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یادداشت

هوای عشق

صفحه  سوم 

چرا ادبیات کودک و نوجوان دغدغه نیست؟

ضرب المثل های کرمانی 

به بهانه گذراز چهارده مردادماه، سالروز صدور فرمان مشروطیت؛ 
چرا آفتاب مشروطیت نتابید!
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سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان:

مسیرهای جدیدی 

در بیابان لوت 

برای گردشگری تعریف می شود

شهردار کرمان:
حوزه فرهنگ و هنر شــــــــهرداری

 کرمان هیچ وقت تعطیل نیست
متن در صفحه دوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

یادداشتی به بهانه گذر از روز خبر نگار:

خبرنگاران؛ رزمندگان 

جبهه نور علیه ظلمت

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت تاغ زارها که نقش نجات دهنده شهر کرمان را برعهده دارند، اما روز به روز کمتر می شوند؛

متن کامل در صفحه سوم

تاغ زارهای منجی؛ نیازمند ناجی
    کمربندی سبز از تاغ های انبوه و دست کاشت دور تا دور شهرکرمان را فرا گرفته است که این شهر را از هجوم شن های روان به سمت شهر و ایجاد پدیده گرد و غبار حفظ کند، اما عواملی 
همچون بی توجهی مسئوالن، گردشگران و گستردن آتش در این جنگل ها و صدماتی که افغانی ِکش ها به تاغ زارها وارد می کنند این کمربند و دیوارسبز شهر را تهدید می کند. این در حالی است 

که هر اصله نهال و درخت برای شهرگرم و خشکی همچون کرمان حکم گنجینه ای خدادادی دارد، البته اگر قدر بدانیم و...

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

 تربیت معلمان ویژه برای »مدارس تیزهوشان«

 خبر خوش برای کارگران ساختمانی

  دستگیری شکارچی حرفه ای در بم

  پایان مسابقات انتخابی استعداد های برتر تنیس در کرمان

  خسارت قاچاقچیان   به تاغ زار های کرمان

  راز ناپدید شدن ۸ ساله  پسر جوان 

اخبار ایران، جهان و حوادث:

رئیس کل دادگستری استان خواستار شد:

لزوم دغدغه قضات 

نسبت به کاهش

 آسیب های اجتماعی در جامعه

 صفحه  دوم

3

در نشست مدیرکل امور مالیاتی با دادستان 

ح شد؛ کرمان با جدیت مطر استان 

کارتخوان    عدم نصب 

 تا تاریخ23 مردادماه توسط فعالین 
کیفری خواهد بود بخش درمان مستوجب مسئولیت 

اخطار  قضایی
به پــزشـــــــکان 

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد، تعداد 7 عدد درب برقی کرکره ای مورد نیاز خود را از طریق 
مناقصه عمومی خریداری نماید.

لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز به آدرس کرمان بزرگراه 
امام خمینی )ره( جنب اداره کل زندان های استان، مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای 

33239860 و 33224681- 034 تماس حاصل فرمایند.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

آگهی مناقصه 
مناقصه گزار: شرکت معادن زغال سنگ کرمان    موضوع مناقصه:  بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان 

و اشخاص ثالث مربوطه و همچنین بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان و اعضاء خانواده به صورت یکجا 
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/05/26

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی 
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 255/000/000 ریال

  تاریخ تحویل پاکتها: مورخه 98/06/05    تاریخ گشایش پاکت ها: مورخه 98/06/06 
مبلغ خرید اسناد: 200/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی ضمنا این آگهی در سایت  www.coal.kr.ir    در دسترس می باشد.    

شرکت معادن زغال سنگ کرمان تلفن تماس: 32117726 - 034 

نوبت اولآگهی مناقصه عمومی 
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اخبار استان

کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
گفت : راه های حل موضوع معضل کمبود آب استان 
و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  نیرو  وزارت  در  کرمان 
مصوب شد تا در اولویت برنامه های این وزارتخانه قرار 
گیرد.  حمید رضا جانباز  در حاشیه افتتاح طرح های 
آبرسانی نجف شهر،  اسالم اباد و عزت آباد سیرجان 
افزود :  در قالب طرح های کوتاه مدت نیز دو پروژه 
بزرگ آب در کرمان و زرند آغاز می شود و در طرح 
تصفیه خانه فاضالب سیرجان هم که پساب آب شهر 
را در بخش صنعت به طول ۳۵۰ کیلومتر شبکه لوله 
بهره  به  آن  نخست  فاز  آینده  سال  تا  است  گذاری 
خلیج  آب  انتقال  خصوص  در  وی  رسد.  می  برداری 
شاهد  آینده  سال  تا   : گفت  هم  سیرجان  به  فارس 
بهره برداری و افتتاح این طرح بزرگ آبرسانی و ملی 
هستیم و این طرح آب را به استان کرمان می رساند.

 محمد بیگلری معاون امور عمرانی فرماندار سیرجان  
این طرح ها   ۲۲   : اجرای  این مراسم گفت  هم در 
میلیارد ۸۵۰ میلیون تومان  از محل طرح های ملی 
و شرکت های آب فاضالب هزینه  شد که در نتیجه 
برای ۲ هزار و ۱۰۰ نفر جمعیت روستایی و ۳۰ هزار 
نفر جمعیت شهری  سیرجان آب شرب سالم تامین 

شد.
وی افزود : در سفر مدیر عامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور پی گیری و تسریع در تکمیل پروژه 
خط انتقال آب شرب چاههای سیرجان به تصفیه خانه 
سد تنگوئیه و ضرورت اجرای طرح فاضالب شهر پاریز 
و همچنین سرعت دهی به اجرای تصفیه خانه شبکه 

فاضالب سیرجان در دستور کار قرار گرفت.
در مراسم افتتاح طرح های آبرسانی سیرجان نماینده 
مردم شهرستان سیرجان در مجلس شورای اسالمی 
گفت : کمبود اعتباری برای طرح های آبرسانی نداریم 
و ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح های آبرسانی از منابع 

مربوطه تخصیص داده ایم.
حمایت  با  اسالمی  نظام   : افزود  پور  حسن  شهباز   
هر  و  است  رسیده  خود  اقتدار  به  مردم  پشتیبانی  و 
خدمتی برای مردم وظیفه مسئوالن و دولت است لذا 
و رفع مشکالت مردم سر  تسریع در خدمات رسانی 

لوحه کار همه ما است.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  طاهری  محمد   
آب  وضعیت    : گفت  مراسم  این  در  کرمان   استان 
استان ما از  ۷۱ نقطه شهری که ۱۳ شهر را که ۶۳ 
درصد جمعیت را اسکان می دهند در وضعیت قرمز 

هستند که در واقع سیرجان، رفسنجان، زرند و کرمان 
عمده و حساس هستند و شهرهای شمالی استان هم 

دچار مشکل وچالش می باشند.
وی افزود : امروز طرح های آبرسانی هم درون و هم 
برون استانی در دست اجرا است که دو پروژه آبرسانی 
با  اسالم آباد تنبور و روستای عزت آباد در سیرجان 
۵۷۰ خانوار و ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان اعتبار 
و هزینه به بهره برداری رسید که از جمله این طرح 

های استانی بود.
 طاهری گفت : سامانه آبرسانی نجف شهر سیرجان 
نیز با حجم عملیات تجهیز ۳ حلقه چاه، ۱۰ کیلومتر 
لوله گذاری و اعتبار و هزینه ۲۰ میلیارد تومان مورد 
از  نفر جمعیت  برداری قرار گرفت که ۳۰ هزار  بهره 

آب شرب سالم بهره مند شدند.
همچنین  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  عامل  مدیر 
و سرچشمه  بخش صنعت سیرجان  به  آب  انتقال  از 
ابر  این  البته   : و گفت  داد  پایان سال جاری خبر  تا 
پروژه از طرح های بزرگ کشورمربوط به گل گهر و 
مس سرچشمه است که براساس اطالعاتی که کسب 
کردم تا پایان امسال آب به صنایع معدنی و گل گهر 

سیرجان و همچنین مس سرچشمه می رسد.

در ادامه  علیرضا عبدیان معاون طرح و توسعه شرکت 
امروز   : استان کرمان  گفت  فاضالب روستایی  و  اب 
طرح های بزرگی در خصوص تامین آب سیرجان به 
بهره برداری رسید که از جمله آن طرح آبرسانی به 
روستای اسالم آباد تنبور و روستای عزت آباد بود که 
با اجرای ۲۵ کیلومتر لوله گذاری و هزینه ۲ میلیارد و 
۸۵۰ میلیون تومان،   ۲۱۰۰ نفر جمعیت روستایی از 

نعمت آب شرب سالم بهره مند شدند.
 ۷۷۷ توسعه  ششم  ساله   ۵ برنامه  در   : افزود  وی 
هزار   ۲ که    دارد  خانواروجود   ۲۰ باالی  روستای 
طرح  در  تا  شد  گرفته  نظر  در  اعتبار  تومان  میلیارد 
 ۵۵ که  گیرند   قرار  سالم  شرب  آب  تامین  آبرسانی 
این  تمامی  که  هست  سیرجان  شهرستان  در  روستا 
روستاها طی مدت ۳ سال با تامین اعتبار الزم از محل 

صندوق توسعه ملی طرح آبرسانی به پایان می رسد.
 عبدیان گفت : در برخی روستاهای استان هم کیفیت 
آب دچار مشکالت وجود فلزات سنگین معدنی است 
داریم  نیاز  تومان  میلیارد   ۱۷ هم  بخش  این  در  که 
تا بتوانیم با نصب سامانه های فیلتری مشکل حذف 
فلزات را از آب شرب مردم این روستاها برطرف کنیم 

که البته این روستاها اندک هستند.

صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  سرپرست 
به  اشاره  با  کرمان  استان  گردشگری  و  دستی 
گذشته  گردشگر خارجی طی سال  بازدید پنج هزار 
مسیرهای  توان  می  کرد:  اظهار  لوت  بیابان  از 
گردشگری جدیدی را با رعایت معیارهای حفاظتی 
عالقه مندان  بازدید  برای  جهانی  ثبت  اثر  یک 
جهانی  اثر  این  مختلف  های  قسمت  از  بیشتر 

کرد. فراهم و تعریف 

گزارش ایرنا، فریدون فعالی در دیدار با مدیرکل  به 
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  طبیعی  منابع 
نخستین  عنوان  به  لوت  بیابان  از  حفاظت  برای 
و  قوانین  تابع  باید  ایران  جهانی  ثبت  طبیعی  اثر 
گردشگری می تواند  مقررات مرتبط باشیم افزود: 
مناسب  رسانی  اطالع  و  ریزی  برنامه  مطالعه،  با 
مانع از تخریب عرصه های طبیعی در یک منطقه 

باشد.

گذشته بیش از ۵ هزار  گفت: در سال  وی در ادامه 
استان  لوت  بیابان  محدوده  از  خارجی  گردشگر 
کردند و این نشان از امنیت پایدار در  کرمان بازدید 

این منطقه است.
کل میراث فرهنگی،صنایع دستی  سرپرست اداره 
گذاری  وا بر  کید  تا با  کرمان  استان  گردشگری  و 
حوزه  در  گذاران  سرمایه  به  طبیعی  های  عرصه 
های  پارک  و  ها  کوکمپ  ا ایجاد  گفت:  گردشگری 

گردشگران  جنگلی می توانند زمینه را برای حضور 
نزدیک  آینده  در  که  آورد  فراهم  در عرصه طبیعی 

کند. گردشگران فراهم  فضای مطلوبی را برای 
به  طبیعی  های  عرصه  گذاری  وا خواستار   فعالی 
گردشگری شد و خاطرنشان  گذاران حوزه  سرمایه 
گذاری  سرمایه  های  بسته  نزدیک  آینده  در  کرد: 
خواهد  تدوین  و  تهیه  کرمان  استان  گردشگری 

شد.

هنر  و  فرهنگ  حوزه ی  گفت:  کرمان  شهردار 
کرمان همیشه فعال است و هیچ وقت  شهرداری 

تعطیل نیست.
این  عمومی  نشست  در  زاده  عالم  مهران  سید 
به  ما  گفت:  کرمان  اسالمی شهر  هفته ی شورای 
طور مداوم در تمام طول سال و به مناسبت های 
را  و هنری  فرهنگی  برنامه های مختلف  مختلف، 

کنیم. اجرا می 
برای  ایام  از  برخی  در  گر  ا اما  داد:  ادامه  وی 
را  خاصی  دهه های  یا  و  خاصی  نام  برنامه ها، 
برجسته  را  آنها  اصطالح  به  و  می گیریم  نظر  در 
و  برنامه ها  کردن  استانی  فرا  برای  می کنیم؛ 

جذب  و  کشور  گردشگری  ظرفیت  از  استفاده 
کرمان است. گردشگر به شهرمان 

جشن  برگزاری  محیطی،  تبلیغات  به  عالم زاده 
گرامیداشت  نیز  و  عزاداری  و  مذهبی  مراسم  و 
کز فرهنگی  کلیه مرا میالد و شهادت های ائمه در 
زیر مجموعه شهرداری و نیز آذین بندی و نصب 
کردن شهر طبق مناسبت های  پرچم و سیاه پوش 
گفت: این اقدامات در تمام  کرد و  مختلف اشاره 

طول سال در حال انجام است.
کاری هر سال و  کرمان افزود: بنا به روال  شهردار 
نیز در پاسخ به خواسته ی آقای مشرفی در نشست 
در  شهرداری  های  برنامه  ارائه ی  بر  مبنی  قبلی 

برگزاری  در  همکاری  والیت،  و  امامت  دهه ی 
جشن   4 برگزاری  سپاه،  با  غدیر  واقعه  بازسازی 
فرهنگ  های  خانه  و  فرهنگسراها  در  محله ای 
برگزاری  با  شهروندان  نفری  هزار   15 تجمع  نیز  و 
مسابقه  برگزاری  جدید،  و  خالقانه  های  برنامه 
طراحی پوستر و استیکر در فضای مجازی،  1200 
بندی  آذین  نیز  و  ایام  این  محیطی  تبلیغات  متر 
که به مناسبت این  شهر از جمله اقداماتی است 

کرد. دهه ی مبارک اجرا خواهیم 
بالفاصله،  برنامه ها  این  کرد:  تصریح  عالم زاده 
با شروع  ـ 20 و  از دهه ی سوم جشنواره ی20  بعد 

دهه ی امامت و والیت آغاز خواهند شد.

استان  در  دولتی  اراضی  گذاری  قیمت  سامانه 
و  ارتباطات  اداره  گزارش  به  کرد.  کار  به  آغاز  کرمان 
کرمان  استان  و شهرسازی  راه  کل  اداره  رسانی  اطالع 
راه  از  پس  گفت:  خبر  این  اعالم  با  اشرفی  سیدناصر 
اندازی سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغالت از 
سوی سازمان ملی زمین و مسکن، در راستای مکانیزه 
زمین  گذاری  قیمت  سازمان،  این  فرآیندهای  شدن 

کرمان مکانیزه شد. های دولتی هم در استان 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  حقوقی  و  ک  امال معاون 
سازی  استاندارد  موجب  امر  این  افزود:  کرمان  استان 
گذاری، و پیشگیری از انحراف و سوء  روش های قیمت 

استفاده در روند اعالم قیمت می شود.
مراجعان،  به  پاسخگویی  در  تسریع  و  تسهیل  وی 
تمرکز اطالعات، سهولت در دسترسی، یکپارچه سازی 

مهم  از  را  بهتر  نظارت  امکان  و  پاسخگویی  سیستم 
گذاری زمین های  ترین مزایای مکانیزه شدن قیمت 

کرد. دولتی عنوان 
کرد: در زمینه صدور آراء هیات  سیدناصر اشرفی تصریح 
کرمان از استان های پایلوت در  نمایندگی نیز، استان 
به  رای  تمام مراحل صدور  از سال 1396  و   بود  کشور 

صورت مکانیزه انجام می شود. 

مدیرعامل آبفای کشور:

طرح بزرگ و ملی آبرسانی تا سال آینده آب را به استان کرمان می رساند

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان:

مسیرهای جدیدی در بیابان لوت برای گردشگری تعریف می شود

شهردار کرمان:

حوزه فرهنگ و هنر شهرداری کرمان هیچ وقت تعطیل نیست

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان خبر داد:

فرآیند قیمت گذاری زمین های دولتی در استان کرمان مکانیزه شد

خبر
رئیس کل دادگستری استان خواستار شد:

لزوم دغدغه قضات نسبت به کاهش 

آسیب های اجتماعی در جامعه
در  پذیری  مسئولیت  روحیه  داشتن  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
گفت:تک تک  کاهش آسیب های اجتماعی را یک ضرورت دانست و  زمینه 
کارکنان شاغل در دستگاه قضائی باید برای تحقق سند تحول در  قضات و 

کنند. قوه قضائیه تالش 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، یداهلل موحد  گزارش خبرنگار  به 
سیستم  در  تحول  گفت:  قضائی  نشست  در  استان  دادگستری  کل  رییس 
کنیم  شناسایی  را  موانع  و  خالء ها  مشکالت،  که  است  معنا  این  به  قضائی 
گام  رفع مشکالت  نهایت در جهت  و در  گردد  اتخاذ  تدابیر الزم و صحیح  و 
کنار  در  باید  قضات  افزود:  کرمان  استان  قضائی  شورای  برداریم.رئیس 
انجام فعالیت های قضائی و داشتن درد تحقق عدالت، همواره دغدغه های 
قرار  کار خود  را در دستور  به مشکالت مردم  و رسیدگی  فرهنگی  اجتماعی، 
کنونی  گفت:در شرایط  کرمان  دهند.نماینده عالی دستگاه قضائی در استان 
که با نابسامانی های اقتصادی و با مشکالت در مسائل فرهنگی و اجتماعی 
مواجه هستیم، حجم مراجعات مردم به سیستم قضائی افزایش یافته است 

گذشته پای درد و دل مردم بنشینند. لذا می طلبد قضات بیش از 
کرمان در ادامه به توضیح بند هایی از دستور  کل دادگستری استان  رئیس 
کارکنان  و  قضات  تمامی  و  پرداخت  قضائیه  قوه  در  کرامت  حفظ  العمل 

کرد. کرمان را به رعایت این دستورالعمل ترغیب  دادگستری استان 
ارائه  نیز در این جلسه ضمن  کرمان  دادستان عمومی وانقالب مرکز استان 
دادسرا  شعب  کلیه  از  بازدید  گفت:امر  کرمان  دادسرای  عملکرد  از  گزارشی 
انتظامی و ضابطان دستگاه قضائی به صورت منظم و هفتگی در  و مراجع 

راستای احقاق حقوق مردم و تامین عدالت قضائی در حال انجام است.
داده  کارکنان  و  قضات  به  کار  حین  افزود:آموزش هایی  ساالری  دادخدا 

کار است. می شود و تذکرات در جهت بهبود وضعیت و رفع نواقص 
کرمان نسبت به  این مقام قضائی از بهبود وضعیت عملکرد شعب دادسرای 
که رفع نواقض  گفت:این بهبود عملکرد، نشانگر آن است  گذشته خبر داد و 

