« مازندران 
او  دایی  و  بود  مسجد  پیش نماز  پدرش  بود.  شده  متولد 
بود.  وقت  شناخته شده  روحانیون  از  محدث نوری  حسین 
بعد از شروع تحصیالت در نور به تهران آمد و در مدرسه 
علمیه مروی مشغول شد. بعد به همراه دایی خود از تهران 

به نجف رفت تا تحصیالت خود را ادامه دهد.
همان جا هم بود که پای درس میرزای شیرازی، از مراجع 
برجسته شیعه، نشست و همراه با او از نجف به سامرا رفت. 
جایی  شد؛  پایتخت  روانه  تحصیالت  دوره  پایان  از  بعد 
شیخ  که  داشت  پیش  در  را  تاریخی  و  مهم  تحوالت  که 
نهضت  از  می کرد؛  ایفا  آن  در  مؤثری  نقش  نیز  فضل اهلل 
به  تا  بود  ناصرالدین شاه  عصر  واقعه  مهم ترین  که  تنباکو 
شورای  مجلس  شکل گیری  و  مشروطه  رسیدن  پیروزی 
مرور  چند  هر  اساسی.  قانون  متمم  با  او  مخالفت  و  ملی 
همه این وقایع در یک گزارش ممکن نیست اما اختالف 
نظرهای او با مشروطه خواهان درباره متمم قانون اساسی 
از  روشنی  نسبتاً  تصویر  می تواند  ملی  شورای  مجلس  و 
شیخ  جایگاه  نه تنها  که  تصویری  دهد؛  دست  به  فضا  آن 
ماهیت  بلکه  می دهد،  نشان  را  او  نقطه نظرات  و  فضل اهلل 

مشروطه را هم تا حدودی آشکار می کند.
آرای شیخ نوری درباره مجلس

 ۱۲۸۵ مرداد  در  را  مشروطیت  فرمان  مظفرالدین شاه 
به  بعد  ماه  چند  مشروطه  اساسی  قانون  کرد.  امضا 
ناقص بودن،  دلیل  به  قانون  این  اما  رسید  او  امضای 
مشروطه خواهان را بر آن داشت که یک سال بعد؛ یعنی 
در مهرماه ۱۲۸۶ شمسی متمم آن را تهیه کنند. در خالل 
مشروطه خواهان  بین  اختالف  اساسی  قانون  متمم  تهیه 
روحانیون  ازجمله  نوری  شیخ  گرفت.  باال  مخالفان  و 
مخالف مشروطه بود که طیفی از مردم را در این مخالفت 
مشروطه خواه  روحانیون  خالف  بر  او  داشت.  خود  همراه 

دموکراسی  و  مشروطه  اصول  تطبیق دادن  در  سعی  که 
به  بود.  گذاشته  دست  دو  این  تناقض  بر  داشتند،  شرع  با 
سخنانش  و  تحلیل ها  در  نوری  شیخ  تاریخ نویسان،  گواه 
قانون  متمم  نوشتن  از  پیش  بود.  صادق  کاماًل  دراین باره 
اساسی اختالف این دو گروه بر سر اصول و مبانی مشروطه 
بود، اما بعد از نوشتن »دیگر در محدوده لفظ باقی نماند.« 
ملی  مجلسی  به  بود  قرار  مشروطه خواهان  تالش  سال ها 
منجر شود و همین جا بود که طرفداران شریعت می گفتند 
مجلسی که وعده داده شده باید تماماً مبتنی بر شرع باشد. 
در مقابل »عرف گرایان هم اعتقاد داشتند که کار مجلس 
وضع قوانین دولتی است برای مقید کردن سلطنت و برای 

اداره امور دولت و نه چیز دیگر.«
هیچ  به  که  می گفت  زمان  این  در  نوری  فضل اهلل  شیخ 
خود  مدخلیت  و  نیست  ملی  شورای  مجلس  منکر  وجه 
می داند.  همه کس«  از  بیش  اساس  این  »تأسیس  در  را 
که  می خواهند  مجلسی  مسلمانان  عموم  که  می گفت  او 
که  ندارد  امکان  بنابراین  و  باشد  بر »اسالمیت«  اساسش 
مشروطیت ما »آثار پارلمنت پاریس و انگلیس… مترتب 
گردد و قانون آزادی عقاید و اقالم و تغییر شرایع و احکام 
و  فواحش  اشاعه  و  خمارخانه ها  افتتاح  بر  و  گرفت  آن  از 

کشف مخدرات واباحه منکرات نائل گردید.«
باالگرفتنجنگمشروطهومشروعه

از  پیش  که  مشروعه  و  مشروطه  جنگ  زمان  این  در 
پیروزی مشروطیت هم وجود داشت، باال گرفته بود. اصول 
مساوات  و  حریت  وکالت،  اصل  جمله  از  مشروطیت  مهم 
اصل  هر  از  قوانین »بیش  وضع  اصل  و  برابری(  و  )آزادی 

دیگری مورد مخالفت« مشروعه خواهان قرار گرفته بود.
که  می نویسد  خود  رساالت  از  یکی  در  نوری  شیخ 
این  اساسی[  قانون  ضاللت نامه ]متمم  آن  موارد  از  »یکی 
دولتی  قانون  مقابل  در  ایران  مملکت  اهالی  که…  است 
دیگری  جای  در  نوری  بود….«  خواهند  متساوی الحقوق 
مطابق  دولتی  قانون  این  اگر  ملحد  »ای  می نویسد:  نیز 
اسالم است که ممکن نیست در آن مساوات و اگر مخالف 
بی شرف،ای  ای  نمی کند.  پیدا  قانونیت  است،  اسالم 
بی غیرت ببین صاحب شرع… برای تو شرف مقرر فرموده 
و  می کنی  امتیاز  سلب  خودت  تو  را،  تو  داده  امتیاز  و 
می گویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر 
نوری  شیخ  به  مشروطه خواهان  پاسخ  مهم ترین  باشم.« 
این بود که منظور از مساوات، مساوات در حقوق نیست، 

بلکه مساوات در اجرای قوانین است.
مشروطه خواه  روحانیون  از  محالتی  اسماعیل  شیخ 
دوره  این  در  که  »مساوات  می نویسد:  نوری  به  پاسخ  در 
گفته می شود، به این معنی است که هر حکمی که بر هر 
عنوانی از عناوین شرعیه یاعرفیه بار باشد، در اجرای آن 
زانی  مثاًل  نشود؛  گذارده  آن  مصادیق  مابین  فرقی  حکم، 
حد می خورد، هر که باشد. سارق دستش بریده می شود 

هر که باشد.«
با  که  طیفی  و  نوری  شیخ  به  مشروطه خواهان  پاسخ 
مبانی  در  آنها  نمی رسید.  جایی  به  داشت،  همراه  خود 
عرف گرایان  و  روحانی ها  تالش  و  داشتند  نظر  اختالف 
شرع  با  دموکراسی  اصول  تطبیق دادن  در  مشروطه خواه 
مقابله  برای  تالش ها  همین  هرچند  نمی رسید.  نتیجه  به 
با تحلیل های شیخ نوری در مواردی منجر به کوتاه آمدن 
مشروطه خواهان از اصول و مبانی ایده آل خود می شد. در 
شرایطی که شیخ نوری در آن مقطع همراهی سنت گرایان 
را  خرده سرمایه داران  و  بازاری ها  روحانیون،  از  برخی  و 

داشت.
پیشنهادنظارتفقهابرقوانینمجلس

مخالفت های شیخ نوری با مشروطیت و مجلس شورای 

ملی باعث شد که او الیحه ای بر سر اصل دوم متمم قانون 
اساسی بنویسد. او در این الیحه پیشنهاد می کند که در 
»هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقها 

را  مجلس  موضوعه  قوانین  که  شود  تشکیل  متدینین  و 
و  مالحظه  دقت  به  علمی  انجمن  آن  در  تأسیس  از  قبل 

مذاکره نمایند.«
شیخ نوری می گوید که اگر این انجمن قوانین را مخالف 
ابداً  انجمن  امر  و  شد  خواهند  رد  دانست،  شرع  احکام  با 
با  نوری  پیشنهادی  الیحه  اما  بود  نخواهد  تغییرپذیر 
سیدحسن  که  اصالحاتی  رسید.  تصویب  به  اصالحاتی 
آن  در  مشروطه  رهبران  از  و  مجلس  نماینده  تقی زاده، 
نقش بسزایی داشت. در این اصالحیه اصل وجود چنین 
انجمنی پذیرفته شده بود اما باید علما و مراجع تقلید ۲۰ 
مجلس  به  باشند،  مذکور  صفات  دارای  که  را  علما  از  نفر 
معرفی کنند و مجلس از این بین پنج نفر را انتخاب کند. 
این اصل مورد موافقت شیخ فضل اهلل و یارانش قرار نگرفت 
و »کشمکش ها روز به روز عمق بیشتری می یافت.« نکته 
مازندرانی،  یعنی  شیعه  بزرگ  مرجع  سه  که  است  اینجا 
مجلس  از  حمایت  به  حسین  میرزا  حاجی  و  خراسانی 
برخاستند و در تلگرافی که در مجلس قرائت شد، نوشتند 
که »قطعا عقال و شرعا و عرفا« حمایت از تأسیس مجلس 
و  انور  شرع  مخالف  او،  معاند  و  »مخالف  و  است  واجب 
مجادل با شریعت است«. دراین بین این شائبه مطرح شد 
که چون راه رسیدن به مجلس بر روحانیونی مانند شیخ 
شخصی  اورنگ وبوی  مخالفت  بود،  شده  بسته  فضل اهلل 
فضل اهلل  شیخ  مخالفت  و  مبارزه  می گرفت.  خود  به  نیز 
مردم  او  شد.  کشیده  عبدالعظیم  شاه  حرم  در  تحصن  به 

تحریک  مجلس  علیه  قیام  و  شورش  به  را  خود  پیروان  و 
می کرد. از سوی دیگر مجلس نیز برای مقابله با او تالش 

می کرد.
پایان راه شیخ

ترور  با  عبدالعظیم  شاه  در  فضل اهلل  شیخ  »تحصن 
ناصرالدین  صدراعظم  که  او  یافت.«  خاتمه  امین السلطان 
شاه، مظفرالدین شاه و در آخر محمدعلی شاه بود، رابطه 
اما  بود  یافته  پایان  تحصن  داشت.  نوری  شیخ  با  نزدیکی 

مخالفت شیخ نوری با مشروطه ادامه داشت.
استبداد  پایه های  تقویت  پی  در  که  نیز  شاه  محمدعلی 
خود بود و شیخ فضل اهلل او را به مبارزه با مشروطه خواهان 
قلع وقمع  به  تصمیم  نهایت  در  شاه  می کرد.  تشویق 
توپ  به   ۱۲۸۸ در  را  مجلس  و  گرفت  مشروطه خواهان 

بست و مشروطه خواهان را به خون کشید.
در این زمان دوره ای که استبداد صغیر خوانده می شود، 
آغاز شد. دوره ای که به طول نینجامید و بار دیگر با قیام 
مشروطه خواهان از تبریز و شهرهای دیگر به فتح تهران 
منجر شد. محمدعلی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد 
و در نهایت مجبور به ترک ایران شد. او از روسیه به ایتالیا 
رفت و در آنجا درگذشت. در این شرایط عده دیگری از 
محکوم  اعدام  به  نوری  شیخ  ازجمله  مشروطه  مخالفان 
شدند. حدود دو ساعت مانده به غروب خورشید در مرداد 
کشیده  فضل اهلل  شیخ  پای  زیر  از  اعدام  چهارپایه   ۱۲۸۸
و  بود  دفن  خانه اش  در  ماه  شش  مدت  به  او  جسد  شد. 

سپس به قم منتقل شد.
پی نوشت: تمام جمالت داخل گیومه از کتاب »مشروطه 

ایرانی« برگرفته شده است.

یادی از شیخ فضل اهلل نوری 110 سال پس از اعدامش
دانه ای گندم

قضاوت  و  آدم  از  دیگران  ارزیابی 
گاهی  دارند  او  مورد  در  که  هایی 
روحی  کمبودهای  موجب 
سن  از  قبل  شود.  می  شدیدی 

گیرند و  بلوغ معموال افراد بسیار مورد توهین قرار می 
که حتی ندارند  همین اتفاق متاسفانه نقص هایی را 
کرده و حتی  کند. نقص ها را باور  در روح آنها ایجاد می 
که  با خود به بزرگسالی می برند. همین نقص هایی 
کرده او را از دخالت در مسیر  حرف مردم در او ایجاد 
کار  گرفته حتی  زندگی می ترساند حق انتخاب را از او 
انتظار  در  حرکت  و  حرف  بی  که  رسد  می  جایی  به 
کمه شدن از سوی سرنوشت می ماند. در مقابل  محا
را  ها  آدم  استوارسازی  قدرت  اشتباه  های  قضاوت 
اطمینان  قابل  و  داده  حرکت  قدرت  آدم  به  داشته 
است. به همین دلیل انسان به طور ذاتی به دنبال 
محبت و ارادت بوده و سرزنش شدن را دوست ندارد. 
ها  غیرممکن  دنبال  به  را  ما  نباید  ای  قاعده  چنین 
کشانده و عمرمان را به آتش بزند. باید خود را به رود 
کردن در آن را  خروشان زندگی رسانده و شهامت شنا 
کسانی باشیم  داشته باشیم. شاید در انتظار محبت 
نیست  درنگ  جای  پس  اند  کرده  فراموش  را  ما  که 
کنیم تا از این  گاهی خودمان نیز دیگران را تحقیر می 
که  کنیم اما زخم هایی  موضوع به نفع خود استفاده 
گرچه همواره باید  ایجاد می شود قابل درمان نیستند 
که با مداوای این زخم ها زندگی سالم تری  تالش شود 

داشته باشیم.
از باغ های رفته ات هیزم بیاور 

گندم بیاور  گاهی از آتش دانه ای 
تا سرکند این زندگی با روزگارت 
پایندگی را تا همین مردم بیاور 

به قلم 
مهناز سعید 
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میرزا برزو آمیغی و علی اطهری هر دو در نیمه اول مرداد ماه 
در خاک  برزو  میرزا  که  است  قرن  نیم  اینکه  با  کردند.  سفر 
است اما هنوز یاد و نام او زنده است. با اینکه در دهه چهل 
نکویی،  و  آمیغی  برزو  میرزا  توانمندی چون  مدیران  پنجاه  و 
مدیریت  را  تربیت  و  آموزش  امر   ... و  وقاقی  عبدالرحمانی، 
نیم قرن  این  آنچه که  اما  تربیت کردند  توانمند  و شاگردانی 
بر آموزش و پرورش گذشته است زیبنده آن مدیران نیست. 
صداقت  با  و  سادگی  با  که  آموزگارانی  و  دبیران  و  مدیران 
خدمت کردند و مدرسه را تنها یک چهار دیواری نمی دانستند 

و در بازار و خیابان هم مواظب رفتار شاگرد خود بودند. همه 
رفتند و آن نسل دیگر مانند آنها ندیدند. مدیران در آن دوران 

هرگز شخصیت معلم را خرد نمی کردند .
احترام به معلم و مدیر و ناظم هم منحصر به مدرسه نبود. هنوز 
هم افرادی هستند که اگر ناگهان یکی از معلم ها و مدیران 
سالمند را ببینند با احترام از مرکب خود پیاده می شوند و اگر 

در حال کشیدن سیگار باشند آن را خاموش می کنند. 
میرزا برزو معروف به میز برزو یکی از آن مدیران است. او با 
رفتار خود نشان داد که سجایای انسانی ثمره محیط انسانی 
است لذا در مدرسه، میرزا برزو هرگز بین دانش آموزان از نظر 

لباس و عقیده و باور دینی وابستگی طبقاتی فرق نگذاشت.
شاگردان او چون دکتر محمود روح االمینی و پرویز شهریاری 
تا پایان عمر موقعیت خود را مدیون آن مدیریت می دانستند. 
همه  افتخار  بلکه  کرمان  زرتشتیان  افتخار  تنها  نه  برزو  میز 

مردم استان است. بچه های روستایی که در آن سالها بدون 
آشنایی با فرهنگ شهری به کرمان می آمدند با دیدن میرزا 
برزو احساس آرامش می کردند و پدر آنها همین که فرزندش 
در مدرسه میزبرزو ثبت نام کرد با خیال آسوده به روستا بر می 
گشت و حتی تا پایان عمرش نمی شنید مانند امروز در مدرسه 

پایتخت هم شاگرد امنیت ندارد. 
ماه  مرداد  در  پیش  سال  ده  که  هایی  انسان  از  دیگر  یکی 
درگذشت. علی اطهری است. علی اطهری را همه می شناسند 
و روزگاری ستاره انجمن شعر خواحو بود. در این سال ها چراغ 
های انجمن خواجو یکی پس از دیگری خاموش شد و آنها که 
چون بهرامی و اسدالهی مانده اند باید افسوس آن سال ها را 

بخورند و هر روز با خود بگویند:
 بگذار تا ببینمش اکنون که می رود 
ای اشک از چه راه تماشا گرفته ای 

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

یک پژوهشگر حوزه  جامعه شناسی و زنان با بیان اینکه براساس 
آخرین آمارهای سازمان مرکز آمار ایران، ۱۶.۱ درصد از میان 
بررسی  گفت:  می دهند،  تشکیل  زنان  را  شاغل  جمعیت  کل 
اشتغال زنان پیش از آنکه رویکرد حاکمیتی داشته باشد رویکرد 
حال  در  ما  جامعه  فرهنگ  که  درحالیست  این  دارد  فرهنگی 
بلکه  بود  نخواهد  زنان  وضعیت  کمک کننده  تنها  نه  حاضر 
بازدارنده است که بالطبع خانواده، کتب درسی مدارس، رسانه، 
جهت گیری های  مشخص کننده  که  قانونی  اسناد  و  ادبیات 
زنان  اشتغال  حوزه  وضعیت  در  هستند  کشور  سیاست گذاری 

دخیل هستند.
موضوع  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  فریدونی  سمیه 
اشتغال زنان از ابعاد مختلف فرهنگ، حاکمیت، رسانه و آموزش 
آمار  مرکز  سازمان  آمارهای  آخرین  افزود:  است،  بررسی  قابل 
ایران، حاکی از آن است که از میان کل جمعیت شاغل ۱۶.۱ 
درصد را زنان تشکیل می دهند، البته به نظر می آید این آمارها 
ساحت های  آیا  می دهند.  نشان  را  شده  ثبت  اشتغال های  تنها 
بهبود  زنان  اشتغال  نرخ  که  شده  طراحی  گونه ای  به  مختلف 
پیدا کند؟ به نظر آمار به دست آمده در حوزه اشتغال محصول 
 ۱۶.۱ نرخ  به  منتهی  اتفاقات  این  که  است  اتفاقاتی  مجموعه 
زمینه  این  در  اگر دل مشغولی  نتیجه  در  است،  درصدی شده 

وجود دارد باید مجموعه  آن اتفاقات را نیز در نظر بگیریم.
عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
در  زنان  توانمندسازی  عوامل  مهم ترین  از  یکی  اینکه  بیان  با 
گرو استقالل اقتصادی آنهاست، افزود: در حوزه زنان مشکالتی 
وجود دارد که تمرکز بر اشتغال زنان بدون توجه به آنها صورت 
می گیرد که این دیدگاه ما را از مسائل دیگر دور می کند، این 
درحالیست که مسائل اجتماعی، فرهنگی و حاکمیتی همگی در 

این زمینه نقش دارند.
آنکه  از  پیش  زنان  اشتغال  مسئله  به  نگاه  فریدونی،  گفته  به 
فرهنگ  دارد.  فرهنگی  رویکرد  باشد  داشته  حاکمیتی  رویکرد 
زنان  وضعیت  کمک کننده  تنها  نه  حاضر  حال  در  ما  جامعه 
نیست بلکه بازدارنده است تا جایی که در جامعه ما هنوز مادران 
زیادی اشتغال را عامل خستگی دختران شان و دور ماندن آن ها 
و  خانواده ها  از  بسیاری  هنوز  می دانند.  اصلی شان  وظایف  از 
صحبت  زنان  اشتغال  درباره   وقتی  سیاست گذاران  با  هم زبان 

می کنند آن را با هزینه  مهدکودک فرزند و هزینه های ایاب و 
ذهاب مقایسه می کنند و در نهایت نتیجه  می گیرند در بسیاری 
و  نیست  به صرفه  اقتصادی  نگاه  منظر  از  زنان  اشتغال  موارد 
این سوال اساسی باقی می ماند که آیا هدف از اشتغال فقط آن 
است که هزینه های خانواده تامین شود؟ سایر ابعاد مهم  و شاید 
مهم تر اشتغال مانند حضور و بروز اجتماعی، تجربه های بیشتر 
در  اجتماعی  فرایندهای  در  فعال  مشارکت  و  جامع تر  درک  و 

کجای این تحلیل ها و توصیه ها قرار می گیرد؟.
فریدونی ضمن اشاره به نتیجه پژوهش تحلیل جنسیتی اسناد 
آموزش  حوزه  اسناد  مهم ترین  از  برخی  بررسی  با  که  قانونی 
زنان، مانند قانون اساسی، نقشه جامع علمی کشور،  سند ۱۴۰۴، 
منشور حقوق و مسئولیت های زن، سند اهداف و اصول تشکیل 
خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن، نقشه جامع علمی 
ارتقاء  سیاست های  و  پرورش  و  آموزش  تحول  سند  کشور، 
مشارکت زنان در آموزش عالی انجام داده است، تصریح کرد: 
درحالیکه در مقدمه قانون اساسی مطرح شده که زنان هم راستا 
با مردان باید حقوق اولیه شان تامین شود و از سوی دیگر باید 
توجه بیشتری به آنها داشت، اما برخی از اسناد که همگی پس 
موضوع  این  با  تعارض  در  شده اند  تصویب  اساسی  قانون  از 
هستند، در حالی که قانون اساسی به عنوان سند مادر نمی تواند 

توسط سیاست های و قوانین دیگر نقض شود.
حضور  اینکه  عین  در  اسناد  این  در  زن  افزود:  ادامه  در  وی 
اجتماعی و اشتغال اش تایید می شود اما اولویت اول او همسری 
که  این سوال مطرح می شود  معرفی شده، حال  فرزندداری  و 
آنها  ندارد؟ پس حقوق  ماهیت  نباشد،  مادر  یا  زنی همسر  اگر 
اسناد  که  زمانی  می شود؟  دیده  اسناد  این  از  بخش  کدام  در 
باالدستی، رسانه ها و محتوای کتب درسی هنوز روی نقش های 
ثابت زنان بدون توجه به تحوالت اجتماعی جدید تاکید دارند، 
این  زیرا  نیست  منطقی  ماجرا  این  از  دیگری  خروجی  انتظار 
موضوع باعث می شود مسیر سیاست گذاری اشتباه پیموده شود. 
ما همیشه اشتغال زنان را در سایه قرار می دهیم و زن را حول 

وظایف و مسئولیت هایی مشخص تعریف می کنیم. 
بنابر اظهارات فریدونی، در حال حاضر روند تحوالت و تغییرات 
نمی توان  دیگر  که  کرده  هدایت  سمتی  به  را  ما  اجتماعی 
و سنتی  نقش های مشخص  مثابه گذشته  به  افراد  کرد  گمان 
و بدون تغییر دارند بلکه باید باور کنیم نقش ها متنوع و قابل 
تغییر شده اند و برای این تغییر در نگاه و نقش  باید آموزش و 

فرهنگ سازی به کمک ما آید.

خانواده  اعضای  که  دارند  تصور  برخی همچنان  گفته وی،  به 
و  فرزندآوری  نقش  در  تنها  را  زن  دارند؛  ثابتی  نقش های 
رسیدگی به امور خانواده و در بهترین حالت محور عاطفه معرفی 
می کنند و مرد را تنها به نان آورانی که غیر از پول درآوردن نقش 

و هنر دیگری ندارند.
فریدونی با بیان اینکه حال سوال اساسی این است که آیا خانواده  
سالم را می توان بدون عاطفه  پدر یا شوهر تصور کرد افزود: در 
این حالت زمانی که زن می تواند کار کند و درآمد داشته باشد 
در  مرد  دیگر  آورد  به دست  مرد  از  بیش  درآمدی  گاه حتی  و 
خانه  معنای خود را از دست می دهد که نمی تواند پول دربیاورد 
خانواده  در  آن ها  کارکردهای  و  مردان  به  جفاها  بزرگترین  و 
می شود. این نگاه ها که مبتنی بر بسیاری از کلیشه های جنسیتی 
است که نه در دین و نه در مبنای علمی و پژوهشی جایگاهی 
ندارند به جز این که مانند تیشه ای به جان ریشه  نحیف خانواده  
و  داشت  نخواهد  ما  برای  دیگری  دستاورد  است  افتاده  ایرانی 
می خواهیم  اگر  است.  تکراری  و  واضح  و  روشن  آن  شواهد 
اعم  انسانی  هر  که  کنیم  باور  باید  باشیم  داشته  سالم  خانواده 
از زن یا مرد اولین وظیفه اش حفظ خانواده است و برای این 
منظور باید بهترین کاری که از دستش برمی آید را انجام دهد تا 

چرخ خانواده بچرخد و این مهم زن و مرد نمی شناسد.
این جامعه شناس در ادامه افزود: در ابتدای شکل گیری آموزش 

می داد  نشان  آن  یافته های  که  انجام شد  پژوهش هایی  عالی، 
آنها  باروری   نرخ  کاهش  موجب  دانشگاه  به  دختران  ورود 
از  برخی  که  بود  شده  پذیرفته  تفکر  این  قدری  به  می شود، 
که  اکنون  نمی فرستادند.  دانشگاه  به  را  دخترانشان  خانواده ها 
چراکه  می نشیند  لبمان  بر  خنده  می اندیشیم  دیدگاه  این  به 
واقع  در  نبود،  استناد  قابل  اساس  از  پژوهش ها  آن  یافته های 
دانشجویان دختر با ورود به دانشگاه و افزایش آگاهی تمایل به 
داشتن فرزندان کمتر پیدا کرده و قدرت کنترل بر باروری را در 
ازای این آگاهی به دست می آوردند. این موضوع سبب می شد 
دانشگاه  که  آن ها  از  رفته  دانشگاه  دختران  در  فرزندان  تعداد 
گونه ای  به  پژوهش  این  نتیجه  اما  شود،  کمتر  بودند  نیامده 
دختران  آمدن  دانشگاه  با  که  افرادی  ذائقه   به  که  شد  تحلیل 
مخالف بودند خوش آید؛ حال همین توصیف ها و نتیجه گیری ها 
زیرا  دارد،  وجود  هم  زنان  اشتغال  مانند  مختلف  حوزه های  در 

داده ها و یافته ها گاه به درستی تحلیل و بررسی نمی شوند.
رسانه،  درسی،  کتب  خانواده،  مانند  عواملی  اینکه  بیان  با  وی 
جهت گیری های  تعیین کننده   عنوان  به  قانونی  اسناد  و  ادبیات 
شکل  را  زنان  اشتغال  به  جامعه  نگاه  کشور،  سیاست گذاری 
و  دختران  میان  جنسیتی  کلیشه های  انواع  گفت:  می دهند، 

پسران امروز به ویژه دختران مشاهده می شود.
در  گذشته  سال  که  کیفی  پژوهش  در  داد:  ادامه  فریدونی 

با  و  دادم  انجام  پرورش در حوزه خانواده مطلوب  و  آموزش 
صحبت  مختلف  استان های  گوناگونی  مدارس  دانش آموزان 
به  ویژه ای  توجه  داشتم  سعی  پروژه  این  از  بخشی  در  کردم، 
دخترانی داشتم که در رشته ها و گرایش هایی تحصیل می کردند 
که به نظر آینده شغلی مشخص تری دارند یا به هدف اشتغال، 
آن رشته را انتخاب کرده اند. پس از آن  که این دختران از مرد و 
زن مطلوب برای خانواده  خوب سخن می گفتند، از آن ها پرسیدم 
که در صورتی که مرد خوبی با تمام ویژگی هایی که برشمردید 
به خواستگاری شما آید اما تنها شرط او این باشد که نباید سر 
کار بروید، پاسخ شما به او چه خواهد بود؟ نسبت باالیی از آنها 
این شرط را پذیرفتند، لذا می توان گفت کلیشه های جنسیتی و 
است.  نگران کننده  بسیار  امری  دختران  میان  آن  شیوع  حجم 
قانون  زور  و  ضرب  به  را  نیست  شغل  دنبال  به  که  دختری 

نمی توان وادار کرد که کار کند.
درسی  کتب  محتوای  به  اشاره  با  ادامه  در  جامعه شناس  این 
شد:  یادآور  کتاب ها  این  در  زنان  بازنمایی  منظر  از  مدارس 
دیدگاه  اگرچه  است،  جامعه ای  هر  فرهنگ  شالوده  آموزش، 
داشته  توجهی  قابل  رشد  گذشته  به  نسبت  جامعه  فرهنگی 
اما هنوز محتوای کتب درسی ما نشان می دهد که در بعضی 
موارد هنوز نگاه سنتی به زن وجود دارد، از سوی دیگر رسانه ها 
از زن در جامعه چه  تلویزیون  رادیو و  همانند فضای مجازی، 
تصویری نشان می دهد؟ با در نظر گرفتن این آیتم ها نمی توان 

انتظار بیشتری از وضعیت اشتغال زنان داشت.
این عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش 
مرتبه  در  کرد:  تاکید  این گفت وگو  از  دیگری  در بخش  عالی 
علمی  هیئت  اعضای  درصد  ۸۷، هفت  در سال -۸۶  استادی 
سال  در  نرخ  این  که  می دادند  تشکیل  زنان  را  دانشگاه ها 
تحصیلی ۹۶-۹۵ به ۱۳ درصد ارتقاء یافت، اگرچه حضور زنان 
هنوز  اما  یافته،  افزایش  لیسانس  فوق  و  دکتری  دوره های  در 
به  دسترسی  است،  نشده  میسر  قدرت  منابع  به  آنها  دسترسی 
منابع قدرت به این معناست که حضور آنها در مراتب مدیریتی 

افزایش یابد که البته این اتفاق ها رخ نداده است.
وی افزوود: در کنار نقد دیدگاه ها در حاکمیت برای اشتغال زنان، 
باید به محیطی که پیرامون اشتغال زنان در جامعه قرار گرفته 
و چگونگی ساخته شدن آن توجه کرد. باورهایی که وجود دارد، 
منابعی که آموزش داده می شود، هنجارهای فرهنگی اجتماعی 
و عواملی از این دست منابع مهمی در تحلیل اشتغال زنان در 

ایران هستند که نمی توانند و نباید از نظر دور داشته شوند.