گرفته و تا حد امکان نواقص برطرف شده است. کار شعب قرار  در دستور 

باند بین المللی مواد مخدر در جنوب کرمان 

متالشی شد
کرمان با رصد و اشرافیت  گمنام امام زمان )عج( در جنوب استان  سربازان 
المللی قاچاق مسلحانه مواد مخدر  بین  باندهای  از  یکی  بر روی  اطالعاتی 
داشت،  فعالیت  هم  بلوچستان  و  سیستان  و  هرمزگان  های  استان  در  که 

کنند. توانستند در عملیاتی پیچیده، این باند را در رودبار جنوب متالشی 
گفت: در  دادستان عمومی و انقالب شهرستان رودبار جنوب به خبرنگار ایرنا 
کت رسید و یک نفر از قاچاقچیان نیز به  این درگیری یک نفر از اشرار به هال

همراه  اسلحه و مقداری مهمات دستگیر شد.
ک و توقیف دو  کشف بیش از  نیم تن مواد مخدر از نوع تریا حامد عمرانی از 

دستگاه خودرو در این عملیات خبرداد.
گمنام امام زمان )عج(  وی ضمن تشکر از حضور بیدار و هوشمندانه سربازان 
نخست  نیمه  در  گفت:  کرمان  استان  جنوب  در  پایدار  امنیت  برقراری  در 
مرداد ماه سال جاری با اشراف اطالعاتی مناسب و حضور مقتدرانه ۶ باند 
کشف و ۱۰  ک  کیلوگرم تریا قاچاق مواد مخدر متالشی و بیش از یک تن و ۷۰۰ 

کشف و ضبط شد. قاچاقچی به همراه هفت دستگاه خودرو 

برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان

 در جنوب کرمان
کودک  گفت: جشنواره فیلم  کرمان  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب  مدیر 

کرمان برگزار می شود. و نوجوان از ۳۱مرداد در جنوب 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، براساس حکم  گزارش خبرنگار  به 
کودکان و  علی رضا تابش دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های 
و نوجوان  کودک  فیلم  به عنوان دبیر جشنواره  نوجوانان، حسین اسحاقی 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  اسحاقی،  شد.حسین  منصوب  کرمان  جنوب  در 
گفت:  کرمان،  کودک و نوجوان جنوب  کرمان و دبیر جشنواره  اسالمی جنوب 
و  کودک  فیلم  جشنواره  کشور  استان های  وکلیه  اصفهان  شهر  با  زمان  هم 

کرمان برگزار می شود. نوجوان در جنوب 
هدف  با  نوجوانان  و  کودکان  فیلم های  جشنواره  دومین  و  سی  افزود:  او 
کودک و نوجوان در عرصه ملی و بین المللی طراحی  معرفی آثار برتر سینمای 
کرمان، با اشاره به هدف  کودک و نوجوان جنوب  شده است. دبیر جشنواره 
فیلم های  جشنواره  دومین  و  سی  کرد:  تصریح  جشنواره،  این  برگزاری  از 
زدایی  تمرکز  فرهنگی،  عدالت  نگرش  تحقق  دنبال  به  نوجوانان  و  کودکان 
در اجرای فعالیت های سینمایی، دسترسی فرهنگی و تقویت ظرفیت های 

مردمی فرهنگ و هنر است.
و  کودک  جشنواره  گفت:  کرمان  جنوب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کرمان از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور در سالن شهید مداحی پور  نوجوان در جنوب 

جیرفت برگزار می شود.

انعقاد تفاهم سه جانبه بین ادارات کل راه و 

شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان 

نظام مهندسی ساختمان استان کرمان
کل  کارتفاهم سه جانبه بین ادارات  از نیروی  در راستای سالمت و صیانت 
مهندسی  نظام  سازمان  و  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  و  شهرسازی  و  راه 

کرمان منعقد شد. ساختمان استان 
استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
کارگاه های ساختمانی  گفت: افزایش ایمنی در  کرمان، محمدمهدی بلوردی 
از طریق برگزاری دوره  که  انعقاد این تفاهم نامه است  از مهم ترین اهداف 
های آموزشی مهارتی و ارتقاء دانش نظری مهندسان مجری و ناظر محقق 

خواهد شد. 
کرمان ایجاد سامانه برای دسترسی مالکان  مدیرکل راه و شهرسازی استان 
و مجریان به افراد ذی صالح صنعت ایمنی ساختمان، همکاری در تولید و 
کارگاه های ساختمانی با  کاربرگ برای شناسایی  تکثیر مواد آموزشی و تهیه 
کرد. کنندگان تفاهم نامه عنوان  ریسک باال را از جمله تعهدات مشترک امضا

کارکنان   گهی مناقصه بیمه مسئولیت مدنی و مسئولیت  آ
  شهرداری کرمان در نظر دارد جهت بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری کرمان در قبال اشخاص ثالث و بیمه مسئولیت 
کارکنان شهرداری کرمان را بشرح مندرج در اسناد مناقصه و به مدت ۱۲ ماه از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید  لذا از 
کلیه بیمه گرهای واجد شرایط و متقاضی شرکت در مناقصه  دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اسناد مناقصه  از تاریخ 9۸/۵/9  
لغایت 9۸/۵/۲۳ شهرداری مرکز ، مدیریت امور قراردادها و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ 9۸/۵/۲۷ به دبیرخانه شهرداری 
مراجعه نمایند.  در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال 
را به عنوان تضمین شرکت در مناقصه  به صورت وجه نقد واریزی  و یا بصورت ضمانت نامه بانکی به همراه سایر اسناد تحویل 
نمایند. بازگشایي پاکات در تاریخ 9۸/۵/۲۸  ا نجام خواهد شد و در صورتی که برندگان  مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. بدیهي است که هزینه چاپ آگهي   بعهده برنده 

مناقصه میباشد.و سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه  مندرج است . ۵۵۰۶۱9
                                                                                                                                    

کرمان   مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری 
 

پسرعمو ها به چشم انتظاری 
۳۳ ساله مادرانشان

 پایان دادند
کرمان  ایثارگران استان  مدیرکل بنیاد شهید و امور 
که پسر عمو  گفت: پیکر دو شهید تازه شناسایی شده 
به  می گردند.  باز  کرمان  دیار  به  چهارشنبه،  هستند، 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش 
و  شهید  بنیاد  کل  مدیر  ساردو  گروئی  احمد   ، جوان  
امیر  پیکر  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  ایثارگران  امور 
شهید حمداهلل قربانعلی پور و امیر شهید علی قربانعلی 
گفت: این دو  DNA شناسایی شده اند،  پور از طریق 
نفر پسر عمو و اهل روستای هراران شهرستان بردسیر 

هستند.
او با بیان اینکه مراسم استقبال از این دو شهید امروز 
سمت  به  کرمان  فرودگاه  از   9:30 ساعت  چهارشنبه 
با  وداع  مراسم  افزود:  شود،  می  برگزار  الشهدا  معراج 
این دو شهید امروز چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشا 
پایگاه هوانیروز  در  واقع  گمنام  در حرم مطهر شهدای 
اینکه صبح  به  اشاره  با  گروئی ساردو  برگزار می شود.  
پنج شنبه، این شهدا در مراسم زیارت عاشورای قرارگاه 
این  کرد:  بیان  یابند،  می  حضور  ارتش  فرماندهی 
شهدای  یادواره  ویژه  میهمان  شنبه  پنج  عصر  شهدا 
گفت:  او  هستند.  کرمان  شهدای  گلزار  در  غواص 
روز جمعه  این دو شهید  کسپاری  و خا تشییع  مراسم 
برگزار  بردسیر  شهرستان  هراران  روستای  در   9 ساعت 
کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  می شود. مدیر 
پور  قربانعلی  امیر شهید حمداهلل  اینکه  بیان  با  کرمان 
روستای  متولد  دو  هر  پور  قربانعلی  علی  شهید  امیر  و 
به  ارتش  از طریق  و  شهرستان هراران بردسیر هستند 
این دو پسرعمو 23 دی  گفت:  اند،  اعزام شده  جبهه 
که در منطقه سومار  کربالی 6  سال 1365 در عملیات 

خ داد، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. ر
او افزود: امیر شهید حمداهلل قربانعلی پور متولد 2 آذر 
 15 متولد  پور  قربانعلی  علی  شهید  امیر  و   1343 سال 
و  بردسیر  روستای هراران شهرستان  در  شهریور 1341 
گروئی ساردو از زنده بودن مادر هر  هردو مجرد بودند. 
دو شهید و فوت پدر امیر شهید حمداهلل قربانعلی پور 

گفت. سخن 
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

هوای عشق
ای  سالم  دنیا،  آغاز  بهترین  ای  سالم 
که یک  ابتدای فصل رویا. طناب زندگی 
برویم  راه  آن  روی  بر  کردیم  تمرین  عمر 
که به فرداهای  اینک باریک تر از آن است 

گر در  دیگر چشم بدوزیم اما همچنان ادامه می دهیم زیرا ا
کنیم طناب استحکام خود را از دست  یک جای راه توقف 
گذریم تا  داده و پاره می شود پس با شتاب از این مراحل می 
بر دوش زندگی سنگینی نکنیم. در میان جریان زندگی توقف 
در  کوتاهی  نوعی  رود.  می  شمار  به  ناسپاسی  نوعی  کردن 
گر ما بر روی  کشیدن ودیدن لبخندهاست ولی ا برابر نفس 
طناب زندگی راه نمی رفتیم تا به حال موش های موذی آن 
که قاف را فتح  را جویده بودند. از بودنت لذت ببر تو آمده ای 
کرده و جهان را با شجاعت به حیرت درآوری. طناب زندگی 
گر دائم  که ا که پاره شود تمام آرزوها بر باد می رود. در صورتی 
در حرکت باشیم و تعادل خود را حفظ کنیم امید بیشتری به 
سپری شدن روزهای بی خطر خواهیم داشت. ای بهترین 
تا  کن  نگاهم  همواره  سخت  راه  این  پیمودن  برای  بهانه 
گر قلب بلرزد پا لرزیده  قلبم نلرزد. قلب ها مرکز آرامشند و ا
گاهی باید خوشبختی را  کند.  و از طناب زندگی سقوط می 

کنم. کنم و فقط زندگی  فراموش 
ای وجودم در تو جاری 

ای هوای بی قراری 
که آغاز منی  ای 

از هیاهویم فراری 
من هوای عشق دارم 

تو هوای ما نداری

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

دزدگیر 
همه ما داستان چوپان دروغگو را به خوبی می دانیم و آن را آویزه 
گوش خود کرده ایم ولی من همیشه آن را برای خود تکرار می 
کنم و برای مردمی که به سهولت گول می خورند گوسفندهایی 
که در عین بی گناهی مورد حمله و یورش قرار می گیرند و حتی 
چوپانی که بدون فکر و فقط برای بیرون آمدن از تنهایی پناه به 
دروغ می برد ناراحت می شوم و قطرات اشک از چشمم سرازیر 
مرور می  را  داستان  ذهنم  در  معمول  دیروز که طبق  تا  می شود 
صدای  و  کردم  عبور  ای  شده  پارک  خودروی  کنار  از  کردم 
دزدگیر ماشین به صدا درآمد و در پی آن چند نفر که با دست مرا 

نشان می دادند و به طرفم دویدند داغ دلم را تازه تر کرد.

پیرامون

 خرد گرائی 
کاربردهای  مختلف،  جوامع  میان  در  خرد 
امروز  بچه  از  و  کند  می  تداعی  را  ای  ویژه 

باید توقع رعایت آن بیشتر برود. سالمتی روح و روان در جامعه 
توان  هیچکس  و  شود  می  جمع  خرد  و  عقل  با  همراه  کنونی، 
اندیشیدن به آینده ای سالم و بانشاط را نخواهد داشت مگر آنکه 
جمع بندی عقالنیت و خردمندی بر آن معلوم شود و روزگار برای 
جالب شدن، آماده و مهیا باشد. افکار درست و صحیح در کشور 
میانه هیجان  این  و در  به روز شدن هستند  و  بازسازی  نیازمند  ما 
ایران، آنها را  اند و مردم  و شورها بسیار، نرمش و ورزش کرده 
تماشا زیاد می کنند و به یک چیز قدیمی ودر مواردی دردسرساز 
تبدیل شده اند. برای رفتن به کالس های باالتر و گذشتن از اصول 
آنچنانی  تکانی  خانه  نیازمند  هیچ کس  ایران،  کشور  در  ابتدایی 
نیست و زمان هم این مساله را تثبیت می کند که اصول ما امروز 
دچار اجتهاد نخواهند شد و ما برای رسیدن به یک جامعه خردمند 
و خردگرا با اجتهاد در فروع هم می توانیم، جانشین همه خوبی ها 

و پاکیزگی ها باشیم و جامعه را پویا و استوار بگردانیم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم امین اهلل 
حقیقی 

به قلم یحیی فتح نجات 

حدود 21 سال پیش که محمود صارمی، خبرنگار ایرنا 
به ضرب گلوله های طالبان در مزار شریف افغانستان به 
که  گردید  واقعیت  این  متوجه ی  دنیا  رسید،  شهادت 
خبرنگاران در خط مقدم مبارزه تاریخی و هماره ی نور 
علیه ظلمت، جان بر کف نهاده اند تا گرگ های به لباس 
میش درآمده نتوانند با سوءاستفاده از ارزش ها، انسان 
را به بردگی بکشند و »خبر« به عنوان عنصری تعیین 
کننده- از ابتدای مدنیت و زندگی اجتماعی- نقش بی 

بدیلی در این مبارزه ی بی امان بر عهده داشته است.
به حدی  بشر  اجتماعی  در طول حیات  اهمیت خبر 
بوده است که بعضی از حکام و پادشاهان برای تحکیم 
پایه های حکومت خود، دبیرانی به کار می گرفتند که 
در خبرسازی یا جعل خبر توانایی سطح باالیی داشته 
باشند و شاید به همین جهت باشد که امروزه بسیاری از 
مورخان و استادان تاریخ دانشگاه های جهان نسبت به 
بسیاری از اخبار پیشینیان به دیده ی تردید می نگرند.
جعل خبر و هرج و مرج در عرصه ی تاریخ و تاریخ 
نویسی، بیشتر در قرون گذشته که بشر از امکاناتی نظیر 
بوده است، رخ می داد و جهانیان  کاغذ و قلم محروم 
از صنعت چاپ و عنصر آگاهی  در قرن های اخیر که 
بخشی به نام »مطبوعات« برخوردار شدند، کمتر شاهد 
جعل خبر بوده اند ولی تحریف و سوءاستفاده از خبرها 
همچنان ادامه دارد و مخاطب باید برای کسب اطمینان 

از صحت و درستی خبر به چند منبع مراجعه کند.

و  بینش  به  که  ای  فرهیخته  مخاطب  وصف،  این  با 
بصیرت فرهنگی و سیاسی مجهز باشد، مسیر و جهت 
حرکت رسانه ها را در راستای تهیه و پخش خبرهای 
درست و به دور از هرگونه خدشه ای تعیین می کند. 
ما،  توسعه ی  به  رو  کار خبرنگاران در کشور  بنابراین، 
سخت و طاقت فرساست و هر رسانه ای باید برای جلب 
اعتماد مخاطبان خود بیش از پیش سعی کند به ویژه 

های  آوری  فن  گرفتن  اوج  به جهت  که  ما  روزگار  در 
ارتباطی و پخش زنده ی رویدادها، مخاطبان در قلب 
و  مسامحه  هرگونه  امکان  و  کنند  می  زندگی  خبرها 

سهل انگاری در تهیه و پخش خبر از میان رفته است.
از سویی، عده ای تصور می کنند با افزایش شبکه های 
تلویزیونی، ماهواره ای و اینترنت، نیاز مردم به مطبوعات 
برطرف شده است. حال آنکه چنین نیست و قرار گرفتن 

آوری  شگفت  عملکرد  یکدیگر،  کنار  در  چاپی  حروف 
و  زیبا  بیان  به  آنان که  و  دارد  انسان  مغز  پردازش  در 
بها می دهند، رسانه های  افزایش مهارت های کالمی 
نوشتاری را به عنوان تأمین کننده ی غذای روح خود 
انتخاب می کنند و بدیهی است که مطالب این رسانه 
ها هرچه فخیم تر و شیواتر نوشته شوند در پردازش مغز 

مخاطبان نقش مؤثرتری بر عهده خواهند گرفت. 
بنابراین همانطور که در مقدمه ی تاریخ ابن خلدون 
های  دانش  و  متعدد  منابع  به  باید  مورخ  است،  آمده 
از  برخی  به  باید  نیز  خبرنگار  باشد،  مسلط  گوناگون 
دانش های روز که مردم با آنها در ارتباط هستند، مجهز 
باشد. از جمله شناخت تاریخ ایران و تسلط بر گنجینه 
ادبیات  از  آگاهی  و  کالسیک  ادبیات  و  فرهنگ  های 
معاصر و مطالعه ی مستمر در این راستا، شناخت هنرها 
و آشنایی با بزرگان علم و دین و هنر برای داشتن قلمی 
روان الزم است. به ویژه در روزگار ما که هر عالقه مندی 
نگارش  به  اقدام  اینترنت،  در  وبالگ  و  سایت  ایجاد  با 
مطالبی می کند که در برخی از موارد به زبان فارسی 
فرهنگی  بر مسؤوالن  آید.  وارد می  آسیب های جدی 
کشور است که این افراد را به سمت نگارش درست و 
زیبا سوق دهند و از انتشار مطالبی که زمینه ی افول 
پیشگیری  آورند،  می  فراهم  را  فارسی  زبان  سقوط  و 

نمایند. 
تمامی  ی  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  پایان  در 
شهیدان خبرنگار که جان شیرین خود را در راه ارتقای 
آگاهی های بشر ایثار کرده اند، توفیق روزافزون تمامی 
همکاران عزیز را برای پیشرفت و تعالی میهن عزیزمان 

از درگاه خداوند متعال مسألت می نماییم.