کوچه بن بست             به بهانه نیمه اول مردادماه و یادی از میرزا برزو آمیغی و علی اطهری  

چرا راه تماشا نگیرد؟

زنانی که صرفا برای تامین هزینه های زندگی کار می کنند، بخوانند؛

چرا آمار اشتغال زنان پایین است؟

به قلم میرسید عباس 
روح االمینی 
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گزارش »کرمان امروز« از مهم ترین موانع پیش روی توسعه صحیح شهر کرمان؛

کم کرمان ُپرخرج و کم ترا

اشاره:
طی دهه های اخیر به تدریج سکونت گاه های غیر رسمی 
برنامه  از  خارج  کرمان،  شهر  حاشیه  در  گسترده  طور  به 
است.  یافته  توسعه شهری شکل گرفته وگسترش  رسمی 
وجود این شهرک ها و سکونتگاه های غیر رسمی اطراف 
شهر یکی از مهم ترین معضالت این شهر است. مشکالتی 
همچون گرانی مسکن، درآمد پایین و نبود شغل دلخواه، 
مهاجران را مجبور به زندگی در حاشیه شهر کرمان  کرده 
که این حاشیه نشینی  به نوبه خود منجر به بروز مشکالت 

متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی  و غیره می شود.
انتقاد  با  و شهر سازی  راه  وزیر  معاون  زمینه  در همین 
از گسترش بی رویه شهر کرمان، گفت: واقعا جای مطرح 
کردن این سئوال است که کرمان چه جور شهری است؟ 
تراکم  ترین  پایین  با  13 هزار هکتار عرصه شهر کرمان  
شهری در کشور!! معلوم است که شهرتان پر خرج خواهد 
بود و هزار سال دیگر نیز نمی توانید اینگونه شهر را اداره 
در  که  است  شده  تهیه  گزارشی  زمینه  همین  در  کنید. 

ادامه می خوانید.
اسکان غیر رسمی

در  بزرگ  شهرهای  مسایل  از  یکی  رسمی  غیر  اسکان 
تا30   20 که  طوری  به  شود  می  محسوب  جهان  سراسر 
و کشور  بزرگ جهان  از شهرهای  برخی  درصد جمعیت  
ما به صورت حاشیه نشینی زندگی می کنند. اسکان غیر 
مهاجرت  ویژه  به  و  جمعیت  فزاینده  رشد  نتیجه  رسمی 
های روستا – شهری است. زیرا شهرها نتوانسته اند مسکن 

مناسب  را  برای جمعیت فزاینده شهر فراهم کنند.
انتقاد معاون وزیر راه و شهر سازی از گسترش بی 

رویه شهر کرمان
معاون وزیر راه و شهر سازی با انتقاد از گسترش بی رویه 
سئوال  این  کردن  مطرح  جای  واقعا  گفت:  کرمان،  شهر 

هکتار  هزار   13 است؟  شهری  جور  چه  کرمان  که  است 
عرصه شهر کرمان  با پایین ترین تراکم شهری در کشور!! 
هزار سال  و  بود  پر خرج خواهد  است که شهرتان  معلوم 
دیگر نیز نمی توانید اینگونه شهر را اداره کنید.باید مقداری 
استفاده  درست  شهر  این  ظرفیت های  از  و  کم  را  خرج ها 

کنید.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، "محمد پژمان"  در جلسه 
و  هزار   2 گفت:  کرمان  در  پایدار  شهری  بازآفرینی  ستاد 
افزون  جمعیت  با  هکتار  هزار   141 قالب  در  محله   700
در  در سطح کشور  همزمان  در کشور  نفر  میلیون  بر 20 

سکونت گاه های غیررسمی با بافت های فرسوده و میانی 
زندگی می کنند.

زندگی  محدوده ها  این  در  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
جریان دارد، ادامه داد: یک چهارم مردم کشور در وضعیت 
ناهنجاری ها،  نارسایی ها،  که  هستند  ای  محله  نامطلوب 
کمبودها و مخاطراتی زندگی آنها را تهدید می کند، بنابراین 
را  افراد  این  زندگی  همدلی  با  باید  حاکمیت  ارکان  همه 

بهبود ببخشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نارسایی های بافت 
نامقاوم بودن بناهای  فرسوده در این بافت ها  تصریح کرد: 
محالت بازآفرینی یک مخاطره بسیار نزدیک برای خانواده 
های ساکن در این محالت است که اگر کوچکترین حادثه 
سنگینی  انسانی  خسارت  با  دهد  رخ  زلزله  مثل  طبیعی 

مواجه خواهیم شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری پایدار کشور، با تاکید 
را  الزم  استانداردهای  محالت  نوع  این  معابر  باید  اینکه  بر 
این  در  ارتقا سرانه های خدماتی  کرد:  تصریح  باشد،  داشته 

محدوده ها موضوع دیگری است که باید به آن توجه کرد.
به  که  است  این  ما  ملی  وظیفه  براینکه  تاکید  با  پژمان   
بازآفرینی شهری  کمک کنیم، افزود: این موضوع عزم ملی را 

می طلبد و همه دستگاه های حاکمیتی باید درگیر باشند.
پژمان با بیان این مطلب که برای متصرفین زمین های این 
محدوده ها نیز برنامه ای داریم تا از این بالتکلیفی در بیایند، 
که  ایم  گرفته  پیش  راستا  این  در  هایی  برنامه  کرد:  اظهار 
هرچه زودتر این وضعیت را ساماندهی و تعیین تکلیف کنیم 
که ارائه پروانه رایگان، ودیعه مسکن، اعطای تخفیفات نظام 
مهندسی، مباحث زیرساختی و ... از جمله مشوقاتی است که 

به افراد ساکن در بافت فرسوده داده می شود.
داده  شهری  بازآفرینی  طرح  برای  که  تسهیالتی  از  وی 
می شود، سخن به میان آورد و بیان کرد: به افرادی که یک 
تومان  میلیون   50 می کنند  احداث  محالت  این  در  واحد 
تسهیالت با سود 9 درصدی و 20 میلیون تومان تسهیالت 
دیگر با نرخ سود 18 درصد اعطا خواهد شد ضمن آنکه به 
انبوه سازان سنتی نیز به ازای هر واحد 100 میلیون تومان 
و به انبوه ساز صنعتی به ازای هر واحد 110 میلیون تومان 

تسهیالت داده خواهد شد.
بودن  اقتصادی  لزوم  بر  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
طرح های شهری تاکید کرد و افزود: ما تابع این هستیم که 
از میراث گذشتگانمان حفاظت کنیم ولی باید در کنار آن 

برنامه های اقتصادی داشته باشیم لذا برای اجرای مناسب 
نیاز  عمیق  اجتماعی  و  اقتصادی  مطالعات  به  طرح ها  این 

داریم.
وی افزود: 1500 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه 
زیربنایی  و  روبنایی  خدمات  تجهیز  و  توسعه  برای  ملی 
بافت های فرسوده کشور تخصیص داده شده است که آن 
را توزیع کرده و در این راستا نیز  اعتبارات را به صورت 

حداکثری به شهرداری ها واگذار می کنیم.
این  اینکه  دلیل  به  گفت:  انبوه سازان  به  خطاب  پژمان 
توسعه  انبوه سازان  لذا  است  اجتماعی  و  اقتصادی  موضوع 

گری را باید یاد بگیرند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از شهرداری کرمان 
داخلی  توانایی  گفت:  کرمان  شهر  رویه  بی  گسترش  در 
خود را نادیده نگیرید. نمی توان همه موضوعات را از طریق 
دولت و مجلس حل کرد. نگاهی به شهر کرمان بیندازید، 
تنها منطقه کوچکی از این شهر کم برخوردار بوده و سایر 
مناطق شهر برخوردار هستند. بنابراین با اقدامات کوچکی 
می توان مشکالت این مناطق کم برخوردار در شهر کرمان 

را حل کرد.
پروانه رایگان برای طرح های باز آفرینی 

سکونتگاه های غیر رسمی
آنگونه که معاون امور استانداری کرمان می گوید؛ 2 هزار 
و 360 هکتار وسعت سکونتگاه غیر رسمی در استان وجود 
می  زندگی  مناطق  این  در  نفر  هزار   90 حدود  که  دارد 
کنند. این در حالی است که استاندار کرمان خواسته است 
شهرداری پروانه ساختمانی رایگان به طرح های بازافرینی 
شهری در سکونتگاه های غیر رسمی بدهد زیرا این امر از 

معضالت اجتماعی و اقتصادی این شهر  می کاهد.
 سخن آخر

مهاجرت  و  جمعیت  سریع  رشد  دلیل  به  کرمان   شهر 
گسترده که طی دهه های گذشته، داشته نتوانسته شرایط 
مناسب برای سکونت بخشی از جمعیت  را فراهم آورد. به 
همین دلیل جمعیتی که  به شهر کرمان روی آورده مجبور 
به سکونت در حاشیه شهر شده به دلیل اینکه از استاندارد 
الزم برای پذیرش جمعیت  برخوردار نبوده، پدیده ای را 
آورده   به وجود  اسکان غیر رسمی در حاشیه شهر  نام  به 
که این مناطق شهری قابلیت باالیی برای انواع آسیب ها 
و مسائل اجتماعی دارند و در صورت بی توجهی می تواند 

هستی و حیات شهر کرمان را تهدید کند.

   طی دهه های اخیر به تدریج سکونت گاه های غیر رسمی به طور گسترده در حاشیه 
شهر کرمان، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری شکل گرفته وگسترش یافته است. در 
همین زمینه معاون وزیر راه و شهر سازی با انتقاد از گسترش بی رویه شهر کرمان، گفته 
است: واقعا جای مطرح کردن این سئوال است که کرمان چگونه شهری است؟ 13 هزار 
هکتار عرصه شهر کرمان با پایین ترین تراکم شهری در کشور!؟ معلوم است که شهرتان پر 

خرج خواهد بود و هزار سال دیگر هم نمی توانید اینگونه شهر کرمان را اداره کنید!

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی تغییرات شرکت شهر گستران امین دژ شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 2846 و شناسه ملی 14005945053 

مهدی  آقای   -  :  1398/01/25 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
 - مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر  سمت  به   3031977386 ملی  شماره  به  پور  صفوی 
حامد افشارپور به شماره ملی 3031760646 به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم حدیث 
افشارپور به شماره ملی3031450132 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی ، نامه 
های اداری و سایر مکاتبات اداری با امضاء آقای حامد افشارپور رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری جیرفت )547616(

تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا خدمت کارا درتاریخ 1398/01/25 
به شماره ثبت 16010 به شناسه ملی 14008267284 

جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت 
ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی ساختمان های صنعتی گلخانه 
ها و نظایرآن. در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها ، سدها ،ساختمان نیروگاه های 
شبکه  آب،  توزیع  های  شبکه  و  آب  آب،مخازن  های  تونل  و  هیدرولیکی  های  آبی،سازه 
های جمع آوری و انتقال فاضالب ،کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی 
،سازه های دریایی و ساحلی ،احداث حوضچه ها و استخرهای آبزیان و عملیات ساختمانی 
)سیویل (تصفیه خانه های آب و فاضالب وبهره برداری و نگه داری ازشبکه های آبیاری 
در  آن.  نظایر  و  فشار  تحت  نوین  آبیاری  های  نظارت سیستم  اجرا  و  ،طراحی  زهکشی  و 
برگیرنده امور پیماکاری مربوط به تولید ،توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها ، شبکه های 
برق و تاسیسات برقی ،پست های توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق 
و ابزار دقیق و نظایر آن. دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال ) آب ، نفت 
و گاز( شبکه گاز رسانی ، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی ،سیستم های سرد کننده 
ساختمان ،تاسیسات و تجهیزات ساختمان ) آب ، گاز ، برق و فاضالب ( و انتقال زباله ، 
تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب ، وسایل انتقال ) آسانسور و پله برقی(، 
، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه  سیستم های خبر و هشدار دهنده 
،سیستم های ارتباطی ،شبکه های رایانه ای ساختمان ،ماسه پاشی )سندپالست(،حفاظت 
کاتدی ،پوشش)الینینگ(و نظایر آن. دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی 
،تصویری و داده ای ،ساخت ایستگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده ،انواع شبکه 
های پستی ،شبکه های انتقال سیمی ،بی سیم ، رادیو ،تلوزیون و شبکه های ماهواره ای و 
نظایر آن. انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازجمله تاسیسات تعمیر و نگهداری ساختمان 
و ماشین آالت، آمور آشپزخانه و رستوران ، خدمات عمومی )نظیر نامه رسانی ،تلفن چی 
،تنظیفات ،امور آبدارخانه ، پیش خدمتی (نگهداری و خدمات فضای سبز ،چاپ و تکثیر 
،امور بهره برداری از تاسیسات. تامین نیروی انسانی و حمل و نقل درون شهری. درصورت 
مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم 
کرمان،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، کرمان  شهرستان   ، کرمان  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود 
کدپستی  همکف  طبقه   ،  33 پالک   ،  5 غربی  کوچه   ، مفتح  شهید  خیابان   ، جهاد  بلوار 
نقدی  ریال  مبلغ 10000000  از  است  عبارت  7619856191 سرمایه شخصیت حقوقی 
منقسم به 10000 سهم 1000 ریالی تعداد 10000 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 
بانک  نزد   1397/12/27 مورخ   6201 شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال 
است  گردیده  پرداخت   303 کد  با  کرمان  امام  شعبه  شعبه  رسالت  الحسنه  قرض  بانک 
والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمدامین پورشیخعلی 
اندوهجردی به شماره ملی 2980408638و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم نجمه بسربرده به شماره ملی 2993943383و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا حسنی کبوترخانی به شماره ملی 
3040422138و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
کلیه  و همچنین  مهر شرکت  با  مدیره همراه  رئیس هیئت  و  مدیرعامل  امضاء  با  اسالمی 
با مهر شرکت معتبر  از اعضای هیئت مدیره همراه  باامضاء یکی  نامه های عادی و اداری 
می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ریحانه زرآستانی به شماره 
ملی 2980921394 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سمیه مرادی 
مالی  به مدت یک سال  اصلی  بازرس  به سمت  ملی 3149706262  به شماره  شهربابک 
روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )547619(

به  کرمان شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت شوفاژ گستر  آگهی 
شماره ثبت 2539 و شناسه ملی 10630107121

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/30 الف-
ایرج فالحت  انتخاب گردیدند: آقای  اعضاء هیئت مدیره به قرای ذیل برای مدت 2 سال 
 2991462574 ملی  کد  نافچی  رضائی  رویا  خانم   3110903113 ملی  کد  ماهانی  نژاد 
خانم صدیقه اسمعیلی پورکرمانی کد ملی 6079640597 ب-آقای شهرام رضائی نافچی 
ملی  کد  با  نافچی  رضائی  نپتون  وخانم  اصلی  بازرس  بسمت   2991546670 ملی  کد  با 
گردیدند.  انتخاب  مالی  یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  بسمت   2991429518

اداره  انتخاب گردید.  آگهی های شرکت  امروز جهت درج  ج-روزنامه کثیراالنتشار کرمان 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)549286(
پویا  اندیشه  پارس  مهراز  تغییرات شرکت مهندسین مشاور  آگهی 
ملی  شناسه  و   13645 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کویر 

 14004845826
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/16 الف-تعیین سمت مدیران : آقای 
امین فرسوده با کد ملی 2992675229 بسمت رئیس هیات مدیره خانم مهرنوش فرسوده 
با کد ملی 2980497223 بسمت نایب رئیس هیات مدیره آقای بابک فرسوده با کد ملی 
2991629118 بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ب-کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی 
با امضای مدیرعامل به اتفاق نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر 
مکاتبات و اوراق عادی و اداری مدیر عامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )549913(

پویا  اندیشه  پارس  مهراز  تغییرات شرکت مهندسین مشاور  آگهی 
ملی  شناسه  و   13645 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کویر 

 14004845826
الف- العاده مورخ 1398/04/16  فوق  بطور  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به 
امین فرسوده  انتخاب گردیدند: آقای  برای مدت 2 سال  به قرار ذیل  اعضاء هیئت مدیره 
با کد ملی 2992675229 آقای بابک فرسوده با کد ملی 2991629118 خانم مهرنوش 
با کد ملی 2991666544  ایرانمنش  ایمان  با کد ملی 2980497223 ب-آقای  فرسوده 
بسمت بازرس اصلی و خانم مینو ایرانمنش با کدملی 2980100201 بسمت بازرس علی 
البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعالم 
نمودند. ج-روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
و موسسات غیرتجاری  ها  ثبت شرکت  اداره  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل 

کرمان )549914(

آریانا  مهر  تجارت  پاسارگاد  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   15990 ثبت  شماره  به   1397/12/27 درتاریخ 

 14008235616
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
بازرگانی,  آرایشی, بهداشتی و پوستی, کلیه فعالیت های  میگردد. موضوع فعالیت :پخش 
تولید, توزیع, پخش, فراوری, بسته بندی, خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ کارت 
بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده 
و استعالم وفق ماده 17 و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، هزارویکشب ، خیابان 
کدپستی  سوم  طبقه   ، هانا  ساختمان   ،  0 پالک   ، آزادگان  بلوار   ، )شمالی(  هزارویکشب 
7618651971 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای عبداهلل لنگری زاده به شماره ملی 2980232734 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه آقای احمد لنگری زاده به شماره ملی 2993930303 دارنده 
ملی  به شماره  زاده  لنگری  عبداهلل  آقای  مدیره  اعضا هیئت  الشرکه  ریال سهم   500000
2980232734و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود آقای احمد لنگری زاده به شماره ملی 2993930303و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد 
اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر  اختیارات  باشد.  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیرعامل 
روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )549915(

تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن حامیان بیابان لوت استان کرمان
ملی  شناسه  به   2083 ثبت  شماره  به   1398/04/09 درتاریخ   
14008428621 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :الف: کلیات هدف انجمن بیابان لوت حفاظت و توسعه 
گردشگری پایدار در تنها اثر طبیعی ثبت جهانی کشور است.ب: روش اجرای هدف- مطالعه 
و پژوهش در مورد بیابان لوت -2 انتشار مقاالت، پژوهش ها، بروشورها، راه اندازی تارنما 
و سایر موارد در مورد حفاظت از میراث جهانی بیابان لوت -3 برگزاری سمینارها، نشست 
ها، جلسات و گردهمایی و همایش برای ارائه مطالعات و دستاوردها با هماهنگی و همکاری 
ارگان های دولتی مربوطه -4 ایجاد ارتباط، هماهنگی و همکاری با سازمان های مسئول 
دولتی و غیر دولتی برای حفاظت و اجرای قوانین ثبتی پایگاه جهانی بیابان لوت -5 ارائه 
آموزش های الزم در سطوح و اقشار مختلف اجتماعی و سازمانی به منظور حفظ و حمایت 
و گردشگری یایدار در بیابان لوت -6 برگزاری بازدیدها و تورهای تفسیری از بیابان لوت 
پاکسازی  تورهای  برگزاری   8- اهداف  به  رسیدن  برای  تخصصی  های  کمیته  ایجاد   7-
و  اصالحات  ارائه   10- لوت  بیابان  در  پایدار  گردشگری  جهت  در  تالش   9- حفاظت.  و 

پیشنهادات برای صیانت و حفاظت از بیابان لوت به مسئولین ذیربط استانی شماره مجوز 
68/22/5470 تاریخ مجوز 98/3/12 مرجع صادرکننده استانداری کرمان در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم مدت : از تاریخ ثبت به مدت 
کرمان،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، کرمان  شهرستان   ، کرمان  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود 
طبقه   ،  172 پالک   ، غربی  اعتصامی  پروین  خیابان   ، فیروزه  خیابان   ، کرمانی  خواجوی 
همکف کدپستی 7617785311 اولین مدیران : • آقای سیدمحمدابراهیم علوی با شماره 
ملی 3070077978 به سمت رئیس هیئت مدیره • آقای عباس تقی زاده با شماره ملی 
با  زاده خبیصی  آقای سعید مومن   • رئیس هیئت مدیره  نایب  به سمت   3199897711
شماره ملی 3199968783 به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره • آقای حجت ابراهیمی 
زاده خبیصی با شماره ملی 3199914209 به سمت عضو هیئت مدیره • خانم سمیه ذهاب 
ناظوری با شماره ملی 2992748080 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره •خانم مهدیه 
حسینجانی زاده با شماره ملی 3199968783 بعنوان عضو علی البدل •خانم زهره روحانی 
فرد با شماره ملی 2980411779 بعنوان عضو علی البدل دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس 
هیات مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس 
اصلی و علی البدل : آقای هومن گرامی تاج آبادی با شماره ملی 2980634190 به سمت 
بازرس اصلی آقای مهدی برگی با شماره ملی 0859801632 به سمت بازرس علی البدل 
) 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 )551093(

آگهی تغییرات شرکت شوفاژ گستر کرمان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 2539 و شناسه ملی 10630107121 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/30 الف-تعیین سمت 
مدیران : خانم رویا رضائی نافچی کد ملی 2991462574 به سمت رئیس هیات مدیره خانم 
نائب رئیس هیات مدیره  صدیقه اسمعیلی پور کرمانی کد ملی 6079640597 به سمت 
آقای ایرج فالحت نژاد کرمانی کد ملی 3110903113 به سمت مدیر عامل و عضو هیات 
مدیره ب-کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و سایر 
مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )551095(

مهر  فخر  توانگران  بیمه  نمایندگی  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   16165 ثبت  شماره  به   1398/04/22 درتاریخ  دانا 

14008462113
 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :موضوع فعالیت شرکت بطور انحصاری، عرضه خدمات بیمه ای به 
نمایندگی از شرکت بیمه دانا با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوبات 
جمهوری  مرکزی  بیمه  دستورالعمل های  و  بخشنامه  نمایندگی،  قرارداد  بیمه،  شورایعالی 
مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  است.  قرارداد  طرف  بیمه  شرکت  و  ایران  اسالمی 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، امام 
خمینی ، خیابان توحید ، خیابان اصلی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7613973659 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 10000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 500000000 ریال توسط 
هزار  بانک سپه شعبه  نزد  مورخ 1398/03/08  بانکی شماره 142  گواهی  موسسین طی 
کرمان با کد 1122 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا 
هیئت مدیره آقای امین صالحی نسب به شماره ملی 2991737107و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم راحیل السادات تهامی 
پور زرندی به شماره ملی 3091450457و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم مریم گله داری به شماره ملی 3131044233و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم مینا قادری به شماره ملی 0080196705 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی خانم خدیجه فردوسی به شماره ملی 2980752231 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 98/712998 مورخ 1398/02/17 شعبه کرمان بیمه 
دانا تاسیس گردید. شماره نامه شماره98/4/16-98/403/45304 بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران صحیح می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )552205(
به  پایا شرکت سهامی خاص  آماد دارو ساز  تغییرات شرکت  آگهی 

شماره ثبت 13676 و شناسه ملی 14004893694
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
انتخاب گردیدند:  برای مدت 2 سال  قرار ذیل  به  الف-اعضاء هیئت مدیره   1398/02/22
با  نژاد  ابراهیم موسی  آقای  با شناسه ملی 14004093260  پایا طب  شرکت دارو درمان 
محمد  2993989510 ب-آقای  باکدملی  پناه  یزدان  عماد  آقای   2991967625 کدملی 
مالیری با کد ملی 2990377948 بسمت بازرس اصلی و آقای ملک مسعود رضوی نعمت 
الهی با کد ملی 6079872579 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند. ج-روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
و موسسات غیرتجاری  ها  ثبت شرکت  اداره  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل 

کرمان )552653(
آگهی تغییرات شرکت شهر گستران امین دژ شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 2846 و شناسه ملی 14005945053 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/25 : - محل 
شرکت به آدرس استان کرمان ، شهرستان جیرفت ، بخش مرکزی ، شهر جیرفت، مالک اشتر 
، کوچه مالیی ، کوچه سعدی 5 ، پالک 0 ، طبقه همکف کد پستی 7861744331تغییر 
یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت )552654(

آگهی تغییرات شرکت شهر گستران امین دژ شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 2846 و شناسه ملی 14005945053 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/01/25 : - 
اعضای هیات مدیره عبارتند از: - آقای مهدی صفوی پور به شماره ملی 3031977386 
- خانم حدیث افشارپور به شماره ملی3031450132 - آقای حامد افشارپور به شماره ملی 
3031760646 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای رسول ایرانمنش به شماره ملی 
3031753623 به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خلیفه به شماره ملی3020152631 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت )552655(

به  خاص  سهامی  شرکت  پایا  ساز  دارو  آماد  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 13676 و شناسه ملی 14004893694 

الف-تعیین سمت  مورخ 1398/02/22  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به 
مدیران : آقای مهرداد محمدطاهری باکدملی 3110935945 به نمایندگی از شرکت دارو 
درمان پایا طب با شناسه ملی 14004093260 بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم 
نایب رئیس هیئت مدیره آقای عماد یزدان  با کدملی 2991967625 بسمت  نژاد  موسی 
پناه باکدملی 2993989510 بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ب- کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر می 
باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)552908(
آگهی تغییرات شرکت پایانه صادراتی گلشن آرای ارم شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 12956 و شناسه ملی 10630191072 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/03/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -1 پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان 
شرکت منتهی به 97/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. -2موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره 
ثبت 4684 و شناسه ملی 10100252339 به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه 
عنوان  به   10103520913 ملی  شناسه  و   22071 ثبت  شماره  به  مانا  نگر  نوین  حسابرسی 
انتخاب گردیدند. -3روزنامه کثیر االنتشار  البدل برای سال منتهی به 98/12/29  بازرس علی 
ذیل  به شرح  مدیره  هیات  اعضا   4- شد.  انتخاب  های شرکت  آگهی  نشر  امروز جهت  کرمان 
برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند - شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ به شناسه ملی 
10630175350 - شرکت سرمایه گذاری پارس تدبیر پاریز به شناسه ملی 10630165490 - 
شرکت مدارات مسقط للمشاریع ال ال سی به کد فراگیر 3002717365 اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )553404(
به  خاص  کرمان شرکت سهامی  ابرار صنعت  تغییرات شرکت  آگهی 

شماره ثبت 8941 و شناسه ملی 10860025257 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1397/11/17 : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند ازآقای محمد مهدی دیندار به شماره ملی 
علی  محمد  آقای  و  ملی 2990638490  شماره  به  دیندار  مهدیه  خانم   ،2991613327
شکوهی راد به شماره ملی 2991289392 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - خانم 
حسین  آقای  و  اصلی  بازرس  سمت  به   2991910704 ملی  شماره  به  ایرانمنش  مطهره 
مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت  به   0061579688 ملی  شماره  به  کرمانی  صنایعی 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های  یک سال مالی 
شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال1395 و 1396 
مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )553506(
به  خاص  کرمان شرکت سهامی  ابرار صنعت  تغییرات شرکت  آگهی 

شماره ثبت 8941 و شناسه ملی 10860025257 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1ـ آقای محمد مهدی دیندار به شماره ملی 2991613327 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل 2ـ خانم مهدیه دیندار به شماره ملی2990638490 به سمت نایب 
به  ملی 2991289392  به شماره  راد  علی شکوهی  آقای محمد  مدیره 3ـ  رئیس هیئت 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر 
موسسات  و  ها  ثبت شرکت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  باشد.  می 

غیرتجاری کرمان )553509(
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جوان کرمانی در ریزش غار 
یخی چما جان باخت

فرماندار کوهرنگ گفت: براثر ریزش غار یخی چما شهرستان کوهرنگ مرد 
۳۲ ساله جیرفتی از کرمان جان خود را از دست داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، هوشنگ مصطفوی اظهار کرد: با توجه 
به گرم شدن هوا ریزش غار یخی چما در شهرستان کوهرنگ رخ داد.

وی افزود: براثر همین حادثه یکی از گردشگران که مرد ۳۲ ساله از جیرفت 
استان کرمان بود فوت و یک آقا و یک خانم از استان اصفهان مصدوم شدند 

که مصدومان به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند.
فرماندار شهرستان کوهرنگ بیان کرد: با توجه به اینکه تابلو های هشداردهنده 
در محدوده غار نصب شده، اما متاسفانه گردشگران هیچ توجهی نمی کنند.

شلیک عشق کور با گلوله کینه
پسر عاشق پیشه که از پسرخاله اش کینه به دل داشت به خاطر دخترخاله اش 

و رهایی او در کرج دست به قتل مسلحانه زد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ساعت ۹ شامگاه سه شنبه 
۲۵ تیر امسال صدای مهیبی در منطقه کالک شهر کرج به گوش رسید و 
وقتی اهالی منطقه از خانه هایشان خارج شدند با پسر جوانی که غرق خون 

روی زمین در وسط خیابان افتاده بود روبه رو شدند.
یک جنایت

همان  در  و  شدند  حاضر  محل  در  پلیس  و  امدادی  تیم های  زود  خیلی 
بررسی های ابتدایی مشخص شد که مرد جوان از ناحیه شکم هدف گلوله 

تفنگ شکاری قرار گرفته و به کام مرگ فرو رفته است.
دایره  ماموران  از  گروهی  پرونده  این  شدن  جنایی  با  تا  بود  کافی  همین 
جنایی پلیس آگاهی کرج برای تحقیقات پلیسی و شناسایی عامل جنایت 

وارد عمل شوند.
کارآگاهان با حضور در محل جنایت پی بردند که مرد جوان در چند قدمی 
خانه  اش هدف تیراندازی قرار گرفته است، در این مرحله تیم پلیسی به سراغ 

خانواده نجیب ۳۳ ساله رفت.
زن مرموز

زن ۲۵ ساله نجیب در تحقیقات ابتدایی به ماموران گفت: همسرم ساعت 
۸ شب آشفته از خانه خارج شد و ادعا کرد به پارک نزدیک خانه می رود که 
ساعت ۹ شب صدایی به گوش رسید و وقتی از خانه خارج شدیم با جسد 

خونین شوهرم در چند قدمی خانه روبه رو شدم.
وی افزود: نمی دانم چه اتفاقی افتاده است هیچ کسی با همسرم اختالفی 

نداشت و با دیدن جسد شوهرم شوکه شدم.
کارآگاهان در تحقیقات میدانی با توجه به این که زن جوان ادعا کرده بود 
هیچ اختالفی با شوهرش نداشته است اطالع یافتند که این زوج جوان با هم 

اختالف داشته اند که در این زمینه تجسس ها روی زن جوان متمرکز شد.
خیانت زنانه

تیم پلیسی در نخستین پالن کاوشگری هایش احتمال دادند که زن جوان 
در ماجرای قتل شوهرش نقش داشته باشد و با دستور مقام قضایی زن ۲۵ 

ساله دستگیر شد.
همزمان پلیس فاش کرد زن جوان با پسرخاله ۲۲ ساله اش در ارتباط بوده 
است، اما این زن تاکید داشت که پسرخاله اش در این ماجرا نقشی نداشته و 

خودش نیز از قتل شوهرش مطلع نبوده است.
بازداشت قاتل

نام  از ماجرای قتل مسلحانه نجیب می گذشت که پسر جوانی به  دو روز 
اصغر پای در پلیس آگاهی کرج گذاشت و خواست تا پرونده دخترخاله اش 

را پیگیری کند.
در این مرحله ماموران اصغر ۲۲ ساله را که یکی از مظنون های اصلی در 
ماجرای قتل نجیب بود دستگیر کردند، اما پسر جوان اصرار داشت بی گناه 
است و برای کمک به دخترخاله اش به پلیس آگاهی آمده است، اما وقتی 
در بازجویی های پلیسی شروع به تناقض گویی کرد به ناچار مجبور شد راز 

این قتل را فاش کند.
کینه قدیمی

و  بودند  کرده  ازدواج  پسرخاله اش  با  دخترخاله اش  که  کرد  ادعا  جوان  پسر 
شوهرش او را همیشه به باد کتک می گرفت و با توجه به کینه ای که از 
قدیم از پسرخاله اش داشته است در یک لحظه تصمیم به قتل او گرفته و 

با تفنگ شکاری دست به قتل زده است.
انتقام  ماجرای  از  اش  دخترخاله  بازجویی ها گفت که  در  جنایت  این  عامل 
به  به خاطر عشق یک طرفه دست  و  نداشته  گیری و قتل هیچ اطالعی 

قتل زده است.

محمدجواد ظریف:    بدون مردم، »هیچ« هستیم

کشف جسد نوه رئیس جمهور سابق آمریکا در مجموعه خانوادگی اش

مردم،  بدون  »ما  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزیر 
نیستیم  جایگاهی  در  ما  کرد:  کید  تا هستیم«،  هیچ 
که به مردم فخر بفروشیم یا برای آنها تعیین تکلیف 
تعیین  ما  برای  که  هستند  مردم  این  بلکه  کنیم، 

تکلیف می کنند.
مراسم  یک  در  ظریف  محمدجواد  ایسنا،  گزارش  به 
سوی  از  سیل زدگان  به  کمک  منظور  به  که  خیریه 
مؤسسه »سروش موالنا« و با حضور حناچی شهردار 
گفت: من به همراه همسرم در  تهران برگزار شده بود، 
کوچک از دریای  که ذره ای  کردیم  این مراسم شرکت 
هموطنان  با  شما  همدلی  و  همراهی  مهر،  محبت، 

عزیز سیل زده باشیم.
کید بر اینکه »ما حتما هرچه داریم از مردم  وی با تا
در  هرچه  داد:  ادامه  هستیم«،  آنها  وامدار  و  داریم 
پیشرفتی  و  مقاومت  افتخار،  هر  است،  کشور  این 
کشور به وقوع پیوسته است به خاطر حضور  در این 
مردم در صحنه و  تالش ها و فعالیت های آنها است. 
ما  آورده ایم،  کم  مردم  این  برابر  در  که  هستیم  ما 
مردم  این  شایسته  که  آنطور  نتوانستیم  که  بودیم 
است و به واقع  آنها مستحقش هستند، از این مردم 
کنیم.  خدمت  مردم  این  به  و  کنیم  سپاسگزاری 
این ضعف ما است. نه اینکه تالش نکرده ایم، حتما 
کرده ایم، حتما شب هایی نخوابیدیم اما آنچه  تالش 
که ما انجام  کرده اند در برابر همۀ آنچه  که این مردم 

می دهیم، یک دریا در برابر یک قطره ناچیز است.
نگه  را  کشور  که  بوده اند  مردم  این  افزود:  ظریف 
ما  پشت  و  کرده اند  تحمل  را  فشارها  داشته اند، 
کره  گر ما در مذا ا که  بوده اند  این مردم  ایستاده اند؛ 
هم  گروهی  البته  کرده اند؛  حمایتمان  هستیم، 
هم  را  آن  و  است  واقعیت  یک  هم  این  و  نکردند 
همه  برابر  در  بتوانیم  می خواهیم  گر  ا بپذیریم.  باید 
نیز  را  باید این موضوع  با یکدیگر باشیم،  نامالیمات 
گروهی هم ممکن است نظر ما را نداشته  که  بپذیریم 
که  کنیم  قبول  باید  بپذیریم؛  باید  را  اینها  باشند. 
برای  اجازه دهیم  باید  که  این موضوع شعار نیست 
این  کنیم؛  فدا  را  خودمان  حتی  مخالف،  بودن  آزاد 

کشور ما است. واقعیت و نیاز 
تالش  و  مردم  حقوق  رعایت  امروز  کرد:  تصریح  وی 
شایسته اش  آنچه  به  مردم  این  رساندن  برای 
وظیفه  یک  نیست،  اخالقی  وظیفه  یک  هستند، 
این  اما  اینهاست،  دوی  هر  گرچه  ا نیست،  قانونی 
ما  امنیت  است.  کشور  ملی  امنیت  ضرورت  یک 
وامدار مردم است. بدون مردم، ما هیچ نیستیم. ما 
که به این مردم فخر بفروشیم؛  در جایگاهی نیستیم 
تعیین  مردم  این  برای  که  نیستیم  جایگاهی  در 
ما  برای  که  هستند  مردم  این  بلکه  کنیم،  تکلیف 

تعیین تکلیف می کنند.
باعث  من  »برای  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزیر 

که به خاطر این مردم و به خاطر دفاع از  افتخار است 
کرد: هنوز هم در برابر  حقوق آنها تحریم شوم«، اظهار 

این مردم، احساس حقارت و ِدین می کنم.
و  خوب  مردمی  ما  »مردم  اینکه  بر  کید  تا با  ظریف 
بزرگ و شایسته بهترین ها هستند«، افزود: وظیفه ما 
نشویم، پشت  پنهان  این مردم  که پشت  این است 
پشت  است  قرار  گر  ا نشویم؛  پنهان  مردم  مقاومت 
مقاومت مردم پنهان شویم، پس ما چه کاره ایم؟ پس 

برای چه چیزی به ما حقوق می دهند؟
کرد: ما طلبکار مردم نیستیم بلکه وامدار  وی تصریح 
که  مردم هستیم. امروز همه ما اینجا جمع شده ایم 
گروهی از مردم جبران  قسمتی از این وامداری را به 

وضعیت  به  کشور  آبی  منابع  که  وضعیتی  در  کنیم. 
گر آن رحمت و نعمت الهی  ک رسیده بود و ا خطرنا
کم آبی مواجه بودیم، همه از این سیل  نبود امروز با 
گروهی از مردم از این سیل دچار  بهره مند شدیم، اما 
خانواده های  و  عزیزان  و  شدند  مشکالت  و  آسیب 

خود را از دست دادند.
که امروز اینجا جمع شده ایم،  ظریف ادامه داد: این 
نشانه همبستگی ما است؛ همین همبستگی است 
همبستگی  این  خاطر  به  می کند؛  حفظ  را  کشور  که 
این  شود،  وارد  فشاری  هر  و  بشود  هرچه  که  است 
اصلی  عامل  مردم  به واقع  می کند.  پیشرفت  کشور 

کشور هستند. پیشرفت 

کرد: بار دیگر مصیبتی  شبکه تلویزیونی سی ان ان اعالم 
پیشین  جمهوری  رئیس  کندی،  خانواده  دامنگیر  بزرگ 
در  کندی  نوه جان اف  بار جسد  این  آمریکا شده است. 
مجموعه ای خانوادگی پیدا شد. هنوز علت دقیق مرگ 
جسد  نیست.  مشخص  ساله  دو  و  بیست  دختر  این 
کندی هیل Saoirse Kennedy Hill در منطقه  سائوریس 

هیانیس پورت Hyannis Port در ایالت ماساچوست پیدا 
کندی با انتشار بیانیه ای این خبر را اعالم  شد. خانواده 
کندی از  کندی همسر نود و یک ساله جان اف  کرد. ایتل 

کرده است. این اتفاق ابراز تاسف 
از  بیش  مصرف  علت  به  وی  گویا  صداوسیما  گزارش  به 
یادداشت  وی  است.  باخته  جان  تخدیری  مواد  اندازه 

آنها به افسردگی شدیدش اشاره می  که در  هایی داشته 
ایرلند  در  را  خود  بچگی  دوران  از  مدتی  وی  است.  کرده 
کوچک او نیز ریشه ایرلندی دارد.  کرده بود و اسم  سپری 
پدر او به عضویت در ارتش جمهوریخواه ایرلند متهم شده 
که به همین علت هم به پانزده سال زندان محکوم  بود 

شد اما بعدا این حکم نقض شد.

کندی در سن جوانی  از اعضای خانواده  شمار دیگری 
به علت تصادف یا مسائل دیگر جانشان را از دست داده 
به  که  بود  کندی  آنتونی  دیوید  افراد  این  از  یکی  اند. 
مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی و اعتیاد مبتال بود. 
تازه جان باخته است در سال  که عموی این دختر  وی 

1984 در هتلی در ایالت فلوریدا جان سپرد.