یادداشتی به بهانه گذر از روز خبر نگار:
خبرنگاران؛ رزمندگان جبهه نور علیه ظلمت

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت تاغ زارها که نقش نجات دهنده شهر کرمان را برعهده دارند، اما روز به روز کمتر می شوند؛

تاغ زارهای منجی؛ نیازمند ناجی

دور  کاشت  دست  و  انبوه  های  تاغ  از  سبز  کمربندی 
تا دور شهرکرمان را فرا گرفته که این شهر را از هجوم 
شن های روان به سمت شهر و ایجاد پدیده گرد و غبار 
حفظ می کند اما عواملی همچون بی توجهی گردشگران 
و گستردن آتش در این جنگل ها وصدماتی که افغانی 
و  کمربند  این  کنند  می  وارد  زارها  تاغ  به  ها  کش 

دیوارسبز شهر را تهدید می کند.
آنگونه که مدیر کل منابع طبیعی استان می گوید؛ در 
حال حاضر سهل انگاری و بی احتیاطی گردشگران عامل 
70 درصد آتش سوزی ها در عرصه های منابع طبیعی 
استان کرمان است. در همین زمینه گزارشی تهیه شده 

که در ادامه  قابل مطالعه است.
اهمیت تاغ زار برای کرمان

پیرامون شهر کرمان 2۸ هزار هکتار تاغ زار وجود دارد. 
در سال 64  کرمان  اطراف  در  تاغ  های  نهال  نخستین 
کاشته شده و آخرین باری که این تاغ ها احیا و کشت 

مجدد انجام شد سال ۸5 بود. 
منابع  اداره  رییس  ا...باقری،  مهندس رحمت  گفته  به 
طبیعی و آبخیز داری شهرستان کرمان هر هکتار جنگل 
تاغ قریب 4۸ تن گرد و غبار را در خود رسوب می دهد 
که این موضوع برای شهرستان کرمان که همواره مورد 
تهاجم شن های روان بوده بسیار اهمیت دارد. در واقع 
درختان تاغ هم از سرعت  باد کاسته و هم با ریشه خود 
خاک را حفظ می کنند واز سویی آلودگی های زیست 
محیطی هوا نیز جذب همین تاغ زارها شده و هر هکتار 

جنگل تاغ حدود 2/5 تن اکسیژن تولید می کند.
از آنجایی که شهر کرمان در مسیرریزگردها واقع شده 
و خطر بیابان زایی این شهر را تهدید می کند اهمیت 
وجود این کمربند سبز را دو چندان می کند. اما هر روز 
خبرهای ناگواری از این درختان  به گوش می رسد. یک 
روز اعالم می کنند شهروندان نخاله های ساختمانی را  
بر روی این درختان خالی می کنند. روز دیگر اعالم می 
شود فاضالب در این نقاط تخلیه می شود. گاه شنیده 

و حال  زنند  آتش می  را  ناآگاه درختان  افراد  می شود 
مدیر کل منابع طبیعی از خسارتی سخن می گوید که 

افغانی کش ها بر این منابع می زنند. 
خسارت قاچاقچیان به تاغ زار های کرمان

مدیر کل منابع طبیعی استان کرمان با تاکید براینکه 
تاغ  به  ناپذیری  جبران  صدمات  کش ها  افغانستانی 
زار های این استان وارد می کنند، گفت: قاچاقچیان انسان 
با قطع تاغ زار ها اقدام به ایجاد محل های اختفاء در نقاط 

مختلف برای جابه جایی مهاجران می کنند.
 مهدی رجبی زاده به باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: 
در حال حاضر بسیاری از جاذبه های گردشگری استان 

کرمان در مالکیت منابع طبیعی قرار دارند.
او با بیان اینکه پیرامون شهر کرمان 2۸ هزار هکتار تاغ 
زار وجود دارد، تصریح کرد: کاشت این تاغ زار ها در طول 
تا 1۳۸5  زمانی سال های 1۳45  فاصله  و در  40 سال 

صورت گرفته است.
رجبی زاده با تاکید براینکه افغانستانی کش ها صدمات 
جبران ناپذیری به تاغ زار های این استان وارد می کنند، 
عنوان کرد: قاچاقچیان انسان با قطع تاغ زار ها اقدام به 
ایجاد محل های اختفاء در نقاط مختلف می کنند تا در 
هنگام جابه جایی مهاجران افغانستان از آن ها استفاده 

کنند.

او با بیان اینکه گردشگران بیشترین سهم را در آتش 
سوزی مراتع این استان دارند، اظهار کرد: در حال حاضر 
سهل انگاری و بی احتیاطی گردشگران عامل 70 درصد 
آتش سوزی ها در عرصه های منابع طبیعی استان کرمان 

است.
مهدی  از  نقل  به  تر  کامل  در خبری  مهر  خبرگزاری 
هوا  شدن  گرم  به  توجه  با  است:  آورده  رجبی زاده  
از بوته ها و مراتع و گاه درختان خشک شده  بسیاری 
اند و یک جرقه و یا آتش کوچک می تواند باعث از بین 

رفتن چندین هکتار از جنگلهای استان  شود.
رجبی زاده با تاکید بر اینکه سازمانهای مسئول ابتدا 
باید زیر ساخت ایجاد و فرهنگ سازی کنند بعد اجازه 
آتش  فقره  کرد: 26  تصریح  بدهند  را  گردشگران  ورود 

سوزی تاکنون در استان کرمان روی داده است.
وی بیان کرد: ۹0 درصد آتش سوزی ها عامل انسانی 
این  اصلی  دلیل  مسئولیتی  بی  و  احتیاطی  بی  و  دارد 

وقایع است.
به نوشته این خبرگزاری استان کرمان طی 20 سال 
اخیر با مشکالت متعددی در زمینه خشکسالی و کمبود 
منابع آبی به خصوص در عرصه های طبیعی مواجه شده 
است و وسیع ترین عرصه گیاهی جنوب شرق کشور در 

جازموریان به بیابانی بی آب و علف تبدیل شده است.
های  گونه  به  ناپذیری  جبران  صدمات  خشکسالی 
گیاهی به خصوص در جنوب و شرق استان وارد کرده 
است و حراست و نگهداری از منابع گیاهی باقیمانده از 
اهمیت فوق العاده ای در زمینه حفظ اکوسیستم بومی 

استان برخوردار است.
افراد  حضور  از  جلوگیری  عمومی،  سازی  فرهنگ 
افزایش  و  طبیعی  های  عرصه  در  آگاه  نا  و  غیرمسئول 
طبیعت  از  حراست  قبال  در  جامعه  عمومی  مسئولیت 
استان کرمان ضرورتی انکار ناپذیر است که البته به نظر 
نمی رسد از سوی میراث فرهنگی به عنوان متولی اصلی 
استان  در  خاصی  کار  خصوص  این  در  گردی  طبیعت 

کرمان انجام شده باشد.
سخن آخر

امروزه هر اصله نهال و درخت برای شهرگرم و خشکی 
همچون کرمان حکم گنجینه ای خدادادی دارد که مایه 
برکت زمین این شهر است. امروزه که زندگی ماشینی 
انسان ها روز به روز به آلودگی هوا و افسردگی زمین می 
از  بیش  منابع طبیعی  ارزش  و  گیاه  اهمیت هر  افزاید، 
پیش نمایان می شود. پس این منابع را قدر بدانیم و در 

حفاظت از آن کوشا  باشیم.

   کمربندی سبز از تاغ های انبوه و دست کاشت دور تا دور شهرکرمان را فرا گرفته 
است که این شهر را از هجوم شن های روان به سمت شهر و ایجاد پدیده گرد و غبار 
حفظ کند، اما عواملی همچون بی توجهی مسئوالن، گردشگران و گستردن آتش در این 
جنگل ها و صدماتی که افغانی ِکش ها به تاغ زارها وارد می کنند این کمربند و دیوارسبز 
شهر را تهدید می کند. این در حالی است که هر اصله نهال و درخت برای شهرگرم و 

خشکی همچون کرمان حکم گنجینه ای خدادادی دارد، البته اگر قدر بدانیم و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

شرکت همگامان مس در نظر دارد 5 دستگاه آپارتمان 
به آدرس های ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند.
1- کرمان - بلوار جمهوری - هتل پارس- بلوار معلم - 

کوچه معلم ۳- دومین خانه - سمت چپ
2- کرمان - بلوار جمهوری - هتل پارس- بلوار معلم - 

کوچه معلم ۳- دومین خانه - سمت چپ
۳- کرمان - بلوار معلم - نبش صائب تبریزی

4- کرمان - خیابان شهید مصطفی خمینی )شهاب( - 
کوچه 14- غربی 12- پالک 15

5- رفسنجان - خیابان مفتح - پردیس 2- شهرک 
پردیس - واحدهای شرکت همگامان مس - طبقه اول 
6- رفسنجان - خیابان مفتح - پردیس 2- شهرک 
پردیس - واحدهای شرکت همگامان مس - طبقه دوم 
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 
روز قیمت پیشنهادی خود را طی نامه ای در پاکت 
دربسته به آدرس: سرچشمه - خیابان نسترن ۳- پالک 

2- شرکت همگامان مس اعالم نمایند.

تلفن تماس: 34312547

آگهی مزایده 
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فرهنگ و ادب

سرویس فرهنگ و ادب کرمان امروز

از حوزه  مهمی  عنوان بخش  به  نوجوانان  و  کودکان  ادبیات 
قافله  از  دوستان  ادب  از  بسیاری  زعم  به  کشور  ادبیات 
توجه های حمایتی و انگیزشی و آنچه در شان آن است، عقب 

مانده و با جود اهمیت فراوان دغدغه خیلی ها نیست.
ادبیات کودکان و نوجوانان به معنی واقعی آن،  ایرنا نوشت: 
حاکم  کودکانه  حال  و  حس  آن  در  که  نوشته هایی  یعنی 
نوشته  کودکان  سواد  سطح  مناسب  نثری  و  زبان  به  باشد، 
شکل  یک  به عنوان  است؛  تصاویر  با  همراه  معموال  و  شده 
در  میالدی  هجدهم  سده   دوم  نیمه   از  تقریبا  مستقل  ادبی 
ادبیات،  نوع  این  آمده است. در ظهور دیرهنگام  پدید  جهان 
عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بودند. پیش از عصر جدید 
کوچک  بزرگ ساالنی  همچون  بیشتر  کودکان  به  )رنسانس( 
نگریسته می شد و ادبیاتی ویژه  نیازهای خاص و سطح درک 

و فهم آنان ضروری شمرده نمی شد.
اما تالش ها برای رونق این ادبیات از سده نوزدهم با توجه 
تا سده   ادبیات  نوع  این  آغاز شد و  به بسترهای آن  تر  ویژه 
شکل  و  یافت  تکامل  عمده  ادبی  نوع  یک  به عنوان  بیستم 

پذیرفت و در این سده به اوج تکامل خود رسید.
است،   تر  کوتاه  نوجوان  و  کودک  ادبیات  عمر  اما  ایران  در 
ادبیات کودک و نوجوان ما جوان  باید گفت  در نگاهی کلی 
با  نوجوان  و  کودک  ادبیات  این طرف  به  مشروطه  از  است، 
عالقه مندی کسانی همچون جبار باغچه بان و عباس یمینی 
مهدی  و  کیانوش  محمود  مانند  کسانی  شد،  متولد  شریف 
آذریزدی به طور مشخص به بچه ها فکر و آثاری برای این 
گروه سنی خلق کردند، اما در این دوران عمدتا آثار ترجمه، 

بیشترین سهم را داشتند و مسیر ادبیات ما را شکل دادند.
در دهه ۴۰ مسیر ادبیات کودک بهتر و کامل تر شد؛ در این 
سال ها آموزش رسمی در بین خانواده ها جا باز کرده و کودکان 
تاسیس  با  می شد.  احساس  کتاب  به  نیازشان  بزرگترها  کنار 
چون  نهادی  و  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
شورای کتاب کودک که کتاب های منتشر شده را بررسی و 
نقد می کرد و نظر می داد ادبیات کودک وارد عرصه تازه ای 

شد.
شکل  اسالمی  انقالب  پیروزی  با  کودک  ادبیات  جریان 
اما  بود  فعال تری به خود گرفت و رشد چشمگیری را شاهد 
از  انقالبی، سرشار  تاثیر شعارها و تفکرات  ادبیات تحت  این 
نحله های  تمام  و  بود  آگاهی بخش  مستقیم  پیام های  و  شور 
فکری بر ادبیات تاثیر می گذاشتند. تاثیرهایی که کودکان در 
آن بیشتر بهانه بودند و حرف این ادبیات از جنس دیگری بود.
بعد به دهه ۶۰ می رسیم که مقطع جنگ است و در شرایط 
جنگ، ادبیات و آثاری که در این حوزه تولید و نوشته می شود، 
زیر سایه فضا و شرایط جامعه رنگ و بوی جنگ پیدا می کند.

در دهه ۷۰، ادبیات از این نوع گرایش ها خالی می شود و مسیر 
به  گویی  شاعران  و  نویسندگان  و  می کند  طی  را  خود  آزاد 
خود می آیند از زندگی و دنیای کودکی و نوجوانی می نویسند. 
این  در  پژوهش  و  نقادی  و  نقد  و  می گیرد  رونق  مجالت 
کودک  ادبیات  به  مربوط  نهادهای  می شود.  جدی تر  حوزه 
مانند انجمن نویسندگان کودک و نوجوان شکل می گیرد. از 
دهه ۸۰ تا امروز هم به همین ترتیب فضا رو به رشد است 
کودکانه  آثار  خلق  به  نسبت  شناخت  و  بیشتر  نویسندگان  و 

تخصصی تر شده و رشته های دانشگاهی و درس های مربوط 
به ادبیات کودک جای خود را باز کرده است،  اما ادبیات کودک 
به زعم بسیاری از ادب دوستان هنوز در کانون توجه مسئوالن 
و متولیان نیست و از سوی دیگر بسترهای خلق این نوع ادبی 
در  بهره  ارتقا،  به  کننده  کارشناسانه و کمک  نظرهای  از  نیز 

خور نمی گیرد.
نگرانی انجمن نویسندگان از تقلیل جایگاه ادبیات 

کودک
سال گذشته بود که انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به 
عنوان نهادی مدنی که رویدادهای عرصه فرهنگ و اندیشه 
را دنبال می کند، هشدار و نگرانی خود را بابت تقلیل و کاهش 
جایگاه ادبیات و هنر کودک و نوجوان در جشنواره های دولتی 
اعالم و سیاست گذاران فرهنگی را به اصالح و تغییر این روند 

دعوت کرد.
این انجمن در بیانیه خود آورد: در جایزه کتاب سال جمهوری 
ایران، سال هاست که کتاب برنده کودک و نوجوان  اسالمی 
و  کودک  داوری  گروه های  تعداد  همچنین  و  نشده  اعالم 
شعر  نیز،  فجر  شعر  جشنواره  در  است.  یافته  کاهش  نوجوان 
کودک و نوجوان امسال همچون سال گذشته، برنده ای نداشت 
و گروه های شعر خردسال، کودک و نوجوان در هم ادغام شد. 
جشنواره کتاب کودک و نوجوان و جشنواره مطبوعات کودک 
و نوجوان چند سالی است در کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان به فراموشی سپرده شده و از برگزاری جشنواره و 

نمایشگاه بین المللی تصویرگری کتاب کودک خبری نیست.
با  نیز  کودک  تئاتر  و  فیلم  بین المللی  همچنین جشنواره های 
کوچک سازی همراه بوده اند. مشکالت اقتصادی که کشور و 
هیچ کس  بر  است،  کرده  گوناگون  تنگناهای  دچار  را  دولت 
عادالنه  و  عالمانه  صحیح،  اولویت بندی  اما  نیست  پوشیده 
هزینه های  و  جوایز  کاهش  و  ادغام  حذف،  پیش شرط  اولین 

جشنواره های فرهنگی است.
حسین توالیی نویسنده کتاب احتیاط کنید! پرنده ها پای سفره 
صبحانه اند نیز به وضعیت و نگاه موجود در جامعه نسبت به 
اشاره می کند و می گوید: در جهان  نوجوان  و  ادبیات کودک 
نوجوان،  و  کودک  ادبیات  و  کودکی  مقوله  کودک،  به  امروز 
دقیق،  نگاه  ما  کشور  در  متاسفانه  اما  می شود  ویژه ای  توجه 

کودک  ادبیات  و  کودکی  مقوله  به  توسعه مدارانه ای  و  علمی 
وجود ندارد و این نقطه مشترک همه رویدادهای فرهنگی و 
یا  دولتی  از  اعم  رویدادها  این  برگزارکننده های  است.  هنری 
خصوصی، نگاه جدی به این حوزه ندارند و عالوه بر ادبیات 
کودک و نوجوان این نگاه در سایر حوزه های مرتبط با کودکان 
ازجمله فیلم، تئاتر و انیمیشن هم دیده می شود. درصورتی که 
امروزه نگاه توسعه مدارانه ای به مقوله کودکی و ادبیات کودک 

و نوجوان وجود دارد.
ادبیات کودک محروم از تبلیغات

به گفته این شاعر، در جشنواره ها به صورت کلی، همین نگاه 
حاکم است و ما بی توجهی به ادبیات کودک را می توانیم به 
وضوح در آمار شمارگان کتاب ببینیم. متاسفانه وضعیت طوری 
شده که شعر نوجوان درحال حذف شدن از ادبیات کشور است 
و ناشران روی این حوزه سرمایه گذاری نمی کنند. زیرا معتقدند 

بازار خوبی ندارد. درحالی که این حرف درست نیست.
بچه ها در اولویت سیاست گذاری ها نیستند

نیز  آستریدلیندگرن  جایزه  نامزد  و  نویسنده  حسن زاده  فرهاد 
در  بچه ها  ما  کشور  گذاری های  سیاست  در  است:  معقتد 
فرهنگی  سیاست های  و  بودجه بندی ها  در  و  نیستند  اولویت 
هم این مساله صحت دارد. چون مدیران کار برای کودکان 
را به مثابه هزینه می بینند. مدیران نگاهشان مقطعی است و 
برنامه هایی  دنبال بیالن دادن هستند. به همین خاطر سراغ 
نمود  فرهنگی  کار  که  حالی  در  باشد.  زودبازده  که  می روند 
رفتارهای  در  بلکه  نمی دهد  نشان  گراف  و  آمار  در  را  خود 
مانند  درست  می شود.  نمایانگر  نسل ها  انسانی  و  اجتماعی 
کیفیت  با  درختی  ولی  به دست می آید  دیر  کاشت گردو که 
نمی دهند  بها  کودک  کتابخانه های  به  مثال  است.  ماندگار  و 
کتابدار حذف می شود.  پرورش پست  و  آموزش  وزارت  در  و 
در نمایشگاه های بین المللی کتاب، سالن های روشن و شیک 
و تمیز به بزرگساالن اختصاص می یابد. هرجا هم بودجه کم 
بخش  این  در  و  است  فرهنگ  بخش  قربانی  اولین  می آید 

کودک و نوجوان از همه مظلوم تر.
حسن زاده: کار فرهنگی نمود خود را در آمار و گراف نشان 
نمی دهد بلکه در رفتارهای اجتماعی و انسانی نسل ها نمایانگر 
دست  به  دیر  که  است  گردو  کاشت  مانند  درست  می شود. 

ادبیات  با کیفیت و ماندگار است ولی در  می آید ولی درختی 
کودک گویا به دنبال کاشت گندم هستند.