بیان  با  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
بگیران  مستمری  حقوق  موقع  به  پرداخت  اینکه 
اجتماعی  تامین  اولویت  نخستین  بازنشستگان  و 
در  که  دیروز  شاغل  جامعه  مقابل  در  گفت:  است 
کرده اند  سال های اشتغال خود حق بیمه پرداخت 
خدمات  ارائه  و  مستمری  پرداخت  مهم  وظیفه  دو 

درمانی را به عهده داریم.
های  کانون  روسای  دیدار  در  ساالری  مصطفی 
اینکه وضعیت  بر  کید  تا با  کشور  بازنشستگی سراسر 
نیست،  کننده  نگران  اما  است  سخت  سازمان  این 
و  بگیران  مستمری  به  مستمری  پرداخت  افزود: 
و  است  سازمان  این  های  اولویت  از  بازنشستگان 
بازنشستگان از بابت پرداخت مستمری شان نگرانی 

نداشته باشند.
شده  ح  مطر های  درخواست  به  پاسخ  در  وی 
و  بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان  درباره 
سازی  همسان  داشت:  اظهار  بگیران  مستمری 
آن  باید  و  است  قانونی  تکلیف  بازنشستگان  حقوق 
باید  اما در مورد چگونگی اجرای آن  انجام دهیم  را 
با همفکری خود بازنشستگان بیشتر بحث و بررسی 

طریق  و  موردنیاز  منابع  باید  که  آن  ضمن  کنیم. 
کنیم. تامین آن را پیش بینی 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با مهم خواندن 
گفت:  نشست های هم اندیشی با شرکای اجتماعی 
برگزار  پژوهش  عالی  موسسه  در  نشست  دو  کنون  تا
اجتماعی مهمترین  و شرکای  که صاحبنظران  شده 
کردند.  ح  مسائل حوزه رفاه و تامین اجتماعی را مطر

گیری ها لحاظ می شود. این نظرات در تصمیم 
این  مسائل  کنیم  می  تالش  اینکه  بیان  با  ساالری 
سازمان را با توجه به ظرفیت و امکانات موجود حل 
فراموش  مسائل  از  کدام  هیچ  داشت:  اظهار  کنیم، 
تقویت  به  باید  ما  های  فعالیت  تمامی  شود.  نمی 
کیفیت خدمات و  منابع، مدیریت مصارف، افزایش 

تکریم ذینفعان منجر شود.
که  حمایتی  و  تکلیفی  های  بیمه  اینکه  بیان  با  وی 
اجتماعی  تامین  سازمان  بر  گذشته  سالهای  در 
گفت:  تحمیل شد توازن منابع و مصارف را بهم زد، 
فعلی  مجلس  و  روحانی  دکتر  دولت  در  خوشبختانه 
این اتفاق نیفتاد و هیچ تعهد جدیدی از جیب بیمه 

شدگان ایجاد نشد.

بر  کید  تا با  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
گرایی در تصمیم سازی  حرکت به سمت سه جانبه 
داد:  ادامه  سازمان  کالن  های  گیری  تصمیم  و  ها 
شورای تحول راهبردی در این سازمان تشکیل شده 
و پیشنهادات و محورهای تعیین شده در این شورا 

ح و بررسی می شود. کمک شرکای اجتماعی مطر با 
کشور تحت پوشش  گفت: نیمی از جمعیت  ساالری 
کز دولتی و خصوصی  تامین اجتماعی هستند و از مرا
در  است.  شده  خریداری  درمانی  خدمات  آنها  برای 
کرد.  سال های اخیر هزینه های درمان جهش پیدا 
که  کز از سازمان تامین اجتماعی طلب دارند  این مرا
کرد.  خواهیم  تالش  آنها  های  بدهی  پرداخت  برای 
باید پرونده الکترونیک و نسخه الکترونیک را تکمیل 
قرار  علمی  چارچوب  یک  در  درمان  خرید  تا  کنیم 

گیرد.
بازار  به  از بنگاهداری و ورود  وی در خصوص خروج 
گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان  های  شرکت  سهام 
اموال بیمه شدگان را نمی بخشیم. با رعایت مصالح 
می  اصالح  را  مدیریت  شیوه  بازنشستگان  و  کارگران 
برخی  و  رسند  می  فروش  به  ها  شرکت  برخی  کنیم. 

که  است  این  برنامه  این  نتیجه  شوند.  می  ادغام 
ارزش دارایی و سود شرکت ها بیشتر شود.

همایش  رضوی،  کرامت  ح  طر اجرای  ساالری 
شرکای  با  دیدار  و  ورزشی  المپیاد  ای،  منطقه  های 
اجتماعی را از برنامه های ارزشمند ویژه بازنشستگان 

کرد: این برنامه ها ادامه می یابد. برشمرد و تصریح 
و  بازنشستگان  عالی  کانون  رئیس  بیات  اصغر  علی 
در  نیز  اجتماعی  تامین  سازمان  بگیران  مستمری 
این دیدار با بیان اینکه بیش از ۳ میلیون بازنشسته 
سازمان  گفت:  گیرند،  می  مستمری  سازمان  این  از 
تامین اجتماعی خدمات خوبی به مستمری بگیران 
توجه  بازنشستگان  به  امیدواریم  و  کند  می  ارائه 

بیشتر شود.
از  کشور  بازنشستگان  جامعه  اینکه،  بیان  با  وی 
تحقق  برای  سازمان  جدید  مدیریت  های  برنامه 
گفت:  کرد،  اهداف پیش بینی شده حمایت خواهند 
بازنشستگان  معیشت  بهبود  جهت  در  داریم  انتظار 

و مستمری بگیران، نهایت تالشتان را بعمل آورید.
بیان  به  بازنشستگان  روسای  جلسه  این  ادامه  در 

مطالبات و خواسته های خود پرداختند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:
پرداخت به موقع حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان نخستین 

اولویت تامین اجتماعی است

خبر
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کشف ۲۱۳ کیلوگرم 

مواد مخدر 

و دستگیری ۲ قاچاقچی
تریاک  کیلوگرم   ۲۱۳ از کشف  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
بخش  انتظامی  مأموران  عملیات  در  قاچاقچی   ۲ دستگیری  و 

گلباف خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری،  عبدالرضا  سردار 
یک  انجام  با  کرمان  شهرستان  گلباف  بخش  انتظامی  مأموران 
شرقی  مناطق  از  موادمخدر  انتقال  از  اطالعاتی  اقدامات  سری 
به مرکز استان با خبر و طی ۲ عملیات سد راه سوداگران مرگ 

شدند.
او در تشریح عملیات اول افزود: در این رابطه ماموران انتظامی 
بخش گلباف هنگام گشت زنی هدفمند و نامحسوس در جاده 
طی  و  شده  مشکوک  پارس  پژو  خودرو  دستگاه   ۲ به  گلباف 

عملیاتی آن ها را متوقف کردند.
سردار ناظری تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو ها که یکی 
کیلوگرم   ۱۵۲ مجموع  در  بود  مواد  حامل  دیگری  و  اسکورت 

تریاک کشف و در این رابطه ۲ قاچاقچی دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان در خصوص عملیات دوم نیز بیان داشت: 
مأموران انتظامی این بخش با انجام کار اطالعاتی از ورود یک 
دستگاه خودرو پژو حامل موادمخدر به حوزه بخش گلباف مطلع 
شدند و با استقرار در ورودی شهر به یک دستگاه خودروی پژو 

دستور ایست دادند.
سردار ناظری با اشاره به فرار این خودرو از محل گفت: راننده 
بر  را  پلیس عرصه  مراقبت  و  تعقیب  با  مواجهه  در  این خودرو 
خود تنگ دیده و با رها کردن خودرو در یک نقطه شهر از محل 
متواری می شود که در بازرسی از این خودرو ۶۰ کیلو و ۵۰۰ 

گرم تریاک کشف شد.

کشف۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 

از دو تانکر در بم
با تالش پلیس شهرستان بم در استان کرمان ، از انتقال ۶۰ هزار 

لیتر گازوئیل قاچاق به مرزهای جنوبی کشور جلوگیری شد .
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
دو  توقیف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری  سردار 
گازوییل  لیتر  هزار   ۶۰ کشف  و  سوخت  حمل  تانکر  دستگاه 

قاچاق در عملیات پلیس شهرستان بم خبر داد.
سردار ناظری گفت: این محموله سوخت به عنوان روغن سنگین 
به  جعلی  بارنامه  با  و  شده  بارگیری  اصفهان  استان  از  صنعتی 
مقصد چابهار در حرکت بود که توسط ماموران مبارزه با کاالی 

قاچاق پلیس بم، شناسایی و توقیف شد.
با این محموله  انتظامی استان گفت: سه نفر در رابطه  فرمانده 

قاچاق دستگیر شدند.

کشف بیش از ۲۹۰ کیلوگرم آنغوزه 

غیرمجاز در زرند

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرند از کشف 
این شهرستان خبر  در  غیرمجاز  آنغوزه  از ۲۹۰ کیلوگرم  بیش 

داد.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
علی میرزایی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
زرند گفت: مامورین پاسگاه حفاظت منابع طبیعی این شهرستان 
در یک عملیات غافلگیرانه در روستای سیالخور منطقه سربنان 
این شهرستان موفق به کشف ۲۹۳ کیلوگرم آنغوزه غیرمجاز به 
ارزش ۹۰۰ میلیون ریال شدند؛ و در این باره سه نفر متهم غیر 
بومی دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 

تحویل مقامات قضایی شدند.
بویژه شیره  دارویی  برداشت گیاهان  به فصل  توجه  با  او گفت: 
گیاهان آنغوزه از سطح مراتع این شهرستان و ارزش باالی این 
منطقه  مراتع  به  همجوار  استان های  از  سودجو  افراد  محصول 
هجوم آورده و اقدام به برداشت غیرمجاز و قاچاق این محصوالت 

را می نمایند.
میرزایی بیان کرد: دهستان سربنان یکی از رویشگاه های اصلی 
گیاه آنغوزه محسوب می شود ماموران پاسگاه منابع طبیعی این 
شهرستان با اجرای یک برنامه عملیاتی موفق به کشف و ضبط 

گیاه ارزشمند شدند.
او گفت: برای به دست اوردن شیره آنغوزه، بوته در انتهای ساقه 
بریده می شود و پس از هر بار تیغ زدن شیره آن برداشت می شود 
و این عمل ۲۰ بار تکرار و از هر بوته به طور متوسط هشتاد گرم 

برداشت می شود.
میرزایی  از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه 
گزارش   ۱۵۰۴ شماره  با  را  مراتب  مجاز  غیر  برداشت  تخلفات 

کنند.

لیگ  مسابقات  مرحله ی  دومین  از  کرمانی  رکابزنان 
دوچرخه سواری قهرمانی جوانان کشور ۶ مدال رنگارنگ 

صید کردند.
استان  سواری  دوچرخه  هیات  رئیس  اسالمی،  حسین 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
ی  مرحله  دومین  گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه 
کشور  جوانان  قهرمانی  دوچرخه سواری  لیگ  مسابقات 
از روز سه شنبه با حضور ۱۰۰ دوچرخه سوار در قالب ۲۳ 
تیم در دو بخش جاده و پیست به میزبانی تبریز در 
مجموعه ورزشی یادگار امام )ره( تبریز آغاز شده است که  

پس از سه روز رقابت به کار خود پایان داد.
او به اعزام سه تیم از کرمان به این رقابت ها اشاره کرد و 

افزود: تیم صنعت مس با ترکیب علیرضا رمضانی، محمد 
چرخ انداز، طا ها صادقی، معین سعید، سینا کریمیان و 
خباززاده،  بردیا  از  متشکل  رسالت  بانک  خدامی،  علی 
یوسف مجد،  عرفان حاج محمدی،  ولی شاهی،  عرفان 
دانیال شیخ مظفری و رضا صادقی و شهرداری کرمان 
در قالب محمد امین رحیم آبادی، امید میرزازاده، امیر 
حسین دهقانی، سبحان آذر برا، پوریا صادقی و بنیامین 

کرد در این مسابقات حضور یافت.
این رقابت ها،  اینکه در روز نخست  به  اشاره  با  اسالمی 
کرمان با دو مدال طال و دو برنز خوش درخشید، تصریح 
بخش  در  کرمان  مس  تیم  از  چرخ انداز  محمد  کرد: 
سوم  جایگاه  در   ۱۹:۴۱:۳۵ زمان  با  انفرادی  تایم تریل 

قرارگرفت و سینا کریمیان از مس کرمان در رشته ۲۰۰ 
متر قهرمان شد.

 ۵۲ و  ثانیه   ۵۰ زمان  با  کرمان  مس  اینکه  اعالم  با  او 
صدم ثانیه در اسپرینت تیمی قهرمان شد، بیان داشت: 
همچنین این تیم )مس کرمان( با زمان ۴ دقیقه و ۵۷ 
ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه در ۴ هزار متر تعقیبی تیمی هم 

به مقام سوم دست یافت.
رئیس هیات دوچرخه سواری استان کرمان گفت: در روز 
دوم این رقابت ها نیز در تایم تریل انفرادی اولین مرحله 
با  کرمان  از مس  انداز  لیگ جاده جوانان محمد چرخ 

زمان ۱۹:۴۱:۳۵ بر سکوی سوم ایستاد.
در  مسابقات  این  پایانی  روز  در  کرد:  تصریح  اسالمی 

در  و  شد  قهرمان  نایب  کرمان  مس  پیست،  بخش 
بخش جاده به علت تخلف تیم میزبان نتایج بعداً اعالم 

می شود.

تیم فوتبال گل کوچک مجتمع آموزش عالی زرند بر 
دانشجویان  ورزشی  المپیاد  چهارمین  نخست  سکوی 

پسر دانشگاه های کشور ایستاد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
در  زرند  عالی  آموزش  مجتمع  رئیس  الهی  جوان، 
مراسم استقبال از ورزشکاران تیم فوتبال گل کوچک 
این  آهن  راه  ایستگاه  در  زرند  عالی  آموزش  مجتمع 
شهرستان، این قهرمانی را به جامعه دانشگاهی استان 

کرد:  بیان  و  گفت  تبریک  زرند  شهرستان  و  کرمان 
مجتمع آموزش عالی شهرستان زرند در کنار مباحث و 
مطالعات علمی از کار های فرهنگی و وزرشی نیز غافل 

نشده است.
او افزود: تیم فوتبال گل کوچک مجتمع آموزش عالی 
زرند با ترکیب محمد قائدی، ابوالفضل مشایخی، محمد 
مربیگری  به  زاده  ایمان حسن  و  الدینی  زین  حسین 
مهدی محمدعلی پور به دنبال نخستین حضورش در 

رقابت های قهرمانی کشور فاتح مسابقات شد.
گل  فوتبال  تیم  سرمربی  پور  علی  محمد  مهدی 
کوچک مجتمع آموزش عالی زرند نیز در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
گفت: در چهارمین المپیاد ورزشی دانشگاه های سراسر 
کشور که با حضور ۳۳۲ تیم به میزبانی همدان برگزار 
شد، تیم فوتبال گل کوچک مجتمع آموزش عالی زرند 

به مقام قهرمانی کشور دست یافت.

او افزود: این تیم توانست در این مسابقات تنها با یک 
شمالی  خراسان  قدرتمند  تیم  از  عبور  و  خورده  گل 
در مرحله نهایی موفق به کسب مقام اول این دوره از 

مسابقات شود.
و  کارکنان  رئیس،  زحمات  از  پایان  در  تیم  سرپرست 
اعضای تیم فوتبال مجتمع آموزش عالی زرند تشکر و 
قدردانی کرد و این قهرمانی را حاصل تالش بی وقفه 

همه ی مسئوالن دانشگاه و دانشجویان دانست.

شهر  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
کرمان از حادثه برق گرفتگی در شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 
و خدمات  نشانی  آتش  عامل سازمان  مدیر  علی عسکری 

به  ساختمانی  کارگر  نفر  یک   : گفت  کرمان  شهر  ایمنی 
دلیل  رعایت نکردن نکات ایمنی دچار برق گرفتگی شد. 
او مکان حادثه را بلوار جهاد عنوان کرد و افزود: تیم امداد و 
نجات این سازمان از ایستگاه شماره یک بالفاصله در محل 

و  انتقال  عملیات  انجام  به  موفق  دقت  با  و  حاضر  حادثه 
نجات جان کارگر ساختمانی که دچار برق گرفتگی و شوک 

شده بود شدند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در پایان 

به مجریان پروژه های ساختمانی توصیه کرد: تمامی نکات 
ایمنی و حفاظتی محیطی و فردی در محل کارگاه را کامال 
رعایت نمایند و از سالمت و استاندارد تجهیزات و وسایل و 

دستگاه های مورد استفاده اطمینان حاصل کنند.

دوچرخه سواران کرمانی شش مدال رنگارنگ از لیگ جوانان 
کشور کسب کردند

زرند قهرمان المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های 
کشور شد

کارگر برق گرفته نجات یافت

خبر

مسابقات انتخابی مستعدین بسکتبال سه نفره استان کرمان با معرفی نفرات 
و تیم های برتر در محل سالن شهید نصراللهی کرمان به کار خود پایان داد.

گو  و  گفت  در  کرمان  استان  بسکتبال  هیات  رئیس  ایرانمنش،  ماشااهلل 
برگزاری  به  اشاره  با   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با 
مسابقات انتخابی مستعدین بسکتبال سه نفره استان کرمان به همت کمیته 

با حضور ۹ تیم که ۳تیم  این مسابقات  این هیئت گفت:  بانوان  سه به سه 
از شهرستان کرمان و ۲ تیم از شهرستان بم، ۲ تیم از شهرستان رفسنجان، 
یک تیم از شهرستان سیرجان و یک تیم از سرچشمه در محل سالن شهید 

نصرالهی بر گزار شد.
او افزود: در ادامه ی این مسابقات و بعد از رقابت در دوره ی مقدماتی، ۳ تیم از 

کرمان و یک تیم از رفسنجان به مرحله نهایی راه یافتند.
ایرانمنش تصریح کرد: در پایان این رقابت ها، تیم های نصرالهی الف، ستارگان 

کرمان و فجر رفسنجان عناوین اول تا سوم مسابقات را از آن خود کردند.
او بیان کرد: نفرات برتر این رقابت ها در قالب تیم منتخب استان کرمان در 

المپیاد استعداد های برتر ورزشی کشور حضور می یابند.

نجاتگران جمعیت هالل احمر استان کرمان، موفق به نجات جان کوهنورد 
آسیب دیده در ارتفاعات ۴۰۰۰ متری کوه شاه در شهرستان بافت شدند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، معاون 
امدادونجات جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت:  طی تماس تلفنی با 
جمعیت هالل احمر کرمان مبنی بر گیر افتادن و مصدومیت یک کوهنورد 

به صورت  رابر  از شهرستان  تیم  اولین  بافت، بالفاصله  ارتفاعات کوه شاه  در 
زمینی به منطقه حادثه اعزام شد. محمد حیدری پور با اشاره به اعزام هشت 
به  استان  سریع  واکنش  تیم  و  رابر  شهرستان  احمر  هالل  نجاتگران  از  نفر 
عروقی  و  قلبی  بیماری  و  بودن  العبور  دلیل صعب  به  افزود:  حادثه  منطقه 
کوهنورد گرفتار بالفاصله تیم امدادهوایی برای انتقال مصدوم به منطقه حادثه 

و  اولیه  کمک های  و  امداد  اقدامات  از  پس  و  اعزام  متری   ۴۰۰۰ ارتفاع  در 
همراهی پرسنل فوریت های پزشکی مصدوم به بیمارستان شفا کرمان انتقال 
یافت. این عملیات به سرپرستی رییس اداره عملیات امداد استان و با حضور 
۲ تیم از نیرو های امدادی جمعیت هالل احمر استان کرمان و یک دستگاه 

خودرو نجات و بالگرد با موفقیت انجام شد.

پایان مسابقات انتخابی مستعدین بسکتبال سه نفره استان کرمان

 تالش امدادگران برای نجات جان فرد آسیب دیده در ارتفاعات کرمان
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سفرنامه یک نویسنده همواره در سفر، این بار درباره دهبکری استان کرمان:

های  تاریخ  در  رضوی  خراسان  به  پیاپی  سفر  دو  از  بعد 
اسفند ماه 1397 و اردیبهشت ماه 1398 شمسی و انتشار 
بود  قرار  فقرا،  حج  عنوان  تحت  روزگار  آن  های  سفرنامه 
گردشگری آقای محسن  بیت  در خرداد ماه 1398 با تور 
دهکده  به   Diar دیار  هواپیمایی  آژانس  مدیر  اللهی، 
کار خود  گهان شبکیه چشم من  که نا تاریخی میمند بروم 

کرد و برایم مشکل ساز شد!  را 
کرمان به مطب آقای دکتر علی شریفی فوق تخصص  در 
شبکیه  تخصص  فوق  ناصری  جواد  دکتر  آقای  و  قرنیه 
کید  تأ نفر  از معاینه چشم من هر دو  کردم. پس  مراجعه 

کرده است. که شبکیه چشم من مشکل پیدا  کردند 
محسن  آقای   Diar دیار  هواپیمایی  آژانس  به  بعد  روز 
بلیت  و  کردم  مراجعه  عزیزم  بسیار  دوست  اللهی  بیت 
در  کردم.  تهیه  را  پرواز  اولین  در  تهران  برای  هواپیما 
گاندی  کلینیک چشم پزشکی رازی در خیابان  تهران به 
کلینیک  که یکی از سهامداران این  کردم  جنوبی مراجعه 
زمینه  در  که  است  امینی  حیدر  دکتر  آقای  همسرم  برادر 
حاذق  بسیار  ایران  در  مروارید  آب  درمان  و  تشخیص 

است.
فوق  الشیئ  علیرضا   دکتر  آقای  به  ایشان  راهنمایی  با 

تخصص شبکیه معرفی شدم.
زیادی  های  عکس  کامل،  معاینه  ضمن  هم  ایشان 
ها  عکس  این  که  گرفتند  من  راست  چشم  شبکیه  از 
خیلی  من  چشم  مشکل  به  راجع  ایشان  تشخیص  در 
همان  در  مرا  گرفتند  تصمیم  تشخیص  از  پس  بود.  موثر 
دهند.  قرار  لیزر  سپس  و  جراحی  عمل  مورد  کلینیک 
خوشبختانه توانستند به امید خداوند سالمت چشمم را 

دوباره به من بازگردانند.
به  خوشبختانه  ولی  بالیی  بود  آمده  معروف  قول  به 
شدن  بستری  و  جراحی  عمل  پایان  از  بعد  گذشت.  خیر 
کردم  را طی  تهران  به  کرمان   راه  بار  بیمارستان، سه  در 
مراجعه  ایشان  مطب  به  دوباره  معالجه  و  معاینه  برای  و 
گفتند بایستی دیگر از سوار شدن  که در هر سه بار  کردم 
کنم و بایستی با اتوبوس یا قطار به  به هواپیما صرف نظر 

مسافرت بروم.
کوپه  که با قطار به تهران برای معاینه رفتم  در هر سه باری 
انفس  و  آفاق  به سیر  راه  و در طول  گرفتم  را دربست  ای 
فرصت  که  قطار  کوپه  داخل  در  پرداختم.  استراحت  و 
که قطار از وسط آن  کویری  بیشتری برای دیدن منطقه 
این  در  زیبایی  مناظر  چه  فهمیدم  داشتم،  گذشت  می 
بوده  آنها محروم  از دیدن  تا حاال  که  برهوت هست  کویر 
دیدم  که  را  بافق  ایستگاه  کویری  محوطه  مخصوصا  ام. 
کرد.  می  فرق  خیلی  راه  طول  در  کویری  مناطق  بقیه  با 
کرده بودند.  کویری در این قسمت رشد زیادی  درختان 
به طوریکه منظره یک جنگل بزرگ واقعی را برای انسان 

کرد. تداعی می 
های  جنگل  بافق  ایستگاه  از  بعد  و  قبل  کیلومتر  چند 
بی  را  انسان  که  بودند  زیبا  چنان  منطقه  این  کویری 
اختیار به تحسین وا می داشت.  در ایستگاه نمکزار قم 
کویری  که نزدیک دریاچه نمک بود با سایر مناطق  هم 
پوشیده  منطقه  سراسر  طوریکه  به  کرد  می  فرق  خیلی 
کوچک در  که به صورت نهری  از نمک بود و حتی آبی 
غلظت  علت  به  داشت،  جریان  ایستگاه  این  حاشیه 
کوچک  نهر  این  در  خورشید  ی  اشعه  انعکاس  نمک 
به  نمکزار  ایستگاه  حاشیه  در  را  زیبایی  صحنه  چنان 
که انسان تا این صحنه زیبا را نبیند به  وجود آورده بود 

کوچک پی نمی برد. عظمت و بزرگی زیبایی این نهر 
که ایستگاه را در دهه 1370 از  در ایستگاه محّمدیه قم 
کم  کم  کیلومتری قم آوردند و  داخل شهر قم به پنجاه 
تمام قطارها را از ایستگاه شهری قم به این نقطه انتقال 
که از  دادند تغییر جالبی، دیدم. در سال 1377 شمسی 
کرده بودند، فقط  گذشتم تازه آن را درست  این ایستگاه 
بیابان مسافران  بود و دیگر هیچ  و در وسط  ریل قطار 
در  هایی  اتوبوس  کردند،  می  پیاده  و  سوار  را  کرمان 
شهر  مسافران  که  بودند  مستقر  قم  محمدیه  ایستگاه 
قرارداد  آهن  راه  با  و  بردند  به شهر قم می  رایگان  را  قم 
که تمام قطارها در این ایستگاه توقف  داشتند ولی حاال 
کردند به ایستگاه بزرگی تبدیل شده بود مخصوصا  می 
سرویس های بهداشتی آن خیلی تمیز و عالی بود ولی 
هنوز نمازخانه های آن در همان محل های موقتی آن 
زمان مستقر بود و هیچ تکانی نخورده بود. بگذریم، این 
گذشت با همه خاطرات خوب  روزگار باسختی و مرارت 
که روز سه شنبه اول مرداد ماه 1398 شمسی  و بد آن 
که روزهای سه  گرفتیم  با هفت نفر از دوستانم تصمیم 
از  یکی  در  را  ماه  مرداد  دوم  و  اول  چهارشنبه  و  شنبه 
غ  کوهپایه دهبکری به نام بیدزاغ بگذرانیم و فار دهات 
کوه و  کرمان در دامنه ی  آبی  کم  از هوای مرداد ماه و 

غ از مشکالت شهری به دامان طبیعت پناه ببریم . فار
کرده ام دو روزی را با  که افتخار پیدا  این دوستان عزیزم 
هم باشیم عبارتند از ؛ آقای یدا... عامری، آقای محمد 
آقای جواد سعید،  پور،  افشاری  آقای جواد  فر،  گوهری 
کالنتری، آقای عزت جمشیدی وآقای  آقای  محمد علی 

ابوالقاسم غضنفری.
از  پس  ماه  مرداد  اول  شنبه  سه  روز  صبح   9 ساعت   «
با  کرمان  ملی  باغ  میدان  در  صبحگاهی  ورزش  اتمام 
ام  فر و ماشین  گوهری  آقای محمد  خودروی پژو 206  
کردیم.« کالنتری به سمت دهبکری حرکت  وی ام آقای 

متأسفانه  که  شدیم  متوجه  حرکت  شروع  همان  در 
آقای عزت جمشیدی یکی از همراهان ما پسر خاله اش 
که تمام  کرده است. در نتیجه با وجودی  همان روز فوت 
تهیه  ایشان  را  زندگی  روز  دو  مایحتاج  و  سفر  تدارکات 
که برای ایشان  کرده بودند  به علت واقعه تأسف انگیزی 
کاروان ما خداحافظی  که از  پیش آمده بود مجبور شدند 
در  خود  خاله  پسر  تدفین  و  تشیع  مراسم  برای  و  کنند 

کرمان بمانند. 
ادامه  خود  راه  به  جمشیدی  عزت  آقای  بدون  ما  گروه 
شده  شایعه  اینکه  علت  به  ماهان  بنزین  پمپ  در  داد. 
ک هر  کوپنی می شود با کارتی و  که این روزها بنزین  بود 
که از این نظر مشکلی در  کردیم  دو ماشین را از بنزین پر 
راهی  به سه  باشیم. ساعت 12 ظهر  نداشته  طول سفر 
به  که  گذشته  ماه  اسفند  در  رسیدیم.  دهبکری  جاده 
کرمان  دهبکری آمدم، قرار بود جاده دهبکری را از طرف 
 5 سازی  زیر  که  شدم  متوجه  امروز  که  کنند  بانده  دو 
کارگران  کرده اند و با جدیت  کیلومتر قسمت اول را شروع 
همراه با ماشین های راه سازی در این قسمت مشغول 

کار بودند.
جاده  اول  به  گذشتیم  که  دهبکری  جاده  از  کمی 
که جاده آسفالته ای دارد و  دهکده سروستان رسیدیم 
کیلومتر فاصله دارد و خط راه  تا روستای سروستان  8 
کالنتری  آقای  گذرد.  از حاشیه این روستا می  آهن هم 
در سال 1364 شمسی در هنگام استخدام در آموزش و 
کار ایشان این روستا انتخاب شده  کرمان محل  پرورش 

کردند.  و 5 سال را در این روستا خدمت 
که سری  گرفته اند  که در برگشت از دهبکری تصمیم  گفتند 
کبر یکی از اهالی این روستا  به این روستا بزنند و از حاج ا
اعضای  از  یکی  کنون  ا و  است  ایشان  صمیمی  دوست  که 
که قرار شد این  کنند.  شورای ده سروستان میباشد دیدن 