در ارائه رزومه های جهانی هم ضعیفیم
نویسنده  از عهده  از کار هست که  زاده گفت: بخشی  حسن 
به همین  است. شاید  این بخش  در  ما  و کمبود  است  خارج 
خاطر به جاهای باالتر نمی رسیم و متوقف می شویم، وظیفه 
نویسنده نوشتن است و بس. او نباید درگیر عرصه های دیگر 
و  فکری  از چارچوب های  فارغ  تمام کشورهای جهان  باشد. 
ارتقای فرهنگ شان در جهان تالش و  ارائه و  برای  سیاسی 
سرمایه گذاری می کنند. مثال آثار نویسنده ها باید به زبان های 

دیگر ترجمه و به شکل طبیعی وارد بازار شده باشد.
نویسنده زیبا صدایم کن افزود: برخی ناشران خارجی با وجود 
اینکه دوست دارند آثار ایرانی را ترجمه کنند اما متاسفانه به 
این دلیل که ایران جزو پذیرشگران قانون کپی رایت نیست 
حاضر نیستند که این مبادله را داشته باشند و این هم یکی از 

مشکل های ماست. 
نویسنده ای  که  است  زمانی  دیگر  اشکال  گفت:  زاده  حسن 
و  دولت  )منظورم  می کنند  نامزد  جهانی  جایزه  یک  برای  را 
هم  با  هماهنگی  هیچ  اینها  است(،  دست اندرکار  نهادهای 

ندارند، در حالیکه این کار هزینه دارد. 
این  دیگر  نکته  افزود:  سفید  های  پروانه  با  چتری  نویسنده 
است که نویسندگان ما باید در عرصه های بین المللی رفت و 
آمد داشته باشند از جمله نمایشگاه کتاب، سمینارها و مراسمی 
که در جاهای مختلف برگزار می شود و به هرحال سفر خارجی 
هزینه دارد و این نهادها هستند که باید کمک و حمایت کنند 

که نویسنده بتواند در آن عرصه ها حضور یافته و دیده شود.
ادبیات کودک و نوجوان نقش موثری در تعلیم و تربیت نسل 
ها دارد، این روزها برای رفع کاستی های خود نیازمند توجه 
بیشتر فعاالن این حوزه و مسئوالن است و بی شک شکوفایی 
خواهد  محقق  را  آینده  نسل  بیشتر  بالندگی  ادبی  گونه  این 
کرد و از آنجا که این گونه ادبی با گسترش شناخت و رشد 
فکری و شخصیتی کودکان و نوجوانان ارتباط مستقیم دارد، 
فعاالن این عرصه از جمله پژوهشگران، نویسندگان و شاعران 
و تصویرگران کتاب کودک و متولیان فرهنگی باید به ارتقا، 

تاثیرگذاری و کارآمدی آن توجه کنند.

چرا ادبیات کودک و نوجوان دغدغه نیست؟

حکایت خونه ی ِکِروا شده..!
)حکایت خانه ی َکرها شده است(

در گذشته ای نه چندان دور، در محله های شهر، اعضای هر خانواده به نام 
حرفه و شغلی که در بازار داشتند نامیده می شدند و در این نامگذاری نشانه 
ی جمع به پایان حرفه اضافه می شد. به عنوان مثال: خانه ی قنادها، خانه 
ی رنگرزها، خانه ی روکارگیرها، خانه ی حاّلج ها و لحاف دوزها، خانه ی 
کمدارها )آنان که به حرفه ی بوجاری گندم و جو مشغول بودند.( برخی نشانی 
اگر  مثال  به عنوان  نامگذاری ها مشخص می شد.  نوع  این  براساس  نیز  ها 
تازه واردی از رهگذری، نشانی خانه ی فرد خاصی را می پرسید، رهگذر می 
گفت: باید بروی محله ی گلبازخان، کوچه ی اولی سمت چپ، کنار خانه ی 
کمدارها. در گویش کرمانی نشانه ی جمع »ها« به الف بدل می شود. کمدارا، 
قناتا، رنگرزا، روکارگیرا، پته دوزا و ... اینکه در گویش کرمانی، واژه ی قنادها 
به قناتا بدل شده است، بدان سبب است که در زبان فارسی »ت« و »د« قابل 
به  را  »توت«  واژه ی  شاهنامه،  در  فردوسی هم  جناب  یکدیگرند.  به  تبدیل 

شکل »تود« به کار برده است.
و اما واژه ی »َکر« به فتح اول و سکون دوم، واژه ای پهلوی است که برای 
نامیدن افراد ناشنوای کامل به کار می رود. از آنجا که بعضی از سالخوردگان، 
پیش از ناشنوایی کامل در گوش خود احساس سنگینی می کنند و چون در 

هزاره های پیشین کوه را »َکر« می نامیدند، از این واژه برای نامیدن ناشنوایان 
استفاده کردند. چرا که چیزی سنگین تر از کوه وجود ندارد. واژه ی کر به معنی 

زور و قدرت در ترکیب »َکّروَفر« به کار رفته که قدرت و شکوه را می رساند.
در کنار جاده ی مالرو و قدیمی کرمان ـ ماهان، سنگی چند تنی قرار داشت که 
آن را »سنگِ َکر« می نامیدند و در این مسیر نوعی نشانه محسوب می شد. هر 
چند کرمانی ها افسانه هایی درباره ی این سنگ ساخته اند، واقعیت این است 
که سنگ کر یعنی »سنگ کوه« در یکی از سالهای قرون گذشته که سرمای 
هوا شدت یافته بود، بخشی از قله ی کوه به علت یخبندان، شکاف برداشت 
و به زیر آمد و در جایی کنار جاده آرام گرفت. مردم کرمان تا مدتها، نشانی 

شرکت پپسی را نزدیک »سنگ کر« اعالم می کردند.

ماجرای خانه ی کرها 
در گویش کرمانی، هر گاه در خانواده ای یا جمعی از دوستان و همکاران به 
علت ضعف »هنر گوش دادن«، تنُگف ُمنگف و سوء تفاهمی ایجاد شود که 
پس از مدتی بحث و گفتگو به نتیجه معقولی دست یابند و نیز متوجه شوند 
سوء تفاهم ایجاد شده، ناشی از عدم دقت در سخنان یکدیگر بوده است، گویند: 

»حکایت خونه کروا شده«
از: زن،  در فرهنگ نانوشته ی مردم کرمان، آمده است؛ خانواده ای متشکل 
شوهر و دختر در خانه ای زندگی می کردند که به علت نقص ژنتیکی دچار 
عارضه ی کم شنوایی بودند. شوهر که به حرفه ی بنایی »گلکاری« مشغول 
بود در خانه ی یکی از مشتریان خود، سوار بر چینه ی دوم، مشغول کشیدن 

چینه ی سوم بود که رهگذری به او گفت: اوستا، خسته نباشی ،خداقوت!
اوستا ِگلکار تصور کرد رهگذر به او می گوید »اوستا دیوارت کجه!« اوستا که 
از این قضاوت نادرست، عصبانی شده بود، برافروخته و ناراحت به خانه رسید. 
همسرش که همواره سنگ صبور او بود با زبان اشاره گفت: چی شده؟ اوستای 
بنا گفت: این شهر عجب مردم هرز و مرضی داره! همین طور بی خود می گن 
»دیوارت کجه!« زن که سخنان شوهرش را به خوبی نفهمیده بود، تصور کرد، 

اندیشی  دور  براساس  لذا  و  پیدا شده«  دخترمان خواستگار  »برای  گوید:  می 
مادرانه گفت: »اگر سینه ریز طال نیاورند، قبول نکنی ها!« دختر با حالتی کم 
از  او تصور کرد داماد  به گفتگوی پدر و مادرش گوش می داد.  از دور  شنوا 
جوانان شهر خودشان نیست و قرار است بعد از ازدواج دختر را به شهر دیگری 
ببرد. بنابراین فریاد زد: »به خواستگار بگویید، حق مسکن با خودمان است!« 
مرد که از فریاد دخترش، چیزکی دستگیرش شده بود، گفت: »خواستگاری در 
کار نیست. مردم هرز و مرض می گویند دیوارت کجه!« به قول جناب موالنا 
نجست  من  درون  وز  من/  یار  شد  خود  ظن  از  )هرکسی  مثنوی  دیباچه  در 
اسرار من( این تمثیل می رساند به مصداق »من در میان جمع و دلم جای 
دیگر است« وقتی خاطر افراد جمع نباشد، از گفتگوی دوستان یا اهل خانواده، 

حرفهایی می شنوند که در ذهن خود می پرورند.

گوش دادن هنر است
و  افکنده  نظر  نیز،  مهم  و  علمی  موضوعی  به  عامیانه  زبانی  با  تمثیل  این 
مخاطبان را به لزوم دقت در سخنان طرف مقابل دعوت می کند تا هر گونه 
کج فهمی و خسارت های برخاسته از عدم استفاده از هنر گوش دادن از میان 
که  است  کننده  تعیین  و  مهم  ای  اندازه  به  دادن  گوش  هنر  شود.  برداشته 
حضرت موالنا می فرماید: »انسان فربه شود از راه گوش/ حیوان فربه شود از 

حلق و نوش«
تحقیقات روان شناسان نشان می دهد، بیشتر درگیری های منجر به ضرب و 
شتم و قتل ناشی از ضعف  مهارت های کالمی )خوب سخن گفتن( و ضعف 
هنر گوش دادن است. بیشتر افراد سخنان دیگران را می شنوند. مثل هنگامی 
که ترانه ای از رادیو می شنوند ولی در آهنگ و مفهوم شعر دقت نمی کنند. 
شنیدن عملی غیرارادی است که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم انجام می شود. 
نظیر صدای باد، زمزمه ی جویبار و ... ولی گوش دادن عملی ارادی است که 

ما به منظور استفاده ای خاص انجام می دهیم.
از آنجا که خداوند به ما دو گوش و یک زبان داده است، باید به سخنان طرف 

مقابل با دقت گوش دهیم تا دچار سوء تفاهم و خسارت های ناشی از آن 
نشویم. کمتر حرف بزنیم و بیشتر گوش بدهیم. زوج های جوانی که عاشقانه 
ازدواج می کنند ولی با نفرت از یکدیگر جدا می شوند، خود را به هنر گوش 
با  زندگی  امور  ی  درباره  گفتگو  و  بحث  هنگام  آنها  اند.  نکرده  مجهز  دادن 
دقت به سخنان همسر خود گوش نمی کنند و چه بسا حرف های او را فقط 
می شنوند. زیرا هنگام سخن گفتن همسر خود به این فکر می کنند که چه 
نیاورند و این بزرگترین اشکالی است که دوام و قوام  پاسخی بدهند که کم 
زندگی را کاهش می دهد. زن و شوهر پذیرفته اند که همسر یکدیگرند. یعنی 
زن برای گوش دادن به سخنان همسرش وقت صرف کند و به آرا و نظرات 
اندازه ی خود به حساب  نیز زن را همسر یعنی هم  او احترام بگذارد. شوهر 
آورد و با دقت به سخنان او گوش بسپارد. در این صورت کمترین جدالی بین 
زن و شوهر صورت نمی گیرد و تا پایان عمر به سالمتی )به دور از بیماری( 

زندگی می کنند.
همسران عاقل و باهوش می دانند که به روزگار ضعف و پیری، پدر و مادر را از 
دست داده اند. خواهران و برادران گرفتار مشکالت فرزندان خود هستند و اگر 
در جوانی به همسر خود نیکی کرده باشند، تنها اوست که دست از پرستاری 
یاور  یار و  را در کوچه ی بن بست آخر  او  بر نمی دارد و  تیمار همسرش  و 

خواهد بود.
مقابل  طرف  سخنان  در  دقت  هم  آن  و  ندارد  بیشتر  توصیه  یک  مقاله  این 
است. باور کنید اگر شنونده ی خوبی برای سخنان همسر خود باشید ـ هر چند 
تکراری و خسته کننده ـ در روزگار سخت پیری که گفته اند »روزگار نامردی 

است« از آرامش و آسایش برخوردار می شوید.
این مثل کرمانی در جلد اول  اند: »بخته که به سروقته« و  قدیمی ها گفته 
کتاب قصه ی ضرب المثل های کرمانی به طور مفصل به این موضوع مهم 

پرداخته است.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

مجنون امروز
 

شبــی دیدم که مجنــون َور قِِد راه 
نِِشســته زار و نالـون َور لِـِب چــاه 

بِِشــش گفتم :چطـوری؟روبه راهی؟ 
یهـــو دیدم کشــید از سینه آهی  

ِدواَسر گفتِِمش : مثــل اومــاچـــو 
چرا َهمچــی ِشدی َور َهـم پاِلچـو 
یهــو دیدم که احوالــش بر آشفت 

ســری باال گرفت و با غضـب گفت 
تو ِکی عاشــق ِشدی مانند مجنون 
که تا در دل ببینی کاسـه ی خون 
دلـم را غصتِــه ی لیــلی ِرکیـــده

ســه چار روزه کســی او را ندیـده 
ِشنُفتَم شیوه اَش کــردند در چــاه 
برادرهــای ِرشقـــالِش  به ناگــاه 

پِس از اونــم که می َگــن کاروانی 
به مصــِرش بُرده َور صـاحبقــرانی 

مِنَــم هــر روز مِنشــینَم لِِب چـاه 
بـه یاد لیــلِی خــود می ِکَشــم آه 
بِِشش گفتــم تو مستــی یا دیــونه 
نِِمشناســی نِگــاِر خــود چگـــونه 
چه مجنــونی که لیـــال را ندیــده 
بـه راه عشــق یوســف می ِشلیــده
 تــو آنی را که گفتــی نیست لیـال 
خطـا ِکـردی توَمم همچون زلیخـا 
تو مجنــوِن خوِدت هسـتی نه لیـال 
نِـــدانــی عاشقـــی حاشـا و کــال

اگر مجنــون توئی من شاعـَرستــم 
َهمــون »حافظ« ولیکـن اَنـَدَرستَـم 

بیــا باهــم ببنـدیم عهد وپیمــون 
دوتایی ســر بگیــریم َور بیـابــون

نه شاعرمثل من می خوایه ِکـرمون 
نه مجنونی که همچی باشه حیرون  

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی
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به قلم میر سید عباس 
روح االمینی 

چهارده مرداد 1285 شمسی زمانی که فرمان مشروطیت به خط قوام 
السلطنه به امضاء مظفرالدین شاه رسید تاریخ چند هزار ساله ایران وارد 
مرحله ای دیگر شد و بزرگترین و با شکوه ترین رویداد فکری در ایران 
رقم خورد. تاکنون صدها کتاب و مقاله و تحلیل از علل وقوع این انقالب 
بزرگ خاورمیانه نوشته شده است و حتی به ناکامی و شکست آن هم 
و  فکر  دو  مردادماه 1285  یعنی چهارده  روز  همان  از  اما  اند.  پرداخته 
دو اندیشه در مقابل هم قرار گرفتند. انقالب مشروطیت طبقاتی نبود و 
حتی گروهی از تجار و ثروتمندان هم در آن شریک بودند. برای وقوع هر 
انقالبی شرایط خارجی هم مهم است. هر چند که تعیین کننده نیست 
اما ضروری است. در آن سال ها سرمایه داری آخرین بقایای فئودالیسم 

را جارو می کرد و منافع سرمایه داری جهانی بر این بود که برای فروش 
کاالهای خود و تصاحب بازار فروش کشورها از بلوغ فئودالیسم و نظام 
از  گروهی  و  ایران  روشنفکران  دیگر  سوی  از  شوند.  خارج  ای  عشیره 
کارگران آذربایجان که به خارج از کشور رفته بودند با این رویدادها آشنا 
شده بودند. آنها بهم پیوستند و کم کم آنقدر ساز آزادی خواهی و رهایی 
را در کوچه های باور مردم سرودند که سرود ملی شد و تئوری انقالب 
مشروطیت از قشر روشنفکر به طبقات متوسط جامعه نفوذ کرد و آنها هم 
که اجحاف و ستم را از اعمال حکومت می دیدند و به تنگ آمده بودند 

به انقالب پیوستند.
قطار انقالب به سوی مدرنیته حرکت کرد. روزنامه فکاهی مالنصرالدین 
ابراهیم بیک و نشریه سور اسرافیل دست به دست می  نامه  و سیاحت 
فکرهای  انقالب  این  درون  در  اما  داد  می  گسترش  را  آگاهی  و  گشت 
ارتجاعی و عقب افتاده هم وجود داشت که همین که فهمید منافع اش 
به خطر افتاده است با پایگاه هایی که در میان توده های مردم داشتند با 
فریب آنها با هر نوع نوآوری مشروطیت چون آموزش نوین آزادی قلم و 

مطبوعات به مخالفت پرداختند و از عنصر دین استفاده کردند و عاشقان 
مشروطیت و آزادی را به بی دینی متهم کردند. در عرصه دیگر سرمایه 
داری نوپا با فئودالیسم و نیروهای خارجی سازش کردند و انقالب را ناکام 
ساختند اما ضربه اساسی به مشروطیت پس از پانزده سال نه توپ های 
روس محمدعلی شاه قاجار نه اعدام آزادیخواهان توسط این شاه مستبد 
نه خیانت انگلیس و روس بلکه گروهی آغاز کردند و درختچه های آزاد 
را  ارتجاع  و  افتادگی  بذرهای عقب  و  را خشک کردند  نوآوری  و  فکری 
میدان  وارد  مشروطیت  با  مخالفت  پرچم  با  آنها  داد.  ثمر  که  کاشتند 
شدند بلکه به عنوان نویسنده و شاعر و حتی به عنوان دکتر و مهندس 
سم پاشی خود را در محیط های دانشگاهی و محافل روشنفکری آغاز 
کردند. اگر هم کار و عمل آنها عمدی نبود اما نمی توان آنها را به دلیل 
نداشتن تبرئه کرد این زیان را روشنفکران در دو جبهه زدند؛یکی جبهه 
غرب  با  مخالفت  نام  به  روشنفکری  ماسک  با  افتادگی  عقب  و  ارتجاع 
زدگی و ستیز با غرب و مدرنیته و دیگری جبهه چپ زیر پرچم مخالفت 
با اعمال سرمایه داری و کشورهای سرمایه داری بود که چون دشمن هر 

دو طبقه در غرب مسکن داشت در یک جهت یادگیری کردند و کم 
کم زهر اندیشه را به درون جامعه تزریق نمودند. رژیم پهلوی هم به امید 
اینکه از این رجز خوانی های ضد  غربی علیه کمونیسم استفاده کند راه 
را برایشان باز کرد و فریاد غرب زدگی بازگشت به خویشتن بلند شد و  
افکار دکارت و روسو و  اسپینوزا از دانشکده های تولید فکر رخت بر بست.
عنوان ها دکتر و مهندس و تحصیل درکشورهای اروپا و دانستن یک یا 
دو زبان خارجی توده های جوان ناراضی از وضع اجتماعی را فریب داد و 

دستاوردهای مشروطیت به باد رفت. 
آزادیخواهان واقعی مردند یا تیرباران شدند و یا تبعید شدند و دشمنی 
با جهل و عقب افتادگی و استبداد فکری جای خود را به دشمنی به غرب 
فتحعلی  چون  آزادیخواهی  و  متفکر  های  کتاب  حتی  و  داد  مدرنیته  و 
آخوندزاده هم جمع آوری شد اما هودج آزادی فکر و اندیشه هرگز زمین 
نمی ماند و رشد آزادی فکر پیش می رود و آزادیخواهان حتی خون یگان 
هودج را حفظ می کنند تا درختی که در سال 1285 کاشته شد و با خون 
حیدرعمو اوغلو و ستارخان و باقرخان آبیاری شد به جنگل تبدیل شود.

به بهانه گذراز چهارده مردادماه، سالروز صدور فرمان مشروطیت؛ 
چرا آفتاب مشروطیت نتابید!