تصمیم ایشان در برگشت از دهبکری عملی شود.
در  که  رسیدیم  دهبکری  رودخانه  به   12:30 ساعت 
طغیان  علت  به  دهبکری  به  گذشته  ماه  اسفند  سفر 
امروز   . کنیم  عبور  رودخانه  از  نتوانستیم  رودخانه  این 
که یکی از رودخانه  توانستیم به راحتی از این رودخانه 
های فصلی و وحشی منطقه است در جاهایی خیلی از 
کرده و امکان لغزش  گود  بستر رودخانه را حفر و خیلی 
کرده  فراهم  نزدیک  ای  آینده  در  را  اطراف  های  زمین 

است، روبه رو شدیم.
از  که  رودخانه  این  مشکالت  امور  اولیای  که  دارد  جا 
حوادث  وقوع  از  قبل  را  گذرد  می  دهبکری  ده  وسط 
کنند و در رفع عیب های  گوار و تلفات انسانی بررسی  نا

کوشا باشند.  آن 
گذشتن از زمین های داخل  ساعت 1 بعد از ظهر بعد از 
به  مشرف  و  کوه  دامنه  در  بیدزاغ  روستای  به  رودخانه 
کنون به  رودخانه دهبکری رسیدیم. روستای دهبکری ا
کوچه های  از  بخشداری تبدیل شده و در هنگام عبور 
به  هم  عکسی  و  دیدیم  را  بخشداری  تابلوی  دهبکری 
گفتند  که اهالی می  گرفتیم. به طوری  یادگار از این تابلو 
هنوز تا این تاریخ کسی به عنوان اولین بخشدار دهبکری 
انتخاب نشده است و اهالی منتظر معرفی شدن اولین 
کارهای  پیشرفت  تا  بودند  منطقه  خوشبخت  بخشدار 

عمرانی را به چشم خود ببینند.
 1398 ماه  مرداد  اول  شنبه  سه  عصر  پنج  ساعت   «
شمسی بازدید از چند مزرعه توت فرنگی در بید زاغ 

دهبکری«
زیادی وجود دارد  در دهبکری مزرعه های توت فرنگی 
سه  حداقل  بزرگی  و  کوچکی  نسبت  به  مزرعه  هر  در  که 
تکثیر  کار  هستند.  کار  به  مشغول  نفر   10 کثر  حدا و  نفر 
کوچک از  گلدانهای پالستیکی  توت فرنگی ها در داخل 
فروردین ماه هر سال تا آخر مهر ماه به طور روزانه ادامه 
کرت بوته های توت فرنگی را به  دارد.  هر روز صبح هر 
مدت نیم ساعت با آبیاری قطره ای آب می دهند و در 
که در هر  کوچکی را  گلدان های پالستیکی  آخر مهر ماه 

را  است  گرفته  جای  فرنگی  توت  بوته  یک  آنها  از  کدام 
گلدان به مبلغ 500 تومان به شهرستان  برای فروش هر 
در  کنند.  می  ارسال  ایران  شهرهای  سایر  و  جیرفت 
و  گیرد  می  صورت  فرنگی  توت  تکثیر  فقط  دهبکری 
اقتصادی  صرفه  به  دهبکری  در  فرنگی  توت  کاشت 
این  در  فرنگی  توت  نهال  تکثیر  به  فقط  لذا  نیست. 
بهتری  اقتصادی  صرفه  که  شود  می  پرداخته  منطقه 
سه  تا  دارد.  فرنگی  توت  نهال  دهندگان  پرورش  برای 
سال در دهبکری از بوته های توت فرنگی استفاده می 
گذشت سه سال بوته های قدیم را شخم  کنند و پس از 

کارند. می زنند و بوته جدید توت فرنگی می 
از  بازدید  » چهارشنبه دوم مرداد ماه 1398 شمسی 
غالمعباس  آقای  سرپرستی  به  ماهی  پرورش  استخر 
قزل  و  آبی  سرد  ماهی  دهنده  پرورش  منش  افشار 
کمان در روستای بیدزاغ بخش دهبکری « آالی رنگین 
استخر  افشار منش سالی دو مرتبه در  آقای غالمعباس 
کمان  پرورش ماهی خود به تکثیر ماهی قزل آالی رنگین 
) ماهی سردآبی( می پردازد و طول پرورش هر دوره هم 
گرمی  گرمی و 2  پنج ماه زمان می برد.  بچه ماهی های 1 
گرمی را از شهرستان های سپیدان یاسوج و شهرکرد  تا 5 
 1500 گرمی   1 ماهی  بچه  هر  مبلغ  به  ایالم  و  بختیاری 
تومان برای پرورش تهیه می شود و مدت پنج ماه طول 
برای  گرم   500 وزن  به  ها  ماهی  بچه  این  که  کشد  می 
گرم  گرمی  500  فروش برسند. حداقل یک بچه ماهی 1 

بایستی غذا بخورد تا روانه بازار شود. 
موقعیت  و  بازار  به  بستگی  هم  ماهی  فروش  هنگام  در 
کیلویی  حداقل  از  دارد.  فروش  محل  مکانی  و  زمانی 
کیلویی 20000 هزار تومان قیمت  کثر  9500 تومان تا حدا
فروش ماهی در نوسان است. این نابسامانی بازار باعث 
که این مورد به ضرر  ج هنگام فروش می شود  ج و مر هر
پرورش  است  ممکن  و  شود  می  ماهی  دهنده  پرورش 

دهنده ای را تا مرز ورشکستگی برساند. 
ک بچه ماهی و ماهی  گر چنانچه ثباتی در قیمت خورا ا
گرمی باشد ، این  گرمی و ماهی های 500  کوچک 1  های 
مصرف  هم  و  فروشنده  هم  و  کننده  تولید  نفع  به  هم 
را  تکلیف خود  این صورت همه  در  ماهی است.  کننده 
گر چنانچه ثباتی  کسی متضرر نمی شود ولی ا می دانند و 
در قیمت ها نباشد همه از این بی ثباتی بازار آشفته ضرر 
که  گرمی باعث شده  گرانی ماهی های 500  کرد.  خواهند 
که  کسانی  کمتری داشته باشند .  خریداران قدرت خرید 
کیلو ماهی سردآبی را داشتند  قبال قدرت خرید 10 یا 20 
ماهی  کیلو  یک  خرید  به  تورم  وجود  علت  به  کنون  ا
کرمان ماهی های قزل آالی  کنند. در استان  قناعت می 
گرم رسیده  که گوشت خوار هستند و به وزن 500  سردآبی 
از  دهبکری   ، راین  کشیکون   ، بردسیر  زار  له  ال   : در  اند 

همه شهرستان های دیگر مرغوب تر هستند. 
از آب قنات استفاده می  این مناطق  اینکه در  به علت 
کنند و آب و هوای مناسبی هم برای پرورش ماهی دارند  
کنند  که از آب چاه و تلمبه استفاده می  و در بقیه جاها 
ک  کمتری برخوردار هستند.  در ضمن خورا از مرغوبیت 
ماهی  پودر  شامل  سردآبی  آال  قزل  های  ماهی  بچه 

کشتارگاهی است.  فسفور و ضایعات 
که در استخر پروش ماهی بایستی به  الزم به ذکر است 
این نکته مهم توجه شود که همه ماهی های یک استخر 
گرمی و  گر چنانچه ماهی یک  بایستی هم وزن باشند. ا
گرمی در یک استخر پرورش  گرمی را همراه ماهی 100  دو 
هستند  گوشتخوار  ها  ماهی  این  اینکه  علت  به  دهند  

کوچک را می خورند. ماهی های بزرگ ماهی های 
کشت پیاز در جیرفت و ارتباط آن با دهبکری« » وضعیت 

بود  که ما در دهبکری بودیم ، مدت 20روزی  در روزی 
کامیون به تهران و یزد  که از جیرفت با  که 70 تن پیاز را 
قیمتی  به  مشتری  و  بودند  زده  بار  کرمان  و  اصفهان  و 
جیرفت  به  دوباره   ، است  نداشته  اند  خواسته  می  که 
که ما در دهبکری بودیم 50 تن  برگردانده بودند. روزی 

آن را برده و در بازار فروخته بودند.
مقداری از پیازها خراب شده بود و بوی نامطبوع آنها در 
که در روزهای  فضای باغ و اطراف پیچیده بود. قرار بود 
که در فضای آزاد  کامیونی بیاید و بقیه پیازها را  بعد هم 

رها شده بود برای فروش به میدان های تره بار ببرند

» نقش دارکوب در دهبکری«
را  روزی  دو  ما  که  دهبکری  بخش  بیدزاغ  روستای  در 
در آن بسر بردیم باغ و منزل آقای جواد  افشاری پور در 
دیگر  خانه  این  از  بعد  و  داشت  قرار  روستا  این  انتهای 
گردوهای باغ را دارکوب  کثر  کنی در آن حوالی نبود. ا سا
کرده و خورده بودند ولی در روی درخت این  ها سوراخ 
کردند. تنها راه مبارزه بیولوژیک  گردوها خودنمایی می 
تا  که  است  باغ  در  مترسک  چند  وجود  ها  دارکوب  با 
کند. وجود  اندازه ای از هجوم دارکوب ها جلوگیری می 
درختان  که  است  شده  باعث  دهبکری  در  دارکوب 
باشند.  امان  در  منطقه  این  خراط  کرم  آسیب  از  گردو 
نسل  تقریبا  که  بافت  خیز  گردو  منطقه  در  حالیکه  در 
دارکوب ها در اثر شکار آنها و عوامل مختلف تقریبا از بین 
کند  گردو در بافت غوغا می  کرم خراط  رفته اند. وجود 
بافت  منطقه  در  گردو  درخت  مهم  های  آفت  از  یکی  و 
از بین بردن این  کنون هم راه چاره ای برای  است و تا 
گردو و  کرم های خراط غیر از بریدن شاخه های درخت 
گر  که ا سوزاندن آن چاره ای پیدا نکرده اند. در صورتی 
بتوانند دارکوب را در منطقه بافت پرورش دهند و دوباره 
آن را به چرخه طبیعت در بافت بازگردانند این پرندگان 
کنند  پیدا  گردو  درخت  ساقه  در  را  ها  کرم  توانند  می 
خراط  کرم  از  و  کنند  سوراخ  را  منطقه  همان  درست  و 
دارکوب  کنند.  استفاده  غذایی  شکار  بهترین  عنوان  به 
بصورت  همیشه  برای  را  خراط  کرم  نسل  توانند  می  ها 
کنند. امید است  بیولوژیک در شهرستان بافت منقرض 
که در حفظ حیات این پرنده مفید در منطقه دهبکری 
را امتحان  توجه بیشتری شود و راه اشتباه مردم بافت 
محیط  چرخه  در  مفید  پرنده  این  وجود  از  و  نکنند 

کامل را ببرند. زیست منطقه استفاده 
» سروستان« 

به  دهبکری  از  برگشتن  در  که  بود  قرار  قبلی  قرار  طبق 
دهکده سروستان که در ابتدای سه راهی جاده دهبکری 
کیلومتر  کرمان قرار دارد و فاصله آن با جاده اصلی 8  به 
کالنتری در سال  است سری بزنیم. در این روستا آقای 
1364 شمسی 5 سالی را به شغل آموزگاری مشغول بوده 
اند. امروز  کنون به این روستا نرفته  تا  از آن زمان  اند و 

که همگی به اتفاق هم بازدیدی از  گرفته اند  را تصمیم 
این روستا داشته باشیم. پس از ترک دهبکری ساعت 6 
که خط آهن از  بعد از ظهر همگی به این روستا رسیدیم 
گذشت. این روستا ایستگاه قطار  حاشیه این روستا می 
ندارد و ایستگاه قطار در منطقه تهرود است و اهالی این 
کمی با این روستا  که فاصله  روستا می توانند در تهرود 

کنند. دارد از خدمات قطار استفاده 
جاده آسفالت این روستا در نزدیکی خط راه آهن به پایان می 
کوچک  رسد و برای رسیدن به روستای سروستان از زیر دو پل 
که مسئوالن راه آهن قول داده اند  کرد  و بزرگ می توان عبور 
آقای  که  زمانی  در  کنند.  تکمیل  و  آسفالت  را  قسمت  این 
کالنتری معلم این روستا بوده است دو رشته قنات این روستا 
که یکی از قنات ها مادر چاه و چاه  کرده است  را مشروب می 

هایش در سروستان بوده و مظهر  قنات آن در ابارق است.
تلمبه در سروستان  این دو رشته قنات 22  به جای  کنون  ا
ابارق هم  و  روستای سروستان  آشامیدنی  و آب  فعال است 
سروستان  جاده  ورودی  در  شود.  می  تأمین  ها  چاه  این  از 
که اهالی روستا از زمین های اطراف  زیارتگاه پیرسبز قرار دارد 
کنند.  می  استفاده  روستا  گورستان  عنوان  به  زیارتگاه  این 
یکی  کنون  ا که  کبر  ا به خانه حاج  ما  روستای سروستان  در 
از اعضای شورای روستای ده سروستان هست وارد شدیم. 
کبر آقا 6 پسر و 5 دختر دارد. یکی از پسرهایش دنبال او به  ا

صحرا رفت و چند دقیقه بعد ایشان به جمع ما پیوستند.
که مشکالتی  گفت  کبر آقا از مشکالت روستای سروستان  ا
آب  کمبود  این  حتی  که  داشتند  روستا  آب  با  رابطه  در 
از  است.  شده  کشیده  هم  روستا  اهالی  بین  درگیری  به 
که  کردند و از قول هایی  گاز در این روستا صحبت  نداشتن 
اداره راه آهن به آنها در حفاظت از محوطه ریل های قطار 
آنها  به  ها  پل  محوطه  کردن  کامل  و  راه  بقیه  آسفالت  و 
کنون خبری از این اقدامات  که تا  گفت  داده است سخن 
که  گل انداخته بود  کبر آقا تازه  نشده است. صحبت ما با ا
مجبور شدیم به علت تاریک شدن هوا در ساعت 8 شب 
طرف  به  و  کنیم  خداحافظی  ایشان  خانواده  و  آقا  کبر  ا از 
گلباف به راه افتیم. ساعتی  مسجد ابوالفضل در دو راهی 
کردیم و سپس به راه خود به سمت  در این مسجد توقف 

کرمان رسیدیم. کرمان ادامه دادیم و ساعت 11 شب به 

نیم نگاهی به استعداد های اقتصادی دهبکری
به قلم 

محمد تقی راه پیما