آگهی تغییرات شرکت نیرو محرکان فدک شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 13704 و شناسه ملی 14004962829 

سرمایه   :  1396/12/17 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
مبلغ  به  ریالی   50000 40سهم  به  منقسم  2000000ریال  مبلغ  از  شرکت 
گواهی  طی  ریالی   50000 10000سهم  به  منقسم  ریال   500000000
شماره96/12/17-96/1268475 بانک صادرات ایران شعبه شهید بهشتی افزایش 
یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصالح می گردد. 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

غیرتجاری کرمان )558708(

آگهی تغییرات شرکت ویرا خدمت کارا شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 16010 و شناسه ملی 14008267284 

العاده مورخ 1398/04/22  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس شهر 
کرمان محله قلعه محمود خیابان امام خمینی کوچه 22 کوچه شیخ الرئیس غربی 
3 طبقه همکف کد پستی 7613944145 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اداره ثبت  استان کرمان  امالک  اسناد و  اداره کل ثبت  بشرح فوق اصالح گردید. 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )558479(

کویر  معدن  افراز  ومعدنی  صنعتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   1696 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  بوتیا 

 14006875664
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/04/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. - آقای محمدمهدی شجاع به کد ملی -4420838833 
خانم فاطمه شجاع به کدملی -4420281502 خانم منیره السادات حاجی سعید 
به کدملی 4431631216 -2روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان )558004(

کویر  معدن  افراز  ومعدنی  صنعتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   1696 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  بوتیا 

14006875664
اتخاذ  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/11 تصمیمات ذیل  به   
شد : -1 خانم فاطمه شجاع کدملی 4420281502 به سمت رئیس هیئت مدیره 
- آقای محمد مهدی شجاع کدملی 4420838833 به سمت نائب رئیس هیئت 
سمت  به   4431631216 کدملی  سعید  حاجی  السادات  منیره  خانم   - مدیره 
به سمت  آقای محمدرضا حسامپور کدملی 2400017476  عضو هیئت مدیره - 
مدیرعامل )خارج از هیئت مدیره و سهامداران( -2 کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی 
و بهادار و قراردادهای تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 
باامضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بطور مشترک همراه با مهر شرکت 
و کلیه مکاتبات اداری و اوراق اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان )558003(

آگهی تغییرات شرکت کویر نیروی شهداد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 15409 و شناسه ملی 10860505931 

العاده مورخ 1398/03/25  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدیدشرکت مشتمل بر64 ماده و11 تبصره 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  گردید.  قبلی  اساسنامه  جایگزین  و  تصویب 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )557791(

آگهی تغییرات شرکت پاد فراز جنوب شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 10886 و شناسه ملی 10630167999

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/12 
الف - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس شهرستان کرمان ، بخش مرکزی 
، شهر کرمان، محله شهرک الغدیر ، کوچه نرگس 8 ، بلوار هوانیروز ، پالک 0 ، طبقه 
همکف کدپستی7618146171 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )557748(

شرکت  کرمان  هزار  برج  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 3653 و شناسه ملی 10860557620 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/28 - محل شرکت 
بن  کوچه   ، حافظ  خیابان   ، حافظ  کرمان،  شهر  آدرس  به  کرمان  ثبتی  واحد  در 
بست حافظ11]حافظ 11[ ، پالک 0 ، ساختمان برج هزار ، طبقه دوم کدپستی 
7619834358 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

غیرتجاری کرمان )557747(

آگهی تغییرات شرکت بلند سازه زراوند شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 1165 و شناسه ملی 10860251473 

العاده مورخ 1398/01/20  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
جویی  پی  و  اکتشاف  مشاوره،  خدمات  برداری،  نقشه  و  دور  از  سنجش  خدمات 
معادن، طراحی و پی جویی معادن، طرح و اجرای آسانسور، تولید و آموزش محتوای 
نرم افزاری مرتبط با موضوع شرکت به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس 
از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان )557746(

آگهی تغییرات شرکت رهاب فرکند آبیار کویر شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 15826 و شناسه ملی 14008016459

الف-تعیین  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/25  به   
سمت مدیران : خانم رضوان نکوئی شجاع به شماره ملی 1287676332 بسمت 
رئیس هیات مدیره آقای پویان ساالری به شماره ملی 1288206021 بسمت نایب 

بسمت   3130219234 ملی  شماره  به  ساالری  عباس  آقای  مدیره  هیات  رئیس 
عضو هیات مدیره و مدیرعامل ب-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
با امضاء مدیرعامل و رئیس  قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )557744(

آگهی تغییرات شرکت رهاب فرکند آبیار کویر شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 15826 و شناسه ملی 14008016459 

مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
انتخاب  سال   2 مدت  برای  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  الف:   1398/03/25
پویان  آقای   1287676332 ملی  شماره  به  شجاع  نکوئی  رضوان  خانم  گردیدند: 
ملی  شماره  به  ساالری  عباس  آقای   1288206021 ملی  شماره  به  ساالری 
به سمت  ملی 3131536519  به شماره  برشان  ندیمه  3130219234 ب-خانم 
به   2980499277 ملی  شماره  به  علیزاده  حاجی  مریم  خانم  و  اصلی  بازرس 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج- روزنامه 
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت 

کرمان )557742(

یاران خدمت خاوران شرکت سهامی  تغییرات شرکت  آگهی 
خاص به شماره ثبت 8927 و شناسه ملی 10860021137 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/04/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای علیرضا ایرانمنش به شماره ملی 2992778214 
بسمت بازرس اصلی و آقای احسان اله عربی بم بشماره ملی 3031417895 بسمت 
انتخاب گردیدند. -2اعضای هیئت مدیره بشرح  البدل بمدت یکسال  بازرس علی 
ملی  شماره  به  عربی  اله  نعمت  آقای  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل 
ایرانمنش به شماره ملی 2991951631 و آقای  3030014894 و آقای حسین 
کثیراالنتشار  روزنامه   3-  2992337250 ملی  شماره  به  نژاد  کیانی  محمدعلی 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )557501(

یاران خدمت خاوران شرکت سهامی  تغییرات شرکت  آگهی 
خاص به شماره ثبت 8927 و شناسه ملی 10860021137 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، 
شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، پارک نشاط ، جنب بانک تجارت 
، بلوار نشاط ، خیابان نشاط ، پالک 0 ، ساختمان . ، طبقه اول ، واحد 1 با کد 
پستی 7613733518 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )557498(

یاران خدمت خاوران شرکت سهامی  تغییرات شرکت  آگهی 
خاص به شماره ثبت 8927 و شناسه ملی 10860021137

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: -1 آقای نعمت اله عربی به شماره ملی 3030014894 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل ، آقای حسین ایرانمنش به شماره ملی 2991951631 بسمت نایب 
ملی 2992337250  شماره  به  نژاد  کیانی  محمدعلی  آقای  مدیره،  هیئت  رئیس 
بسمت عضو هیئت مدیره -2کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها 
با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر 
اداره  باشد.  معتبر می  و مهر شرکت  امضای مدیرعامل  با  عادی  اوراق  و  مکاتبات 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )557497(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی تشدید شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 6469 و شناسه ملی 10960016288
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت انجام کلیه فعالیت های مربوط به کلیه کارهای 
و  مهندسی  انجام خدمات  و  و طراحی،  اجراء  نظارت،  شامل:  و طراحی  مهندسی 
کارهای ساختمانی و تاسیساتی مربوط به نظام مهندسی ، اجرای سازه های سبک 
)lsf(، انجام کلیه امورات مربوط به مطالعه و بررسی طرح های هادی و تفضیلی 
روستاها و شهرها، بهینه سازی، راه سازی ، پل سازی، سدسازی، زهکشی، آبیاری 
کانال کشی های  و  روستاها،  و  در شهرها  گاز  و  آب  لوله کشی های  و  ای  قطره 
ساختمانی وتاسیساتی، نقشه کشی و نقشه برداری، جدول گذاری، تونل سازی و 
محوطه سازی، نظارت بر کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و گازی عمرانی 
، امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات برقی، مکانیکی و گازی 
شهرها و روستاها، بازسازی بافت شهری، خرید و فروش آسانسورهای ساختمانی، 
مصالح  فروش  و  تولید  بسته،  مدار  دوربینهای  کشویی،  و  اتوماتیک  های  درب 
و  دکوراسیون  اجرای  و  ساخته،طراحی  پیش  سازهای  و  تاسیساتی  و  ساختمانی 
و  طراحی  کارهای  کلیه  صنعتی،  و  اداری  مسکونی،  ساختماهای  داخلی  تزئینات 
در  مهندسی  نظام  سازمان  به  مربوط  گازی  و  مکانیکی  و  برق  تاسیساتی  نظارت 
شهرها الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. در صورت ضرورت قانونی 
انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )556965(

شرکت  بوتیا  گستر  قطعه  سیرجان  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 15063 و شناسه ملی 14007011425 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -1 سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1230000 
ریال منقسم به 1230 سهم 1000 ریالی از محل آورده نقدی به موجب نامه شماره 
2901/98/77 مورخ 98/04/10بانک ایران زمین شعبه کرمان افزایش یافت. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )556863(

تاسیس شرکت سهامی خاص حمل و نقل فرآورده های نفتی 
همسفر جاده بوتیا درتاریخ 1398/04/19 به شماره ثبت 16162 

به شناسه ملی 14008456680
 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور حمل و نقل داخلی فرآورده های 
ای  نقطه  هر  از  و همچنین  نقاط کشور  سایر  به  کرمان  مبداء شهرستان  از  نفتی 
به نقطه ای دیگر در داخل کشور برای بارهای تحت قرارداد و برای کامیون های 
ملکی ، استیجاری و تحت پوشش و همچنین ایجاد هرگونه شعب و یا نمایندگی 
با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
امکان پذیر باشد مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، هوشنگ مرادی ، خیابان 
صائب تبریزی ، بلوار هوشنگ مرادی ، پالک 0 ، ساختمان فورس ، قطعه 84واحد5 
از  است  عبارت  ، طبقه سوم کدپستی 7618845794 سرمایه شخصیت حقوقی 
مبلغ 12000000 ریال نقدی منقسم به 120 سهم 100000 ریالی تعداد 120 
سهم آن با نام عادی مبلغ 12000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 2800/122 مورخ 1398/04/04 نزد بانک بانک توسعه تعاون شعبه شعبه 
مرکزی کرمان با کد 2800 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم شراره 
غالمرضازاده به شماره ملی 2993938703و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
مدیره  هیئت  عضو  به سمت  2994009277و  ملی  شماره  به  سعادت  علی  آقای 
به مدت 2 سال آقای غالمرضا زمانی کوه پنجی به شماره ملی 3051189715و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی خنامانی به شماره ملی 
دارندگان  سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به  3179254122و 
از قبیل چک ، سفته ،  بهادار و تعهد آور شرکت  اوراق و اسناد  : کلیه  حق امضا 
بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
عامل  مدیر  اختیارات  باشد  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره  هیئت  رئیس 
ملی 3179719559  به شماره  امامی  آقای محمدعلی  بازرسان  اساسنامه  : طبق 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای اسماعیل آران به شماره 
ملی 3479380931 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر 
االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز 
شماره 45/10899 مورخ 1398/03/27 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمان تاسیس گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )556862(

شرکت  بوتیا  گستر  قطعه  سیرجان  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 15063 و شناسه ملی 14007011425 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/03/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 خانم اعظم یوسفی زرندی با کد ملی 3091478572 
و خانم مهدیه مهرابیان به شماره ملی 3091118630 و آقای امیر رضا محمد خانی 
با کدملی 2992638501 و خانم محترم اعظمی با کد ملی 2470643880 و آقای 
مهدی برائی نژاد با کد ملی 3110213664 بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )556733(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آبرسانی و آبیاری تحت فشار 
قطران جنوب کهنوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 258 

و شناسه ملی 10630027050 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/03/05 
و  اصلی  بازرس  بسمت   2991573996 کدملی  با  نژاد  رجائی  عباس  آقای   -  :
البدل  بازرس علی  با کدملی 2992577741 بسمت  آقای قاسم صفری فرسنگی 
با کد ملی 6089617431  نوشاد  آقای محمد  انتخاب گردیدند. -  بمدت یکسال 
و خانم مهدیه حسینی با کد ملی 3179254564 و آقای احمد نوشاد با کد ملی 
انتخاب گردیدند  به مدت دوسال  اعضای هیئت مدیره  عنوان  به   6089920045
- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

غیرتجاری کهنوج )556732(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آبرسانی و آبیاری تحت فشار 
قطران جنوب کهنوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 258 

و شناسه ملی 10630027050 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/05 : - آقای محمد نوشاد با 
کد ملی 6089617431 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای احمد نوشاد با کد ملی 
6089920045 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم مهدیه حسینی یگانه با 
کد ملی 3179254564 به سمت عضو هیئت مدیره - خانم حدیث حدادی با کد 
ملی 3031160460 به سمت مدیر عامل )خارج از هیئت مدیره( انتخاب گردیدند 
. - کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد رئیس 
هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کهنوج )555673(

شرکت  بوتیا  گستر  قطعه  سیرجان  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 15063 و شناسه ملی 14007011425
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/23 
: 1 - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده  اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
صادرات  و  واردات  بازرگانی  امور  کلیه  انجام  گردید:  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه 
کاالهای مجاز و انجام امور خدماتی و تولیدی و سرمایه گذاری در خصوص قطعات 
کارخانجات  انواع  احداث  و  تولیدی  های  پروژهه  و  سنگین  و  سبک  های  خودرو 
کاالهای مجاز بصورت کلی و خدمات و انجام هرگونه عملیات پیمانکاری و مدیریت 
در  و شرکت  خارجی  و  داخلی  های  از شرکت  نمایندگی  اعطای  و  اخذ  و  پیمان 
اعتبار  و  وام  اخذ  از کشور،  و خارج  داخل  دولتی وخصوصی  مناقصات  و  مزایدات 
در  شعبات  و  دفاتر  ایجاد  امکان  و  خارجی  و  داخلی  های  بانک  از  تسهیالت  و 
،تولیدی، خدماتی  بازرگانی  فعالیت های  نهایتا هرگونه  و  از کشور  و خارج  داخل 
و صنعتی، ایجاد خط مونتاژ و تولید قطعات ماشین آالت سنگین و ماشین آالت 
جاده ای،ماشین های برقی و خورشیدی و انواع وانت بار و اتوبوس و موتورسیکلت 
انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم )  در صورت ضرورت قانونی 

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 )555671(

شرکت  بوتیا  گستر  قطعه  سیرجان  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 15063 و شناسه ملی 14007011425 
تصمیمات   1398/03/28 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل اتخاذ شد : -1 آقای مهدی برائی نژاد باکدملی 3110213664 به سمت رئیس 
نایب  هیات مدیره - خانم مهدیه مهرابیان به شماره ملی 3091118630به سمت 
رئیس هیئت مدیره - آقای امیر رضا محمد خانی با کدملی 2992638501به سمت 
عضو هیات مدیره و مدیر عامل - خانم محترم اعظمی با کد ملی 2470643880 
به سمت عضو هیات مدیره - خانم اعظم یوسفی زرندی با کد ملی 3091478572 
به سمت عضو هیئت مدیره -2کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )555670(

شرکت  بوتیا  گستر  قطعه  سیرجان  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 15063 و شناسه ملی 14007011425 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
1398/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای محمد عسکری پور ارجاسی با 
کد ملی 2980365750 به سمت بازرس اصلی و خانم اطهره یوسفی زرندی با کد 
ملی 3080159578 به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 
ثبت  اداره کل  انتخاب شد.  کثیراالنتشار  روزنامه  بعنوان  امروز  روزنامه کرمان   2-
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان  استان کرمان  اسناد و امالک 

)555669(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی هل کار نگار شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 11952 و شناسه ملی 10630179655 

مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
انتخاب  سال   2 مدت  برای  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  الف-اعضاء   1398/02/19
گردیدند: شرکت گالب زهرا به شناسه ملی 10630082930 بنیاد خیریه فرهنگی 
وتربیتی حاج علی اکبر صنعتی به شناسه ملی 10630000133 آقای سیداحمد 
علوی ارجاس به کد ملی 2991349964 ب- موسسه حسابرسی رهیافت حساب 
تهران به شناسه ملی 10100474104 به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت 
و آقای سبحان توفیق به کد ملی 2993855451 بعنوان بازرس علی البدل انتخاب 
شد. ج-صورتهای مالی منتهی به 1397/04/31 مورد تصویب قرار گرفت. د-روزنامه 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )555257(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی هل کار نگار شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 11952 و شناسه ملی 10630179655 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/19 الف-تعیین 
سمت مدیران : آقای سیدعلی مصطفوی به کد ملی 3090982099 نماینده شرکت 
آقای  مدیره  هیات  رئیس  به سمت  ملی 10630082930  شناسه  به  زهرا  گالب 
محمود صنعتی به کد ملی 2991284501 نماینده بنیاد خیریه فرهنگی وتربیتی 
رئیس  نایب  سمت  به   10630000133 ملی  شناسه  به  صنعتی  اکبر  علی  حاج 
هیات مدیره آقای سیداحمد علوی ارجاس به کد ملی 2991349964 به سمت 
عضو هیات مدیره آقای سیدعباس شهیدی به کد ملی 3070971067 به سمت 
با  غیره  و  قبیل چک سفته  از  تعهدآور  و  بهادار  واوراق  اسناد  مدیرعامل ب-کلیه 
امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس 
هیات مدیره و با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و 
اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )555254(

آرسس  گستر  کیهان  کارمانیا  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   16170 ثبت  شماره  به   1398/04/24 درتاریخ 

 14008470019
زیر  شرح  به  آن  که خالصه  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت 
امور  در  ساخت  عملیات  جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : 
عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی 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، 
بل الغدیر2 ، کوچه جنوبی 2 ، کوچه بهاران 1 ، پالک 0 ، طبقه سوم کدپستی 
7618156346 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال 
نقدی منقسم به 100000 سهم 100 ریالی تعداد 100000 سهم آن بی نام عادی 
مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 474081 مورخ 
گردیده  پرداخت   4214 کد  با  جمهوری  شعبه  صادرات  بانک  نزد   1398/03/13
است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علی سالجقه 
تذرجی به شماره ملی 2980423092و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم زهرا فتاحی دهشتران به شماره ملی 
3149469635و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسینعلی 
اسالمی نژاد پاریزی به شماره ملی 3149751871و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حامد اصغرزاده به 
شماره ملی 0939043572 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای روح 
اهلل محمودی به شماره ملی 3149745748 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )554067(
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راز ناپدید شدن ۸ ساله
 پسر جوان 

با  شده  ناپدید  مرموزی  به طرز  قبل  سال   ۸ از  که  جوانی  پسر  خانواده 
خواهان  و  است  پسرشان  قاتل  شدند  مدعی  وی  دوست  از  شکایت 

قصاص شدند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بامداد ۱۱ آبان سال ۹۰ 
مرد سالخورده ای به پلیس آگاهی رفت و از ناپدید شدن پسر ۲۸ ساله اش 

به نام عباس خبر داد.
دوست  همراه  بار  آخرین  او  ندارم.  اطالعی  هیچ  پسرم  از  گفت:  وی 
تا  بازنگشت  دیگر  و  رفت  شمال  سفر  به  سیاوش  به نام  اش  صمیمی 
اینکه دیروز عصر سیاوش مقابل در خانه مان آمد و سراغ پسرم را گرفت. 
می گفت از عباس خبری ندارد، اما پسر کوچکم گفت که سیاوش کاپشن 
عباس را به تن داشت و ماشین و گوشی تلفن همراه او نیز در اختیار 
سیاوش بود. من به او مشکوک هستم و می ترسم سیاوش بالیی سر 

پسرم آورده باشد.
بازداشت شد.  داد سیاوش ۳۰ ساله  پلیس  به  این مرد  با اطالعاتی که 
در بررسی سوابق وی مشخص شد که ۲ سابقه سرقت از خانه نیز در 
ندارد  اطالعی  از سرنوشت دوستش هیچ  ادعا کرد  دارد. وی  پرونده اش 
تهران  به  با هم  اما  بودیم،  رفته  به سفر شمال  و عباس  و گفت: من 
برگشتیم و من هیچ خبری از او ندارم. او خودش ماشینی را که در اختیار 

داشت به من داد و رفت.
در حالی که سیاوش منکر اطالع از سرنوشت عباس بود تالش پلیس 
نیز به نتیجه نرسید و هیچ ردی از عباس به دست نیامد. سیاوش نیز 
با وثیقه آزاد شد تا اینکه با گذشت هشت سال از این ماجرا سیاوش در 
شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. در 
ابتدای جلسه پدر عباس در جایگاه ویژه ایستاد و گفت:من تنها ولی دم 
پسرم هستم و همسرم سال ها پیش فوت شده است. شک ندارم سیاوش 

پسرم را کشته و جنازه او را سر به نیست کرده است.
اگر او در این سال ها با ما همکاری کرده و حقیقت را گفته بود حاال اعالم 
رضایت می کردم، اما سیاوش با دروغ گویی هایش در این سال ها ما را 

فریب داده و به همین خاطر برایش قصاص می خواهم.
وی در پاسخ به سؤال قاضی درباره اینکه از کجا می دانید سیاوش قاتل 
پسرتان است، گفت: وقتی سیاوش مقابل در خانه مان آمد و سراغ عباس 
را از برادر کوچکش گرفت کاپشن عباس را به تن داشت و موبایل پسرم 
در دستان او بود. من وقتی مقابل در خانه رفتم تا او را بگیرم او پا به فرار 

گذاشت. من شک ندارم قاتل پسرم است.
وی  کرد.  انکار  را  جرمش  و  ایستاد  ویژه  جایگاه  در  سیاوش  سپس 
گفت: من و عباس بچه یک محل بودیم و از سال ها قبل یکدیگر را 
می شناختیم. من اعتیاد داشتم و به کمپ ترک اعتیاد رفته بودم تا اینکه 
چند ماه بعد عباس هم به آنجا آمد. من پس از خروج از کمپ چند بار 
به مالقات او رفتم و با هم صمیمی تر شدیم. آن روز او با پراید دزدی 
مقابل در خانه مان آمد و از من خواست تا با هم به سفر شمال برویم. من 
هم قبول کردم. اما من درست به خاطر ندارم به کدام شهر رفته بودیم. 
شیشه کشیده بودم و حال طبیعی نداشتم که خودم را در ساحل دریا 
دیدم. عباس می گفت دختری را می شناسد که یک سماور عتیقه دارد. او 
می خواست سماور عتیقه را از دختر جوان بدزدد. وقتی به شمال رسیدیم 
عباس با دخترجوان تماس گرفت، اما او پاسخش را نداد. حتی عباس از 

آنجا با پدرش تماس گرفت و گفت به شمال رسیده است.
خاطر  همین  به  بود  شده  تمام  عباس  موبایل  شارژ  داد:  ادامه  وی 
سیمکارتش را در گوشی موبایل من انداخت و گوشی خودش را به من 
داد به همین خاطر گوشی او پیش من بود. وقتی می خواستیم به تهران 
برگردیم بین راه پرایدی را دید که قفل نداشت. عباس پراید را سرقت کرد 
و خودروی پراید خودش را که البته آن هم دزدی بود به من داد. ما پس 
از مصرف شیشه به سمت تهران حرکت کردیم، اما چون جاده مه آلود 

بود من ماشین او را گم کردم و دیگر او را ندیدم.
قاضی پرسید: تو در بازجویی های اولیه اعتراف کرده بودی که در شمال 

با عباس درگیر شدی و او را با چاقو کشتی، در این باره چه می گویی؟
سیاوش پاسخ داد: من قباًل تحت فشار به قتل اعتراف کرده بودم، اما 
حاال حقیقت را می گویم. در این سال ها پلیس عباس را پیدا نکرده من 

نمی دانم چه بالیی سر او آمده است.
من فکر می کنم شاید عباس زنده است و پدرش قصد اخاذی از من را 
دارد چرا که یک بار به من گفتند اگر ۴۰۰ میلیون تومان به ما بدهی 
درخواست  ندارم  پولی  گفتم  وقتی  ولی  آزاد شوی،  تا  رضایت می دهیم 
قصاص دادند. با پایان دفاعیات این متهم، قضات برای تصمیم گیری در 

این پرونده مرموز وارد شور شدند تا رأی صادر کنند.

دستگیری قصاب یک خانواده
 7 نفره در چابهار

مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، نوشت: جانشین انتظامی سیستان 
و بلوچستان گفت: قاتل خانواده ۷ نفره در پاکستان که در شهر چابهار 
مردی ۴۷ ساله را نیز به ضرب گلوله به قتل رسانده بود درکمتر از سه 

روز توسط پلیس آگاهی دستگیر شد.
فقره  یک  جاری،  سال  ماه  مرداد  سوم  کرد:  اظهار  طاهری  احمد  سردار 
تیراندازی منجر به جرح در بلوار امام خمینی )ره( شهر چابهار به مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم و بالفاصله عوامل انتظامی برای بررسی 

موضوع به محل اعزام شدند.
افزود: در بررسی های به عمل  انتظامی سیستان و بلوچستان  جانشین 
آمده مشخص شد راننده یک دستگاه تاکسی مسافربری که در ایستگاه 
سرنشین  توسط  بوده  ایستاده  مسافر  انتظار  در  »نوبندیان«  مسافربری 
یک دستگاه پژو ۴۰۵ مورد اصابت گلوله قرار گرفته و پس از انتقال به 
بیمارستان امام علی)ع( با وجود تالش های تیم پزشکی روز بعد از حادثه 

به علت شدت جراحات وارده فوت کرده است.
آگاهی  پلیس  جنایی  جرائم  با  مبارزه  دایره  کارآگاهان  کرد:  عنوان  وی 
چابهار با بررسی اظهارات شاهدان عینی در محل و یک سری تحقیقات 
میدانی ضارب را که یک تبعه پاکستانی غیرمجاز است  شناسایی کردند.
سردار طاهری گفت: تیم عملیات ویژه پلیس آگاهی پس از هماهنگی 
در  را  متهم  مخفیگاه  چابهار  دادسرای  اول  شعبه  بازپرس  با  قضائی 
محدوده خیابان حافظ محاصره و در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه او را 
دستگیر و در بازرسی از محل یک قبضه سالح کلت کمری و یک تیغه 

خشاب حاوی ۳ عدد تیر جنگی  کشف کردند.
با اشاره به ادامه تحقیقات برای دستگیری متهم دیگر این پرونده  وی 
تصریح کرد: در ادامه بررسی ها مشخص شد قاتل ۳۳ ساله فردی سابقه 
دار و به جرم قتل ۷ تن از اعضای یک خانواده در شهر »لیاری« ایالت 

بلوچستان پاکستان تحت تعقیب پلیس اینترپل بوده است.

رحمانی فضلی:  شاهد ثبات نسبی در قیمت ها هستیم

تربیت معلمان ویژه برای »مدارس تیزهوشان«

اطالع رسانی  ستاد  جلسه  گفت:  کشور  وزیر 
اکثریت  حضور  با  کشور  اقتصادی  تبلیغات  و 
اعضا تشکیل شد و طبق روال در ابتدای جلسه 
انجام شده،  پیگیری های  و  مصوبات  از  گزارشی 
ارائه شد که در این زمینه هم در بخش ذخایر 
گندم و همچنین در مورد بنادر و تخلیه کاالها 
گزارش های  بود،  قبل  جلسه  کار  دستور  در  که 
پیگیری  نشان دهنده  که  شد  ارائه  خوبی  بسیار 

مناسب و پیشرفت کار است.
اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
وزیر  فضلی،  رحمانی  عبدالرضا  کشور،  وزارت 
کشور در حاشیه سی ودومین جلسه ستاد اطالع 
یکی  گفت:  کشور  اقتصادی  تبلیغات  و  رسانی 
بحث  جلسه،  این  در  شده  مطرح  موضوعات  از 
اطالع رسانی اخبار دادگاه های مفاسد اقتصادی 
امر  فساد  با  مبارزه  اصل  که  این  ضمن  است؛ 
مردم  و  شود  انجام  باید  که  است  خوبی  بسیار 
قدرت  این موضوع حتماً  و  دارند  انتظار  و  توقع 
عزم  نشان دهنده  و  داشت  خواهد  بازدارندگی 
مفاسد  با  برخورد  در  دولت  و  حاکمیت  اراده  و 
پردازش  و  اطالع رسانی  نوع   اما  است  اقتصادی 
خبری باید به گونه ای باشد که در مردم اعتماد، 
که  نشود  موجب  و  کند  ایجاد  امید  و  اطمینان 

افکار عمومی آسیب ببیند. 
شد  مقرر  منظور  همین  به  افزود:  کشور  وزیر 
در  موضوع  این  مختلف  دستگاه های  حضور  با 

کمیته ای بررسی و اعالم نظر شود.
رحمانی فضلی با بیان این که موضوع اعالم قیمت 
۱۰۰ قلم کاال که در جلسه قبل ستاد، مورد توجه 
قرار گرفته بود، در این جلسه با حضور نمایندگان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطرح شد و روش 
اعالم قیمت ها و قیمت گذاری مورد بررسی قرار 
گرفت، گفت: این روش باید به گونه ای باشد که 
مردم به این قیمت گذاری ها اعتماد پیدا کنند 
و به گونه ای نشود که قیمت های اعالم شده با 

قیمت موجود در بازار متفاوت باشد.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: بر اساس رویکردهای 
مورد تاکید، مقرر شد که تنظیم بازار و همچنین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوعات را 

به دقت پیگیری و به روزآوری کنند.
رحمانی فضلی اضافه کرد: بر اساس گزارش ارائه 
بین  از  کاالها،  قیمت  وضعیت  درخصوص  شده 
۱۰۰ قلم کاالی مورد بررسی، ۱۶ قلم کاال بین 
۴درصد تا ۲۵ درصد کاهش داشته و ۱۴ قلم به 
سایر  قیمت  است .  داشته  افزایش  نسبت  همین 
کاالها نیز تقریباً ثابت بوده که نشان دهنده ثبات 
نسبی در بازار قیمت ها است. همچنین گزارشی 
ثبات و کاهش  بر  آتی مبنی  و روند  ارز  بازار  از 
قیمت ارز در روزهای آینده از سوی بانک مرکزی 

ارائه شد که امیدواریم ان شاء اهلل محقق شود.
اقتصادی  تبلیغات  و  رسانی  اطالع  ستاد  رئیس 
با اشاره به بررسی نوسان قیمت مرغ در سی و 

دومین جلسه ستاد گفت: با گزارش و توضیحاتی 
شد،  ارائه  کشاورزی  جهاد  وزارت  سوی  از  که 
مقرر شد تنظیم بازار با ذخایر موجود و با اعمال 
سیاست های الزم در ظرف هفته جاری، به نوعی 
با  متناسب  قیمت  ثبات  شاهد  که  کند  عمل 

قیمت اعالمی از سوی تنظیم بازار باشیم.
بازارسازی  امر  دو  که  این  بیان  با  کشور  وزیر 
جلسه  این  در  واقعی  غیر  های  سازی  قیمت  و 
قرار گرفت، تصریح  بررسی  ستاد مطرح و مورد 
در  اقدامات  از  گزارشی  قضاییه  قوه  کرد: 
خصوص سایت هایی که در جهت قیمت سازی، 
ارائه  بودند،  داده  انجام  نامناسبی  فعالیت های 
این  با  موثری  بسیار  جلسات  خوشبختانه  کرد. 
قبیل سایت ها برگزار و مقرر شده که متناسب با 

سیاست های وزارت صمت عمل کنند.
این زمینه، مقرر شد قوه قضاییه  افزود: در  وی 
و وزارت صمت، در حوزه بازارسازی ها به ویژه 
در شبکه های خارج از کشور که در امر خروج 
سرمایه، خرید ویال یا امکانات در خارج از کشور 
تبلیغ می کنند و یا درخصوص اقامت های خارج 
از کشور یا ارائه خدمات ویزا تبلیغات نامناسبی 
چنین  تا  شود  انجام  قانونی  اقدامات  می کنند، 
ممنوعه  موارد  جزو  تواند  می  بعضاً  که  مواردی 

باشد، رسیدگی و ساماندهی شوند.
و  فعالیت  با  کرد:  امیدواری  ابراز  کشور  وزیر 
پاسخگویی به موقع و انعکاس اقدامات دستگاه ها 
به  بیشتری  اطمینان  اقتصادی  های  حوزه  در 

مردم دهیم.

درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی  مرکز  رئیس 
تربیت  برای  برنامه ریزی  از  جوان  پژوهان  دانش  و 
فرهنگیان  دانشگاه  در  تیزهوشان  مدارس  معلمان 
گفت: چارت نیروی انسانی  در سال جاری خبر داد و 
نیروی  مانند  درخشان  استعدادهای  مدارس  در 
است.  زننده  ضربه  بسیار  که  شده  دیده  عادی 
معلمان متعلق به ما نیستند و یکی دو سالی اینجا 
دیگر  مدارس  به  و  می شوند  جابجا  بعد  و  می مانند 

می روند.
اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  مهاجرانی  فاطمه 
بهره برداری  و  معلمان  توانمندسازی  ضرورت  به 
و  یاددهی  متنوع  فرصت های  خلق  و  امکانات  از 

دنبال  امسال  را  برنامه  این  کرد:  اظهار  یادگیری 
آموزش  حوزه  در  متخصص  دبیران  باید  می کنیم. 

تیزهوشان داشته باشیم.
شاهد  امیدواریم  و  شده  آغاز  مسیر  این  افزود:  وی 
تربیت معلمان تیزهوشان در دانشگاه فرهنگیان در 

آینده نزدیک باشیم.
و  درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی  مرکز  رئیس 
سال های  در  اینکه  بیان  با  جوان  پژوهان  دانش 
عنوان  به  سمپاد  مرکز  که  زمانی  در  و  گذشته 
»سازمان« فعالیت می کرد، امر تربیت نیروی انسانی 
گذشته  در  گفت:   می گرفت  صورت  متخصص 
که در  دبیران متخصص جذب می شدند و دبیرانی 

ویژه  مزایای  کارشان  نوع  جهت  به  بودند  سمپاد 
که سمپاد به مرکز تبدیل  هم داشتند، ولی از زمانی 

کاهش رفته است. شده، این روند روز به روز رو به 
مهاجرانی ادامه داد: قصد داریم این مسیر را دوباره 
تربیت  سمپاد  برای  متخصص  دبیران  و  بزنیم  کلید 

کنیم.
وی با اشاره به نیاز مدارس سمپاد به نیروی انسانی 
انسانی  نیروی  روی  هرچقدر  افزود:  متخصص 
بازخورد مثبت  و  نتیجه  کنیم حتما  گذاری  سرمایه 
آن را خواهیم دید. چارت نیروی انسانی در مدارس 
دیده  عادی  نیروی  مانند  درخشان  استعدادهای 
متعلق  معلمین  است.  زننده  ضربه  بسیار  که  شده 

به ما نیستند و یکی دو سالی اینجا می مانند و بعد 
جابجا می شوند و به مدارس دیگر می روند. در حال 

کادر نیروی انسانی مجرب نیاز داریم. حاضر به 
درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی  مرکز  رئیس 
به  مرکز  تبدیل  زمان  درباره  جوان  پژوهان  دانش  و 
سازمان و در وقع احیای دوباره سازمان ملی پرورش 
گذشته در شورای  که سال  استعدادهای درخشان 
گفت:  بود  به تصویب رسیده  انقالب فرهنگی  عالی 
ایرادهایی  استخدامی  اداری  امور  سازمان  ظاهرا 
به شورای  و دوباره  بود  کرده  وارد  این مصوبه  به  را 
که امید است  عالی انقالب فرهنگی برگردانده شده 

ایرادات هرچه زودتر برطرف شود.

کارگران  صنفی  انجمن های  کانون  رئیس  نایب 
به  که  داد  خبر  دستورالعملی  ابالغ  از  ساختمانی 
ساختمانی  کارگر  هزار   ۲۶۰ اندازه  به  موجب  آن 
ایجاد  اجتماعی  تامین  بیمه  برای  خالی  ظرفیت 

خواهد شد.
کرد:  اظهار  ایسنا،  با  وگو  گفت  در  ساداتی  هادی 
از  اخیر  روزهای  طی  که  دستورالعملی  اساس  بر 
که  کسانی  شده،  صادر  مرکز  اجتماعی  تامین  ستاد 
پرونده هایشان  یا  حذف  ایرانیان  رفاه  سامانه  از 
مختومه شده است جایگزین متقاضیان بیمه تامین 

اجتماعی خواهند شد.
کز  مرا همه  به  که  دستورالعمل  این  داد:  ادامه  وی 
استانها ابالغ شده امکان جایگزینی متقاضیان بیمه 

کارگر ساختمانی  که دیگر در لیست بیمه  با افرادی را 
نیستند و حذف شده اند، فراهم می کند.

کارگران  صنفی  انجمن های  کانون  رئیس  نایب 
کارگران  بیمه  پیش بینی  درباره  ساختمانی 
گفت: متقاضیان بیمه را بر  ساختمانی در سال ۹۸ نیز 
اساس ظرفیت سامانه مشخص و هر تعداد متقاضی 
اعالم  باشند  کرده  نام  ثبت  ایرانیان  رفاه  سامانه  در 
پرونده  نفر  بر ۲۶۰ هزار  بالغ  می کنیم. در حال حاضر 
و  به شمار می روند  که ظرفیت خالی  داریم  مختومه 
کارگر  کنیم، به عبارتی به اندازه ۲۶۰ هزار  باید آن را پر 
صورت  در  که  داریم  بیمه  خالی  ظرفیت  ساختمانی 
نیاز به سهمیه جدید برای افزایش آن اقدام می کنیم.
شامل  پرونده  شدن  مختومه  ساداتی،  گفته  به 

بسته  کامل  طور  به  پرونده هایشان  که  است  کسانی 
هنگام  که  ساختمانی  کارگران  دسته  آن  و  شده 
اعتراض  یا  نداشته   حضور  محل  در  بازرس  مراجعه 

کرده و مجدد بازرسی شده اند را شامل نمی شود.  
رفاه  سامانه  در  نفر  هزار   ۲۶۰ کنون   تا گفت:  وی 
ساختمانی  کارگر  که  شده اند  شناسایی  ایرانیان 
قرار  ساختمانی  کارگر  از  غیر  گروهی  در  یا  نیستند 
کنند چون واجد  دارند و چنانچه در سامانه ثبت نام  

شرایط نیستند از سوی سامانه حذف می شوند.
کارگران  صنفی  انجمن های  کانون  رئیس  نایب 
آمارها  آخرین  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  ساختمانی 
کارگر ساختمانی مشمول بیمه  یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
که از این تعداد پرونده ۲۶۰  تامین اجتماعی هستند 

هزار نفر مختومه شده و با احتساب افراد باقیمانده 
که  کشور داریم  کل  جمعا ۹۴۰ هزار نفر بیمه پرداز در 
کنیم و پس از آن در  در ابتدا باید ظرفیت مانده را پر 

صورت نیاز به سهمیه درخواست می دهیم.
بیمه  قانون   ۵ ماده  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
تامین  سازمان  ساختمانی،  کارگران  اجتماعی 
با دریافت ۷ درصد حق بیمه  اجتماعی مکلف شده 
کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض  سهم بیمه شده از 
بیمه  تداوم پوشش  به  از مالک نسبت  پروانه  صدور 
کند. در صورت عدم  کارگران ساختمانی اقدام  تمام 
بیمه ای  پوشش  گسترش  برای  الزم  منابع  تامین 
سقف  افزایش  وزیران  هیأت  تصویب  با  کارگران، 

مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بالمانع است.

خبر خوش برای کارگران ساختمانی

خبر
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خسارت قاچاقچیان

 به تاغ زار های کرمان
مدیر کل منابع طبیعی استان کرمان با تاکید براینکه افغانستانی 
کش ها صدمات جبران ناپذیری به تاغ زار های این استان وارد 
می کنند، گفت: قاچاقچیان انسان با قطع تاغ زار ها اقدام به ایجاد 
مهاجران  جایی  جابه  برای  مختلف  نقاط  در  اختفاء  محل های 

می کنند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
مهدی رجبی زاده ،مدیر کل منابع طبیعی استان کرمان گفت: 
در حال حاضر بسیاری از جاذبه های گردشگری استان کرمان در 

مالکیت منابع طبیعی قرار دارند.
زار  تاغ  هکتار  هزار   ۲۸ کرمان  شهر  پیرامون  اینکه  بیان  با  او 
وجود دارد، تصریح کرد: کاشت این تاغ زار ها در طول ۴۰ سال 
و در فاصله زمانی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ صورت گرفته است.

افغانستانی کش ها صدمات جبران  براینکه  با تاکید  رجبی زاده 
کرد:  عنوان  می کنند،  وارد  استان  این  زار های  تاغ  به  ناپذیری 
محل های  ایجاد  به  اقدام  زار ها  تاغ  قطع  با  انسان  قاچاقچیان 
جایی  جابه  هنگام  در  تا  می کنند  مختلف  نقاط  در  اختفاء 

مهاجران افغانستان از آن ها استفاده کنند.
سوزی  آتش  در  را  سهم  بیشترین  گردشگران  اینکه  بیان  با  او 
مراتع این استان دارند، اظهار کرد: در حال حاضر سهل انگاری 
در  آتش سوزی ها  درصد  عامل ۷۰  گردشگران  احتیاطی  بی  و 

عرصه های منابع طبیعی استان کرمان است.

کشف ۲۱ رأس گوسفند قاچاق 

از یک دستگاه وانت در بم
راس   ۲۱ کشف  از  بم  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
شهرستان  این  در  پیکان  وانت  دستگاه  یک  از  قاچاق  گوسفند 
خبر داد. به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
سرهنگ مسلم برومند، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بم 
کنترل  هنگام  دهبکری،  بخش  انتظامی  پاسگاه  ماموران  گفت: 
خودرو های عبوری محور بم-جیرفت یک دستگاه خودرو پیکان 

وانت حامل گوسفند را جهت بررسی متوقف کردند.
او افزود: در بررسی انجام شده مشخص شد ۲۱ رأس گوسفند 

این وانت قاچاق و فاقد هرگونه مجوز بهداشتی هستند.
اینکه ارزش ریالی احشام قاچاق بیش  با بیان  سرهنگ برومند 
از ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده تصریح کرد: احشام قاچاق به 
اداره دامپزشکی شهرستان بم تحویل و راننده خودرو و سرنشین 
آن پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی 

معرفی شدند.

کشف ۹ تن موادمخدر در عملیات 

یگان های تکاوری استان کرمان
در  تکاوری  یگان های  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
ارتقای نظم و امنیت سراسر استان نقش مهمی دارند و کشف ۹ 

تن موادمخدر یکی از عملکرد های این یگان ها بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان  ، سردار  به گزارش گروه استان های 
برگزاری  حاشیه  در  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری 
این  برگزاری  از  هدف  تکاوری  یگان های  کارکنان  همایش 
همایش را توسعه امنیت کویر و مناطق همجوار استان کرمان با 

استان های شرقی کشور ذکر کرد.
او با بیان اینکه ماموریت اصلی یگان های تکاوری، تامین امنیت 
افزود:  است،  مخدر  مواد  قاچاقچیان  و  اشرار  با  برخورد  و  کویر 
از ابتدای سال جاری تا کنون قریب به ۹ تن انواع مواد مخدر، 
مقادیری سالح و مهمات و دستگیری تعدادی از قاچاقچیان مواد 
از دستاورد های  مواد بخشی  توقیف خودرو های حامل  و  مخدر 

یگان های تکاوری فرماندهی انتظامی استان بوده است.
با  با توکل به خدا و پشتیبانی مقامات قضایی و  بیان  کرد:  او 
و  همراهی  البته  و  ناجا  تکاور  و  دالور  نیرو های  این  به  اتکای 
همکاری خوب مردم اجازه نخواهیم داد اشرار و قاچاقچیان مواد 

مخدر از حوزه امن استان کرمان تردد داشته باشند.
با  پلیس  راستا  این  در  کرد:  تصریح  استان  انتظامی  فرمانده 
کسانی که قصد اخالل در نظم و امنیت استان و انجام جرائم را 

داشته باشند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

تیرازیس،  اکسایا،  ۴رشته  قالب  در  کرمان  استان 
ـ  کشور  قهرمانی  مسابقات  در  پارتیان  و  اگماتونو 

انتخابی رقابت های بین المللی آنتالیا حضور می یابد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، نخستین نشست هم اندیشی اعضای 
جمعی  حضور  با  کرمان  استان  اسپرت  او  انجمن 
و  اساتید  استانی،  آسیایی،  جهانی،  قهرمانان  از 
پیشکسوتان به منظور شناخت ظرفیت های الزم برای 
رشد و ارتقای این رشته ی اصیل ایرانی و نوپا در استان 

در محل اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.

در این جلسه بهروز ساالری قهرمان و صاحب سبک این 
رشته و رئیس انجمن او اسپرت استان کرمان در ابتدا 
و سپس  برای حضار  اسپرت  او  رشته  کلی  معرفی  به 

معرفی اعضای انجمن پرداخت.
کرمان  استان  افزود:  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
۵ تا ۸ شهریور ماه در قالب ۴رشته اکسایا، تیرازیس، 
مسابقات  در  حضور  منظور  به  پارتیان  و  اگماتونو 
قهرمانی کشور ـ انتخابی رقابت های بین المللی آنتالیا 

عازم این رقابت ها می شود.
ساالری تصریح کرد: تیم مبارزاتیمون و اکسایا و پارتیان 

قباًل در مسابقات کشوری شرکت کرده اند و تیرازیس و 
اگماتونو برای اولین بار است که حضور می یابند.

انجمن  رئیس  نایب  جعفرزاده  نشست، حسام  این  در 
اواسپرت استان و امیربهادر ترابی نژاد دبیر این انجمن 
به گوشه ای از اهداف و برنامه های پیش روی انجمن و 
راهکار هایی برای ارتقای سطح کیفی و کمی این رشته 

در استان کرمان پرداختند.
در ادامه، اعضای انجمن او اسپرت به عنوان مسئوالن 
اعضا  از  انتخاب و مسئولیت اجرایی هر کدام  رشته ها 
و  رشته ها  قوت  و  ضعف  نقاط  بررسی  به  و  تشریح 

و  همت  با  شد  مقرر  و  شد  پرداخته  موجود  امکانات 
تالش انجمن، کاستی ها رفع و به درخواست های اعضا 

جامعه ی عمل پوشانده شود.
از دیگر محوریت های مورد بحث در این جلسه، برگزاری 
کشوری  مسابقات  میزبانی  استانی،  لیگ  و  مسابقات 
مسابقات  به  کرمان  استان  تیم  اعزام  المللی،  بین  و 
قهرمانی کشور ـ انتخابی اعزام به مسابقات بین المللی 
آنتالیا، برگزاری کالس های داوری و مربیگری در استان 
برای حضور هرچه بهتر و پر قدرت ورزشکاران استان در 

رقابت های ملی و بین المللی بود.

تیم آکادمی مردان مبارز استان کرمان به مربیگری 
بیست  در  پور  شرفی  سعادت  و  معصومی  مهران 
بوکسینگ  کیک  الیت  مسابقات  دوره  دومین  و 
و  طال  مدال  شش  کسب  به  موفق  کشور  قهرمانی 

یک نقره شد.
کیک  الیت  سبک  نماینده  معصومی،  مهران 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  بوکسینگ 
گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
بیست و دومین دوره مسابقات الیت کیک بوکسینگ 
قهرمانی کشوربا حضور ۵۳۰ ورزشکار از ۱۶ استان از 
کشور در چهار رده سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و 
بزرگساالن به مدت دو روز در ورزشگاه شهید مجدیان 

شهرستان دزفول برگزار شد.
یادواره  مناسبت  به  مسابقات  این  اینکه  اعالم  با  او 
بار  نخستین  برای  اکبری"  "علیرضا  فقید  قهرمان 

این  پایان  در  افزود:  شد،  برگزار  خوزستان  استان  در 
رقابت ها، تیم آکادمی مردان مبارز استان کرمان به 
مربیگری مهران معصومی و سعادت شرفی پور موفق 

به کسب شش مدال طال و یک نقره شد.
اکبر  علی  اساس،  این  بر  کرد:  تصریح  معصومی 
نونهاالن،  رده ی  کیلوگرم   ۲۲ وزن  در  محمدی  ملک 
دانیال محمودی در وزن ۳۳ کیلوگرم رده ی نوجوانان، 
رده ی  کیلوگرم   ۳۶ وزن  در  محمدی  امیرحسین 
کیلوگرم   -  ۵۱ وزن  در  یاراحمدی  سجاد  نوجوانان، 
جوانان، رضا خضری در وزن ۶۰ کیلوگرم بزرگساالن و 
مهران معصومی در وزن ۷۰ - کیلوگرم بزرگساالن بر 
سکوی نخست ایستادند و عقیل ملک محمدی در 

وزن ۲۶ کیلوگرم نونهاالن نیز دوم شد.
وی یادآور شد: برگزیدگان این رقابت ها برای حضور در 

مسابقات جهانی معرفی می شوند.

امیرمهدی زنگی آبادی، دارتر کرمانی تمریناتش را در 
کنار سایر ملی پوشان به منظور حضوری قدرتمندانه در 

رقابت های جهانی رومانی آغاز کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
تیم  سازی  آماده  اردوی  مرحله  هجدهمین   ، جوان  

ملی دارت جوانان کشورمان که خود را برای شرکت در 
رقابت های جهانی رومانی آماده می کند در سالن دارت 

مجموعه ورزشی نقش جهان اصفهان آغاز شد.
در این اردوی ۵ روزه فاطمه صفی و مهشاد عوض زاده 
در بخش دختران و امیر مهدی زنگی آبادی )کرمان( و 

پوشان  ملی  عنوان  به  پسران  مهرداد سیفی در بخش 
اعزامی حضور دارند، ولی با توجه به مصدومیت مهرداد 
سیفی از ناحیه دست از امیر علی رمضانی هم دعوت 

شده تا در این اردو شرکت کند.
ابوالفضل  اردونشینان تمرینات خود را زیر نظر مربیان: 

مامانی، مسعود رحمانی، بهناز قربانی و منیژه ساالری 
و  بدنساز  مربی  عنوان  به  شهابی  محمدرضا  دکتر  و 

روانشناس پیگیری می کنند.
مسعود نجفیان، رئیس کمیته دارت استان اصفهان نیز 

به عنوان میزبان در این اردو حضور دارد.

رزمیکارانکرمانیبرایرقابتهایکشوریآمادهمیشوند

کیک بوکسینگ کاران کرمانی ۷ مدال کشوری کسب کردند

حضوردارترکرمانیدرهجدهمینمرحلهاردویتیمملی

خبر

رقابت های انتخابی تیم دختران و پسران زیر ۱۴ و زیر ۱۶ سال هیات 
ورزشی  برتر  استعداد های  المپیاد  در  برای شرکت  کرمان  استان  تنیس 

کشور با معرفی نفرات برتر پایان یافت.
فرانک حسنی، مدیر برگزاری رقابت های انتخابی تیم دختران و پسران 
با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  تنیس  هیات  سال   ۱۶ زیر  و   ۱۴ زیر 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، با اعالم اینکه 
از  بیش  حضور  با  کشور  ورزش  برتر  استعداد های  دورهالمپیاد  دومین 
۳۴ هزار ورزشکار در ۹۶ رشته برگزار خواهدشد، گفت: مسابقات تنیس 
المپیاد استعداد های برتر ورزشی ایران ۲۹ مرداد جاری تا ۴ شهریور ماه 

به میزبانی استان البرز برگزار می شود.

او با اشاره به اینکه مسابقات انتخابی تیم دختران و پسران زیر ۱۴ و زیر 
برای شرکت  میرزایی  نیایش  به سرداوری  استان  تنیس  ۱۶ سال هیات 
المپیاد استعداد های برتر ورزشی کشور به مدت یک روز در باشگاه  در 
افزود: نفرات برتر این رقابت ها در قالب  اقبال کرمان برگزار شد،  تنیس 
تیم منتخب هیئت تنیس استان کرمان در این المپیاد ورزشی حضور 

می یابند.
حسنی به نتایج رقابت های انتخابی تیم اشاره و تصریح کرد: در رده ی زیر 
۱۴ سال پسران، رقابت ها با حضور ۲۴ شرکت کننده به صورت تک حذفی 

برگزار شد که در پایان ارشیا دیلمی و امین ارجمندی انتخاب شدند.
مسئول برگزاری این رقابت ها بیان کرد: در رده ی زیر ۱۶ سال پسران نیز 

مسابقات با شرکت ۷ شرکت کننده به صورت حذفی برگزار شد که علی 
استوار و مهدی ارجمندی معرفی شدند.

با ۵ شرکت  رقابت ها  نیز  زیر ۱۴ سال دختران  حسنی گفت: در رده ی 
کننده به صورت دوره ای برگزار شد که در نهایت بینظیر رشیدفرخی و 

آیما عقیلی نسب انتخاب شدند.
او افزود: در رده ی زیر ۱۶ سال دختران هم، مسابقات با ۵ شرکت کننده به 
صورت دوره ای پیگیری شد که در پایان جیران رشیدی و سارا چاووشیان 

انتخاب شدند.
المپیاد  به  کرمان  استان  پسران  و  دختران  اعزامی  تیم  برای  حسنی 

استعداد های برتر ورزشی کشور آرزوی موفقیت کرد.

متخلف  یک  گفت:  بم  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
حرفه ای شکار حیوانات وحشی که در حوزه های شهرستان های بم وجیرفت 

اقدام به شکار وحمل الشه ها با االغ می کرد، دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، عیسی عارف 
کیا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بم گفت: یک شکارچی 
متخلف که به صورت حرفه ای در شهرستان های بم و جیرفت اقدام به شکار 

و حمل آن توسط االغ می کرد حین گشت و کنترل پیاده در شکارگاه های 
بم دستگیر شد.

او افزود: از متخلف مذکور الشه یک راس قوچ وحشی به همراه یک قبضه 
سالح ساچمه ای غیر مجاز، دوربین چشمی، تعدادی فشنگ ساچمه وچهار 
پاره کشف و ضبط شد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بم 

گفت: متخلف به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

پایان مسابقات انتخابی استعداد های برتر تنیس در کرمان

دستگیری شکارچی حرفه ای در بم

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم 
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 

۹۷۰۶۲۵ شعبه سوم اجرای احکام حقوقی کرمان تعدادی چرخ خیاطی به شرح زیر: 
۱- چرخ خیاطی راسته دوز ژوکی ۲ دستگاه جمعا به مبلغ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

۲- چرخ خیاطی کمرکش صنعتی ۱ دستگاه به مبلغ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۳- چرخ خیاطی سان سیر ۱ دستگاه به مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

۴- چرخ خیاطی دکمه زن صنعتی ۱ دستگاه به مبلغ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۵- چرخ خیاطی دکمه زن صنعتی ۱ دستگاه به مبلغ ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

۶- دستگاه فیوزینگ ۱ دستگاه به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
متعلق به آقای حسن رحمانی جمع کل اموال به مبلغ )۲۰۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال( توسط کارشناس رسمی 
دادگستری ارزیابی شده است را از طریق مزایده به فروش برساند جلسه مزایده برای روز چهارشنبه 
احکام  اجرای  های  مزایده  اتاق  در محل  دادسرا  نماینده  با حضور  مورخ ۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹ صبح 

حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد. لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می 
توانند تا ۵ روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال مذکور ردیف شماره ۱ تا ۶ واقع در کرمان - 
خیابان سرباز - ک ۳۵- غربی ۱۰- کوچه بازدید نمایند و پیشنهاد خود را به انضمام ۱۰ درصد مبلغ 
کارشناسی به مبلغ ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ ریال با شناسه واریز ۹۴۳۴۱۰۵۰۰۶۴۸۰۱۲۹۷ به حساب شماره 
۲۱۷۱۲۹۳۹۵۱۰۰۰ سپرده دادگستری کرمان نزد بانک ملی واریز و در پاکت درب بسته تا قبل از 
برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایند و برنده مزایده کسی 
درصد   ۱۰ مزایده  برنده  انصراف  صورت  در  و  باشد  داده  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  بود  خواهد 
مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ 

کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند. ۳۱۶ م/الف
دادورز برگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان -شیروانی 

آگهی ابالغ اجراییه کالسه شماره  9800323
طبق ماده ۱۸ و ۱۹ آئین نامه اصالحی اجرای ثبت اسناد و امالک بدین وسیله 

به شرکت حمل و نقل باربری قمادین بار ابالغ می شود بانک تجارت کرمان جهت وصول مبلغ 
۴۵۸/۸۹۳/۵۸۸ ریال موضوع الزم االجرا به موجب سند شماره ۶۰۲۵۰۰۳۶۵ - ۹۰/۱۰/۱۰ و 
نیمعشر دولتی علیه شما اجرائیه صادر نموده، با توجه به اینکه آدرس شما طبق اعالم مامور ابالغ 
شناسایی نگردیده و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شرکت را جهت ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید 
و آدرس فعلی نیز برای این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و از تاریخ انتشار که روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت 
ده روز مهلت دارید که نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایید بدیهی است در غیر این صورت 
طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا بجز این آگهی، آگهی دیگری 

منتشر نخواهد شد.
۷۰۹ م/الف

زهرا سرمست - کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی ابالغ اجراییه کالسه 9800317
بدین وسیله به شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری امین نگار بردسیر به شناسه 
ابالغ شناخته  مامور  گزارش  برابر  که  پرونده کالسه ۹۸۰۰۳۱۷  بدهکار  ملی ۱۰۶۳۰۰۱۷۶۳۰ 
مبلغ  تجارت  بانک  و  شما  بین   ۹۳۲۵۰۰۱۲۹ قرارداد  برابر  که  گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده 
درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار  ریال   ۸۱/۹۹۴/۷۸۹/۵۸۲
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح 
می باشد لذا طبق ماده ۱۸/۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. ۷۱۰ م/الف
رئیس  اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - علیرضا محمدی کیا
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در نشست مدیرکل امور مالیاتی با دادستان استان کرمان با جدیت مطرح شد؛

اخطار  قضایی به پــزشـــــــکان
 عدم نصب کارتخوان تا تاریخ23 مردادماه توسط فعالین بخش درمان مستوجب مسئولیت کیفری خواهد بود

چرا تک فرزندی خوب نیست؟

سرویس اجتماعی کرمان امروز

فرار  درباره  امروز  کرمان  روزنامه  در  گذشته  سال 
مالیات گزارشی  از پرداخت  شفاف و واضح پزشکان 
منتشر کردیم که در آن به مضرات این فرار نازیبای 
مالیاتی اشاره شده بود. بیمارانی که باید برای دریافت 
وجه نقد از عابر بانک پله ها و خیابان ها را طی کنند 
تا پزشک پُردرآمد بتواند از پرداخت مالیات فرار کند، 
اولین اشخاصی هستند که در این تخلف واضح لطمه 
مالیاتی  درآمدهای  به  توان  می  سپس  بینند.  می 
اشاره کرد که خرج همین شهر و همین کشور می 
کشور  و  شهر  وضعیت  از  اکثرا  که  پزشکانی  شوند. 
خود ناراضی هستند و هر روز از خوبی های آن طرف 
آب سخن به میان می آورند، اگر فرار مالیاتی نکنند، 
یقینا این استان و این کشور آبادتر می شود. دقیقا 
فاضله  مدینه  ایشان  که  کشورهایی  همان  مانند  به 
و  نجیب  متعهد،  پزشکان  بین  این  در  دانندش!  می 
شفاف  پرداخت  با  که  کنند  می  ضرر  پرست  وطن 
دارند.  متخلف  پزشکان  از  کمتر  درآمدی  مالیاتشان 
چندین بار در این باره نوشتیم و خوشبختانه امروز 
شنیدیم که آن بذر رشد کرده است و در جلسه ای 

مالیاتی  امور  مدیرکل  با  کرمان  استان  دادستان  که 
داشت، با جدیت این موضوع قرار است پیگیری شود 

که در ادامه متن این خبر را می خوانید.
استان  مالیاتی  امور  کل  مدیر  نشست  این  آغاز  در 
گفت: صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، 
داروسازی و دامپزشکی تا 23 مردادماه مهلت دارند 
در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی 
)کارتخوان بانکی( ثبت نام کنند. به موجب بند )ی( 
تبصره)2(  و   1398 سال  بودجه  قانون   )6( تبصره 

ماده)169( قانون مالیات های مستقیم، کلیه صاحبان 
داروسازی  پیراپزشکی،  پزشکی،  مشاغل  و  حرف 
وزارت  توسط  آنها  فعالیت  مجوز  که  دامپزشکی  و 
نظام  سازمان  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان 
دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب 
مالیات های  قانون   )169( ماده   )2( تبصره  آیین نامه 
مستقیم نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه 
فروشگاهی اقدام نمایند. براین اساس کلیه صاحبان 

حرف و مشاغل یاد شده مکلفند حداکثر تا تاریخ 23 
مرداده ماه 1398 نسبت به ثبت مشخصات دستگاه 

کارتخوان خود اقدام نمایند. 
دادستان عمومی و انقالب استان کرمان نیز در این 
نشست ضمن اعالم آمادگی در زمینه همکاری های 
دوجانبه با اداره کل امور مالیاتی استان، در خصوص 
درمان،  بخش  فعالین  توسط  بانکی  کارتخوان  نصب 
امکاناتش  و  قدرت  تمام  از  قضایی  دستگاه  گفت: 
عدم  کند.  می  استفاده  متخلفان  با  برخورد  برای 

درمان  بخش  فعالین  توسط  بانکی  کارتخوان  نصب 
مسئولیت  مستوجب  و  مالیاتی  فرار  بارز  مصادیق  از 
در  قضایی  دستگاه  است.  خاطی  افراد  برای  کیفری 
با  مردم  مشکل  حل  و  عمومی  حقوق  احقاق  جهت 
نصب  بود.  خواهد  مالیاتی  امور  پشتیبان  توان  تمام 
دستگاه کارتخوان توسط فعالین بخش درمان از این 
بر  کافی  نظارت  با  مالیاتی  امور  و  است  الزامی  پس 
اجرای این قانون متخلفان را برای برخورد قضایی به 

دادستانی معرفی می کند.

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

دستخوش  ایران  کشور  در  که  عرصه هایی  از  یکی 
آماری  داده های  است.  فرزندآوری  تحول شده، کنش 
گذشته  دهه  چند  در  باروری  نرخ  کاهش  از  حکایت 

می  کند 
از  باروری  نرخ  نزولی  تغییر  این  ایسنا،  گزارش  به 
و  ایرانی  خانواده های  فرزندآوری  زمینه  در  تحولی 
تمایل آن ها به تک فرزندی حکایت دارد. از سوی دیگر 
تک فرزندی نتیجه هر عامل یا عواملی که باشد، تغییر 
روند  و  ساختار جمعیت شناسی  در  فقط  نه  بنیادینی 
مختلف  جنبه های  در  بلکه  خانواده،  اجتماعی شدن 
آینده  در  فرد  ابعاد شخصیت  و همه  مدرسه  عملکرد 

ایجاد می کند .
و  خانوادگی  فردی،  آثار  و  خانواده  در  فرزندان  تعداد 
اجتماعی آن از مباحث چالش برانگیزی است که همواره 
پژوهشگران و اندیشمندان رشته های علوم انسانی را به 

خود مشغول کرده است.
نظریه پردازان علوم اجتماعی ارزش فرزند و تعداد آن 
بر  قوانین حاکم  و  اجتماعی  و سنن  آداب  اساس  بر  را 
بر  را  فرزندان  تعداد  اقتصادی  نظریه پردازان  و  جامعه  
اساس منافع و هزینه ها ارزیابی می کنند. تعداد فرزندان 
با توجه به منافع فرزندان مانند کاال، منبع لذت و نیروی 
و  کهولت  سنین  در  والدین  تامین  و  آنان  بودن  کار 

بیماری و نگهداری از آنان مورد بررسی قرار می گیرد.
ویژگی های  و  فرزند  تعداد  کاهش  تبلیغات 
تک فرزندان، عامل تمایل والدین به تک فرزندی

وضعیت  به  توجه  با  یک سو،  از  اخیر،  سال های  در 
در  که  تبلیغاتی  و  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
سوی  از  و  گرفته  صورت  فرزند  تعداد  کاهش  زمینه 
از پژوهش ها )پوستون  نتایج برخی  به  با توجه  دیگر، 
بیاتی،  1382؛  همکاران،  و  سردارپور  ؛   1986 یو،  و 
1383 (، که بیانگر ویژگی های مثبت تک فرزندها در 
برخی زمینه های عاطفی- رفتاری بوده، برخی والدین 
به  تمایل  دیگر  برخی  و  بسنده  فرزند  یک  داشتن  به 
داشتن تنها یک فرزند دارند، درحالی که نتیجه برخی 
؛   126 ص   ،  1387 )فیروزبخت،  دیگر  تحقیقات  از 
ویژگی های  و  بوده  عکس   ،)  2001 دیگران،  و  زانگ 
نامطلوبی را برای تک فرزندان نشان می دهد )لیسن و 
بالنتون، 2001 ، ص 728 ؛ عزیزی، 1390 ، ص 53 (.

گذشته  در  و  نیست  جدیدی  پدیده  فرزندی  تک 
اگرچه  داشته اند.  وجود  تک فرزند  خانواده های  نیز 
جمعیتی  گذار  دوره  از  پیش  ایران  در  خانواده  نوع 

قاعدتا خانواده گسترده بوده، خانواده هایی که افراد از 
پدربزرگ تا نوادگان در یک خانه زندگی می کردند.

ایران  نباید تصور کرد که این شکل خانواده در کل 
و در میان همه اقشار جامعه رایج بوده، بلکه در کنار 
داشت؛  وجود  نیز  هسته ای  خانواده  گسترده،  خانواده 
تعدادی  و  والدین  نسل  دو  از  فقط  که  خانواده هایی 

فرزند تشکیل شده بود.
تعداد فرزندان نه بر اساس برنامه ریزی و قصد قبلی، 
بلکه بیشتر به صورت اتفاقی و غیر برنامه ریزی شده به 
دنیا می آمدند. البته گاهی خانواده تک فرزند نیز وجود 
داشته، بنابراین این نوع تک فرزندی در گذشته چندان 
اگر  و  بود  نخورده  گره  خانواده ها  خواسته  و  میل  به 
می کرد،  سپری  را  خود  عمر  فرزند  یک  با  خانواده ای 
این خواسته چندان به انتخاب خانواده وابسته نبود این 

حالت را می توان تک فرزندی طبیعی نام نهاد.
نبود،  فرزندآوری  غالب  الگوی  تک فرزندی  نوع  این 
اغلب  و  بود  باالیی  بسیار  سطح  در  باروری  بلکه 
خانواده ها تعداد زیادی فرزند داشتند که برخی از این 
از دست  را  باال جان خود  اثر مرگ و میر  بر  فرزندان 

می دادند.
تصور بر این است که در جامعه امروز نگرش خانواده ها 
به   . به فرزندآوری و تعداد فرزندان تغییر کرده است 
بیان دیگر، امروزه خانواده ها به » تک فرزندی ارادی « 

گرایش پیدا کرده اند.
این نوع تک فرزندی به دلیل شرایط نامساعد بهداشتی 
و مرگ و میر باال نیست، بلکه والدین به طور ارادی و 
به دلخواه خود به داشتن یک فرزند اکتفا می کنند. این 
تغییر در ساختار خانواده و کاهش تعداد فرزند، تغییر 
در روابط درون خانواده را نیز به همراه داشته و کیفیت 

زندگی تک فرزند را تحت تأثیر قرار می دهد.
رابطه تعداد فرزندان با افسردگی والدین

همدیگر  به  زوجین  وابستگی  افزایش  موجب  فرزند 
را  آنان  انگیزه  و  زندگی می شود  در  اعتماد  افزایش  و 
برای کسب موفقیت دوچندان می سازد )فریدمن، هکتر 
و کانازاوا، 1994(. برخی نیز با بررسی رابطه سالمت 
دریافتند  خانواده  فرزندان  تعداد  با  والدین  بیماری  و 
دارد  ارتباط  فرزندان  تعداد  با  والدین  افسردگی  که 
هرچند  2008(؛  کوکولو،  و  سنگون  سوزر،  )یانگین، 
برخی پژوهش های دیگر این رابطه را گزارش نکرده اند 
حقیقی زاده،  و  ثانی  کمیلی  تدین،  افشاری،  )یساری، 
دریافتند  نیز  تحولی  روان شناسان  از  برخی   .)1390
که بین تعداد فرزندان خانواده و تحول فرزندان رابطه 

وجود دارد.
دالیل  به  تک  فرزند  والدین  تعداد  که  سال هاست 
متعددی رو به افزایش است از جمله اینکه تأمین هزینه 

خانواده های پرجمعیت دشوار است، والدین به راحتی 
داشته  کنترل  تحت  را  خود  فرزند  تربیت  می توانند 
هستند،  نگران  جمعیت  افزایش  درباره  همه  باشند، 
با مشکالتی که ممکن  از والدین مایل نیستند  برخی 
است میان فرزندان ایجاد شود روبه رو شوند و آنان از 
پیچیده شدن مسائل خانوادگی که بر اثر چندفرزندی 
ترجمه  هارت،  )پیک  می ورزند  اجتناب  می آید،  پدید 

حاجی زاده، 1384(.
عاطفی- زمینه  در  مثبتی  ویژگی های  تک فرزندها 

یک  داشتن  به  والدین  برخی  بنابراین  دارند،  رفتاری 
فرزند بسنده می کنند و برخی دیگر تمایل به داشتن 
جوان،  شوهران  و  زنان  بیشتر  دارند.  فرزند  یک  تنها 
از  رفاه طلبی،  روحیه  و  اقتصادی  مشکالت  دلیل  به 
داشتن فرزند امتناع می ورزند )ساطوریان و همکاران، 
1393(؛ برخی نیز به دلیل مشکالت تربیتی از داشتن 
فرزند بیشتر خودداری می کنند. بیماری ها، مشکالت، 
دیگر  از  اجتماعی  بزه کاری های  و  روانی  اختالالت 
عوامل روی گردانی والدین از داشتن فرزند بیشتر است 

)شجاعی، 1386(.
تک فرزندی؛ چالشی در فرآیند رشد کودکان

یکی از چالش های اساسی تغییر جمعیت خانواده آثار 
است.  فرزندان  و شخصیت  تحول  در  آن  پیامدهای  و 
فرآیند  تک فرزندی،  ویژه  به  فرزندان،  تعداد  کاهش 

)ناچمن  می سازد  روبه رو  چالش  با  را  کودکان  رشد 
اجتماعی  تجربه  یک  همشیرگی   .)1998 تامسون،  و 
متفاوت است و ارتباط با همشیران موجب شکل گیری 
روحیه اجتماعی در کودکان می شود. ادراک اجتماعی، 
رفتار جامعه پسند و رشد اخالقی کودکان تحت تاثیر 
و  والدین  روابط  و  خانواده  نظام  در  همشیران  روابط 

کودکان قرار دارد )کمبل، 2006(.
رضایت از زندگی والدین با تعداد فرزندانی بیشتر

فرزندآوری با رضایت از زندگی والدین نیز در ارتباط 
است. کودکان والدین را از تنهایی رهایی می بخشند و 
و  )محمودیان  می گردند  آنان  شادابی  و  نشاط  موجب 
احساس  می تواند  همشیران  دعوای   .)1381 پوررحیم، 
آنان  اما صمیمیت  رضایت را در کودکان کاهش دهد، 
به  را  افسردگی  کاهش  و  زندگی  از  رضایت  افزایش 
همراه دارد )کیم، هال، کروتر و آزگود، 2007 به نقل از 
افسردگی  از  نشانه های  آقامحمدی، 1391(. همشیران 
و تنهایی نشان نمی  دهند، ارتباط بیشتری با همساالن 
بیشتری  راحتی  احساس  دیگران  کنار  در  و  دارند 

می کنند )میلوسکی، 2005 به نقل از عزیزی، 1390(.
تک فرزندان، فرزندانی با هوش تر و سازگارتر

تک فرزندان، نسبت به بچه های دارای خواهر و برادر، از 
نظر هوش و کارایی و میزان سازگاری در سطح مطلوبتری 
بیاتی در پژوهش   .) قرار دارند )بیاتی، 1383 ، ص 82 

سازگاری  میزان  که  یافت  دست  نتیجه  این  به  خود 
برادر  و  خواهر  که  است  کودکانی  از  بیش  تک فرزندان، 
اذعان می کنند که  نیز  (. برخی  دارند )همان، ص 111 
هرچند تک فرزندی به خودی خود مشکل نیست، اما در 
غیاب روش های آموزشی مناسب، ممکن است نتایج بدی 

داشته باشد )ناصحی و رئیسی، 1386، ص 62(.
تک فرزندان؛ پرخاشگرتر و مخرب تر

که  دریافت  خود  پژوهش  در   ،)  2005  ( میلوسکی 
به  بیشتری  گرایش  برادر،  یا  خواهر  دارای  کودکان 
که  مطالعاتی  در  همچنین  دارند.  اجتماعی  سازگاری 
بر روی مهارت های اجتماعی متمرکز شدند )کاتینگ 
و دان، 2006(، این نتایج حاصل شد که تک فرزندان 
دوستان،  گروه  بین  در  و  بودند  مخربتر  و  پرخاشگر 
می شوند،  قربانی  بیشتر  و  داشتند  کمتری  محبوبیت 
درحالی که کودکانی که همشیر داشتند، مهارت های 
نشان  خود  از  دوستان  گروه  در  بیشتری  همکاری 

می دادند.
کیتزمن ) 2002 ( معتقد است که زندگی کردن در 
یک خانواده که حداقل یک عضو همشیر دارد، عالوه 
بر توسعه مهارت های اجتماعی و ارتباط صمیمی بین 
همشیران، هرچند گاهی ممکن است متعارض هم به 
نظر برسد، اما تجربه این تعارضات در دوران کودکی به 
دلیل اینکه به کودک اطالعات اساسی و مهم مدیریت 
می رسد  نظر  به  ضروری  می دهد،  را  تعارضات  حل  و 

)عزیزی، 1390 ، ص 47(.
نقش  ایفای  محدودیت  با  تک فرزند  خانواده های 
نقش  ایفای  امکان  فرزند،  نقش  حامل  زیرا  مواجه اند، 
خواهر یا برادر را ندارد و از قابلیت ها و مهارت هایی که 
در روابط بین خواهر برادر شکل می گیرد محروم است. 
از این رو ماهیت تجربه تک  فرزندی و اینکه چگونه به 
منزله پدیده ای اجتماعی ابراز می شود، باید دقیقا مورد 
مطالعه قرار گیرد تا فهم عمیق تری از ویژگی های این 

پدیده حاصل شود.
اما  نداریم،  را  پدیده  این  مستقیم  تجربه  امکان  ما 
تک فرزندان تجارب کم و بیش یکسان و مشترکی را 
در زندگی روزمره خود سپری می کنند که می توان این 

تجارب بی واسطه را به شیوه ای عمیق فهم کرد.
آرزوهای والدین بر دوش تک  فرزندان

تأثیر  تحت  کودکان  شخصیت  و  والدین  رفتار 
متغیرهای گوناگونی قرار دارد که یکی از این متغیرها 
تعداد اعضای خانواده است. تحقیقات نشان داده اند که 
تمام  والدین  هستند،  تک فرزند  که  خانواده هایی  در 
آن ها  از  و  دارند  انتظار  فرزند  آن  از  را  آرزوهای خود 
بهترین  زندگی  عرصه های  تمام  در  که  می خواهند 

عملکرد را از خود نشان دهند.


